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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chemicals used in industry and science, as well as in fish-
breeding, agriculture, horticulture and forestry; fertilizers; 
fertilizing preparations; boric acid; magnesium chloride; 
manures; nitrates; potassium; saltpeter. 

المواد الكيميائية المستخدمة في الصناعة والعلوم وكذلك فيما يتعلّق بتربية السمك والزراعة 
والبستنه والحراجه؛ األسمدة؛ مستحضرات تسميد؛ حمض البوريك؛ كلوريد المغنيسيوم؛ 

 بوتاسيوم.أسمدة؛ نترات؛ بوتاسيوم؛ نترات ال

Date of 31/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/01/2019  

Applicant Name: SQM EUROPE N.V. اسم طالب التسجيل: .في.اس كيو ام يورب إن 

Nationality     : BELGIUM الطالبجنسية  بلجيكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Houtdok-Noordkaai 25a, 2030 Antwerpen, 
Belgium 

 عنوان طالب التسجيل  انتويرب، بلجيكا 2030ايه،  25نوردكاي  -هوتدوك

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165592 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 165592 الصنف 



4 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Unexposed film for instant camera فيلم غير مكشوف للكاميرا الفورية 

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165317 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 165317 الصنف 
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   ASIAN PAINTS  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Paints, varnishes (not being insulating varnishes), lacquers; 
metal, wall and wood fillers (putties); undercoats for paints in 
the form of primers; preservatives against rust and deterioration 
of wood; thinners, distempers; dry colors (not for laundry or 
toilet purposes); dyestuffs (not for toilet purposes); colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists. 

دهانات وورنيشات/محلول صمغي )ليست عبارة عن ورنيشات عازلة( وطالءات اللكر )غشاء 
ل(، حشوات معدنية وجدارية وخشبية )معاجين(، الطالءات األولية )األساسي( رقيق المع عاز

للدهانات على شكل دهانات األساس، المواد الحافظة ضد الصدأ وتلف الخشب، المرققات 
)مخففات( والطالءات المائية، الملونات الجافة )ليست ألغراض الغسيل أو التواليت(، 

الملونات، مواد تثبيت األلوان، راتنجات طبيعية خام، األصباغ )ليست ألغراض التواليت(، 
 المعادن على شكل قصدير ومسحوق )بودرة( للرسامين والمصممين والطابعات والفنانين.

Date of 28/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/02/2019  

Applicant Name: Asian Paints Limited اسم طالب التسجيل: آجيان بينتس ليمتد 

Nationality     : INDIA جنسية الطالب الهند: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 6A, Shantinagar, Santacruz (E), Mumbai - 
400 055, India 

، 400 055 -ايه، شانتي ناغار، سانتاكروز )اي(، مومباي  6
 الهند

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 11192عمان  921100ص.ب   -ابو غزالة للملكية الفكرية  
 االردن 

ليغعنوان التب  

Trademark 165353 Class 2 2 رقم العالمة التجارية 165353 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Paints, varnishes (not being insulating varnishes), lacquers; 
metal, wall and wood fillers (putties); undercoats for paints in 
the form of primers; preservatives against rust and deterioration 
of wood; thinners, distempers; dry colors (not for laundry or 
toilet purposes); dyestuffs (not for toilet purposes); colorants; 
mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists. 

دهانات وورنيشات/ محلول صمغي )ليست عبارة عن ورنيشات عازلة( وطالءات اللكر)غشاء 
رقيق المع عازل(، حشوات معدنية وجدارية وخشبية )معاجين(، الطالءات األولية )األساس( 

ل دهانات األساس، المواد الحافظة ضد الصدأ وتلف الخشب، المرققات للدهانات على شك
)مخففات( والطالءات المائية، الملونات الجافة )ليست ألغراض الغسيل أو التواليت(، 

األصباغ )ليست ألغراض التواليت(، الملونات، مواد تثبيت األلوان، راتنجات طبيعية خام، 
 ة( للرسامين والمصممين والطابعات والفنانين.المعادن على شكل قصدير ومسحوق )بودر

Date of 28/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/02/2019  

Applicant Name: Asian Paints Limited اسم طالب التسجيل: آجيان بينتس ليمتد 

Nationality     : INDIA جنسية الطالب الهند: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 6A, Shantinagar, Santacruz (E), Mumbai - 
400 055, India 

، 400 055 -ايه، شانتي ناغار، سانتاكروز )اي(، مومباي  6
 الهند

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 11192عمان  921100   -ابو غزالة للملكية الفكرية  
 االردن 

ليغعنوان التب  

Trademark 165322 Class 2 2 رقم العالمة التجارية 165322 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

paints  الدهانات 

Date of 22/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/08/2019  

Applicant Name: Advanced Company for 
Paints Technology 

التسجيل:اسم طالب  م .م.الشركة المتطورة لتكنولوجيا الدهانات ذ  

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Zarqa/Wadi Esh , amman, P.O.Box: 801, 
13110 

، عمان  ،   الزرقاء/وادي العش المنطقة الصناعية
 13110, 801ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 801 -13110 Zarqa/Wadi Esh    ليغعنوان التب الزرقاء/وادي العش المنطقة الصناعية  13110 -801ص.ب  

Trademark 165601 Class 2 2 رقم العالمة التجارية 165601 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

paints  الدهانات 

Date of 22/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/08/2019  

Applicant Name: Advanced Company for 
Paints Technology 

 اسم طالب التسجيل: م .م.الدهانات ذالشركة المتطورة لتكنولوجيا 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Zarqa/Wadi Esh , amman, P.O.Box: 801, 
13110 

الزرقاء/وادي العش المنطقة الصناعية  ، عمان  ، 
 13110, 801ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 801 -13110 Zarqa/Wadi Esh    ليغعنوان التب الزرقاء/وادي العش المنطقة الصناعية  13110 -801ص.ب  

Trademark 165602 Class 2 2 رقم العالمة التجارية 165602 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

paints  الدهانات 

Date of 22/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/08/2019  

Applicant Name: Advanced Company for 
Paints Technology 

 اسم طالب التسجيل: م .م.الشركة المتطورة لتكنولوجيا الدهانات ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Zarqa/Wadi Esh , amman, P.O.Box: 801, 
13110 

الزرقاء/وادي العش المنطقة الصناعية  ، عمان  ، 
 13110, 801ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 801 -13110 Zarqa/Wadi Esh    ليغعنوان التب الزرقاء/وادي العش المنطقة الصناعية  13110 -801ص.ب  

Trademark 165599 Class 2 2 رقم العالمة التجارية 165599 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

paints  الدهانات 

Date of 22/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/08/2019  

Applicant Name: Advanced Company for 
Paints Technology 

 اسم طالب التسجيل: م .م.الشركة المتطورة لتكنولوجيا الدهانات ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Zarqa/Wadi Esh , amman, P.O.Box: 801, 
13110 

الزرقاء/وادي العش المنطقة الصناعية  ، عمان  ، 
 13110, 801ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 801 -13110 Zarqa/Wadi Esh    ليغعنوان التب الزرقاء/وادي العش المنطقة الصناعية  13110 -801ص.ب  

Trademark 165600 Class 2 2 رقم العالمة التجارية 165600 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

COSMETICE.  . مستحضرات التجميل 

Date of 14/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/11/2018  

Applicant Name: E&E PHARMACEUICALS 
CORP /JORDAN .L L C 

 اسم طالب التسجيل: م.م.االردن ذ/شركة اي اند اي لالدوية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman Khalda ,Tla al-ali ,1,Amir Bin Malik 
str , P.O.Box: 9201, 11191 

شارع عامر بن مالك   ،  1عمان خلدا تالع العلي 
 11191, 9201ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 9201 -11191 Amman ,Al-Abdali-
Chicago Commercial Center,Floor4 ,Office 
No.9   

،العبدلي،مجمع شيكاغو عمان  11191 -9201ص.ب  
  9مكتب 4التجاري ،ط

ليغعنوان التب  

Trademark 165483 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165483 الصنف 
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   ROSSO NOBILE  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Bleaching preparations and other substances for laundry use; 
Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; Soap; 
Perfumery; Essential oils; Cosmetics; Hair care lotions; 
Dentifrices; Scented oils; Fragrance sachets; Scented soaps; 
Perfumed creams; Perfumed tissues; Amber [perfume]; Musk 
[perfumery]; Vanilla perfumery; Aromatics for perfumes; Air 
fragrancing preparations; Extracts of perfumes; Potpourris 
[fragrances]; Scented room sprays; Scented ceramic stones; 
Scented linen sprays; Cushions filled with perfumed 
substances; Natural essential oils; Oils for perfumes and 
scents; Scented bathing salts; Perfumed powder [for cosmetic 
use]; Extracts of flowers [perfumes]; Cleaning and fragrancing 
preparations; Scented body spray; Sachets for perfuming linen; 
Cushions impregnated with perfumed substances; Scented 
fabric refresher sprays; Fragrance emitting wicks for room 
fragrance; Scented oils for skin care; Scented oils used to 
produce aromas when heated; Scented body lotions and 
creams; Essential oils for use in the manufacture of scented 
products; Perfume oils for the manufacture of cosmetic 
preparations; Perfumed body lotions [toilet preparations]; 
Exfoliant creams; Make-up removing creams; Cosmetic creams; 
Washing creams; Cleansing creams; Hair creams; Toning 
creams [cosmetic]; Night cream; Day creams; Fluid creams 
(cosmetics); Eye cream; Body cream; Cosmetic nourishing 
creams; Toners for cosmetic use; Facial peel preparations for 
cosmetic use; Facial scrubs [cosmetic]; Bath lotion; Cosmetic 
facial lotions; Fragrances for automobiles; Fragrance refills for 
non-electric room fragrance dispensers; Refills for electric room 
fragrance dispensers; Reed diffusers. 

مستحضرات تبييض وغيرها من المواد الستخدام بالغسيل، مستحضرات التنظيف والتلميع 
ات التجميل، والجلي والكشط، الصابون، المواد العطرية، زيوت أثيرية )عطرية(، مستحضر

غسوالت )لوشن( للعناية بالشعر، منظفات األسنان، الزيوت المعطرة، أكياس الروائح 
العطرية، الصابون المعطر، كريمات معطرة، مناديل معطرة، كهرمان ]عطر[، مسك ]لصناعة 
العطور[، عطور الفانيليا، العطريات للعطور، مستحضرات تعطير الجو، مستخلصات العطور، 

لتي تحتوي على أوراق الورود )معطرات(، رذاذات )بخاخات( الغرف المعطرة، األوعية ا
احجار السيراميك المعطرة، رذاذات )بخاخات( البياضات المعطرة، وسائد مملوءة مواد 

)بمركبات( عطرية، الزيوت العطرية الطبيعية، زيوت للعطور والروائح، أمالح االستحمام 
ستخدام في مستحضرات التجميل[، مستخلصات الزهور المعطرة، بودرة )مسحوق( معطرة ]ال

]عطور[، مستحضرات التنظيف والتعطير، رذاذ )بخاخ( الجسم المعطر، أكياس معطرة 
للبياضات، وسائد مشربة بمواد عطرية، رذاذ )بخاخ( منعش معطر للمنسوجات، فتائل ينبعث 

بشرة، الزيوت المعطرة منها روائح عطرية لتعطير الغرف، الزيوت المعطرة للعناية بال
المستخدمة إلنتاج العبير عند تسخينها، غسوالت )لوشن( وكريمات الجسم المعطرة، الزيوت 

العطرية لالستخدام في صناعة المنتجات المعطرة، زيوت معطرة لصناعة مستحضرات 
التجميل، غسوالت )لوشن( الجسم المعطرة ]مستحضرات التواليت[، كريمات التقشير، 

زالة الماكياج، كريمات التجميل، كريمات التغسيل، كريمات التطهير)التنظيف(، كريمات إ
كريمات الشعر، كريمات شد وتنظيف البشرة )مستحضرات تجميل(، كريمات الليل، كريمات 

النهار، كريمات سائلة )مستحضرات تجميل(، كريمات العيون، كريمات الجسم، كريمات 
رة لالستخدام بالتجميل )تونر/سائل يستخدم على البشرة التجميل المغذية، محددات لون البش

لتحسينها وتقليل دهنيتها(، مستحضرات قشر الوجه لالستخدام بالتجميل، منظفات بالتقشير 
للوجه ]مستحضرات تجميل[، غسوالت )لوشن( الحمام، غسوالت )لوشن( الوجه التجميلية، 

العادة التعبئة لموزعات الروائح العطرية  الروائح العطرية للسيارات، عبوات الروائح العطرية
الغير كهربائية للغرف، عبوات اعادة التعبئة لموزعات الروائح العطرية الكهربائية للغرف، 

 ناشرات روائح القصبات العطرية.

Priority claim:  Claim Country: IT 
Claim No.: 302018000031616 
Claim Date: 05/10/2018 

 ITاالولوية: بلد االدعاء: االدعاء بحق 
 302018000031616رقم االدعاء: 

 05/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 12/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/02/2019  

Applicant Name: Dr. Vranjes Firenze S.p.A. اسم طالب التسجيل: .ايه.بيه.فرانيس فيرينز اس .دي آر 

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Via Sandro Pertini 5, Frazione Antella, 
50012 Bagno a Ripoli (Fl), Italy 

باغنو ايه  50012، فرازيون أنتيال ، 5فيا ساندرو بيرتيني 
 إيطاليا -ريبولي )اف آي( 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165380 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165380 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

After-shave lotions; air fragrancing preparations; almond oil; 
almond soap; aloe vera preparations for cosmetic purposes; 
antiperspirant soap; antiperspirants [toiletries]; aromatics 
[essential oils]; astringents for cosmetic purposes; balms, other 
than for medical purposes; bath salts, not for medical purposes; 
bath preparations, not for medical purposes; beauty masks; 
breath freshening sprays; breath freshening strips; cleansers 
for intimate personal hygiene purposes, non medicated; 
cosmetic preparations for baths; cosmetic preparations for 
eyelashes; cosmetic kits; cosmetic pencils; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetic dyes; cosmetics; cotton 
swabs for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic 
purposes; deodorant soap; deodorants for human beings or for 
animals; dry shampoos; eau de Cologne; ethereal oils; eyebrow 
cosmetics; eyebrow pencils; false eyelashes; false nails; hair 
lotions; hair colorants; hair spray; hair conditioners; lacquer-
removing preparations; lip glosses; lipstick cases; lipsticks; 
lotions for cosmetic purposes; make-up preparations; make-up 
removing preparations; make-up; make-up powder; mascara; 
massage gels, other than for medical purposes; nail varnish; 
nail care preparations; nail art stickers; nail varnish removers; 
oils for cosmetic purposes; oils for perfumes and scents; 
perfumery; perfumes; petroleum jelly for cosmetic purposes; 
pomades for cosmetic purposes; potpourris [fragrances]; 
shampoos; skin whitening creams; soap; sun-tanning 
preparations [cosmetics]; sunscreen preparations; talcum 
powder, for toilet use; tissues impregnated with cosmetic 
lotions; tissues impregnated with make-up removing 
preparations; toilet water; vaginal washes for personal sanitary 
or deodorant purposes. 

غسول ]لوشن[ لما بعد الحالقة; مستحضرات تعطير الهواء; زيت اللوز; صابون اللوز; 
; مضادات للعرق ]مواد مستحضرات الصبار ألغراض تجميلية; صابون مضاد للعرق

للتواليت[; عطور ]زيوت طيارة[; قابضات لالوعية الغراض التجميل; بالسم لغير األغراض 
الطبية; امالح استحمام ليست لغايات طبية; مستحضرات استحمام لغير غايات طبية; اقنعة 

ية تجميلية; رذاذات النعاش رائحة الفم; شرائح إنعاش النفس; مطهرات غير طبية للعنا
بالنظافة الشخصية; مستحضرات تجميلية لالستحمام; مستحضرات تجميل للرموش; اطقم 
تجميل; اقالم تجميلية; مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة; اصباغ تجميلية; مستحضرات 

تجميل; اعواد قطن الغراض التجميل; غزل قطني الغراض التجميل; صابون الزالة الروائح 
ح الكريهة للبشر أو للحيوانات; شامبو جاف; ماء الكولونيا; زيوت الكريهة; مزيالت الروائ

عطرية; مستحضرات تجميل الحواجب; اقالم الحواجب; رموش مستعارة; اظافر مستعارة; 
غسول ]لوشن[ للشعر; ملونات للشعر; رذاذ ]سبراي[ للشعر; بالسم للشعر; مستحضرات 

طالء الشفاه; غسوالت ]لوشن[ الغراض ازالة الالكيه; ملمعات شفاه; علب أحمر الشفاه; 
التجميل; مستحضرات مكياج; مستحضرات ازالة المكياج; مكياج; مساحيق مكياج; مسكرة; 

مواد هالمية للتدليك لغير األغراض الطبية; ملمع اظافر; مستحضرات العناية باالظافر; أظافر 
للعطور والروائح;  الصقة مصنعة; مزيالت طالء األظافر; زيوت لغايات التجميل; زيوت

صناعة عطور; عطور; فازلين الغراض التجميل; مراهم الغراض التجميل; مزيجات من 
اوراق الورد المجففة المعطرة ]روائح طيبة[; شامبو; كريمات تبييض البشرة; صابون; 

مستحضرات لإلسمرار ]مستحضرات تجميل[; مستحضرات الوقاية من الشمس; مسحوق 
يل ورقية مشربة بغسوالت ]لوشن[ تجميلية; مناديل مبلّلة بمستحضرات التالك للزينة; مناد

 إلزالة مواد التجميل; كولونيا; غسوالت مهبلية ألغراض الصحة الشخصية أو مزيلة للعرق.

Date of 24/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/02/2019  

Applicant Name: Suyen Corporation اسم طالب التسجيل: سوين كوربوريشن 

Nationality     : PHILIPPINES جنسية الطالب فلبين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2214 Tolentino Street, Pasay City,    Metro 
Manila, Philippines 

 عنوان طالب التسجيل  باساي سيتي ، مترو مانيال، الفليبينتولينتينو ستريت ،  2214

Applicant for 
Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 
SERVICES   - AMMAN- JORDAN , 
PO_BOX: 925852 - POSTCODE: 11190 -  

 -شركة الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع  
رمز بريدي  - 925852صندوق بريد  -االردن   -عمان  

11190 - 

ليغعنوان التب  

Trademark 165527 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165527 الصنف 
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    LUXUTTE  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Perfumery; essential oils; non-medicated dentifrices; soaps; 
toilet soaps; cosmetics; cosmetic preparations for slimming 
purposes; lotions for cosmetic purposes; temporary tattoos for 
cosmetic purposes; decorative transfers for cosmetic purposes; 
hair lotions; perfumes; fragrances; incense; eau de Cologne; 
eau de toilette; eau de parfum; colognes; air fragrancing 
preparations; toilet water; shampoo; hair conditioner; non-
medicated toilet preparations; perfumed talcum powder; beauty 
creams for body care; non-medicated skin care preparations; 
cleansing masks for the face; beauty masks; antiperspirants; 
deodorants for personal use; cosmetic preparations; lotions for 
body care; body oils; beauty creams; cosmetic creams and gels 
for the face, hands and body; bath gels; bath oils; bath creams; 
bath salts; preparations, including creams, gels and mousses, 
for use before, during and after shaving; shaving soaps; 
shaving foams; sun care preparations; sun-tanning 
preparations [cosmetics]; gels, sprays, mousses and balms for 
hair styling and hair care; hair bleaching preparations; hair dyes 
and bleaching products; nail care preparations; nail polish; nail 
varnish; nail polish removers; false nails; artificial fingernails; 
adhesives for affixing false nails; breath freshening sprays; 
breath freshening strips; collagen preparations for cosmetic 
purposes. 

عطور; زيوت عطرية; منظفات أسنان غير طبية; صابون; صابون التواليت; مستحضرات  
ف; غسوالت ]لوشن[ الغراض التجميل; أوشام تجميل; مستحضرات تجميل لغايات التنحي

مؤقتة ألغراض تجميلية; رسوم زينة للشف الغراض التجميل; غسول ]لوشن[ للشعر; 
عطور; طيوب; بخور; ماء الكولونيا; ماء معطر; ماء العطور; كولونيا; مستحضرات تعطير 

; بودرة تلك الهواء; ماء التواليت; شامبو; بالسم للشعر; مستحضرات تواليت غير طبية
معطرة; كريمات الَجمال للعناية بالجسم; مستحضرات غير طبية للعناية بالجلد; أقنعة تنظيف 

للوجه; اقنعة تجميلية; مضادات للعرق ]مواد للتواليت [; مزيالت عرق لإلستخدام الشخصي; 
مستحضرات تجميلية; لوشن للجسم; زيوت للجسم ;كريمات للَجمال; كريمات وجل تجميلي 

وجه، واليدين، والجسم; جل للحّمام; زيوت لالستحمام ; كريمات للحّمام; أمالح لالستحمام; لل
مستحضرات، بما في ذلك كريمات، وجل، ورغوات كثيفة، تستخدم قبل، وأثناء، وبعد الحالقة; 

صابون حالقة; رغوات للحالقة; مستحضرات الوقاية من الشمس; مستحضرات لإلسمرار 
جل، وبخاخات، ورغوات كثيفة، ومراهم عطرية لتصفيف الشعر  ]مستحضرات تجميل[;

والعناية بالشعر; مستحضرات تبييض الشعر; منتجات صبغ وتبييض الشعر; مستحضرات 
العناية باالظافر; طالء االظافر; ملمع اظافر; مزيالت طالء األظافر; أظافر اصطناعية; اظافر 

رة; رذاذات النعاش رائحة الفم; شرائح إنعاش مستعارة; مواد الصقة لتثبيت األظافر المستعا
 النفس; مستحضرات الكوالجين لغايات تجميلية.

Date of 20/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/03/2019  

Applicant Name: Luxutte Limited. اسم طالب التسجيل: .الكجوت ليمتد 

Nationality     : BRITISH VIRGIN ISLANDS جنسية الطالب جزر العذارى البريطانية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Offshore Incorporation Centre  Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands. 

أوفشور إنكوربوريشن سنتر رود تاون, تورتوال, جزر فيرجن 
 البريطانية.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7, 
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman 

ص.ب  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 11190 -925852

 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 165523 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165523 الصنف 
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   VALENTINO UOMO BORN IN ROMA  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Bleaching preparations and other substances for laundry use; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; Cosmetics, 
including night and day creams; Preparations for cleaning and 
care of the face and body; Bubble bath; Shaving foam; 
Aftershave; Make-up foundations; Nail polish; Body    
Deodorants for men and women;Hand and body soap; 
Shampoos and hair rinses; Hair spray; Dentifrices; Fragrances, 
namely perfume, eau de Cologne and essential oils for personal 
use for men and women. 

؛ مستحضرات مستحضرات القصر والمواد األخرى التي تستعمل في غسل وكي المالبس
التنظيف والتلميع ومستحضرات الفرك والكشط؛ الصابون؛ المواد العطرية والزيوت العطرية 
ومستحضرات التجميل ولوشن الشعر؛ مستحضرات التجميل بما فيها كريمات النهار والليل؛ 
مستحضرات التنظيف والعناية بالوجه والجسم؛ مستحضرات الفقاعات لالستحمام؛ رغوات 

مستحضرات ما بعد الحالقة؛ كريم األساس للمكياج؛ طالء األظافر؛ مزيالت الروائح الحالقة؛ 
الكريهة للجسم المخصصة للرجال والنساء؛ صابون األيدي والجسم؛ الشامبو ومستحضرات 

شطف الشعر؛ بخاخ تثبيت الشعر؛ منظفات االسنان؛ الروائح العطرية، تحديدا:ً العطر 
 لالستخدام الشخصي للرجال والنساء.والكولونيا والزيوت العطرية 

Disclaimer: The registration of this trademark does not give the 
owners the exclusive right to use the word ROMA whenever 
appearing differently or separately from the mark. 

الحق المطلق بإستعمال كلمة باللغة التنازل: ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها 
(ROMA.عندما تظهر بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة ) 

 

Date of 21/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/03/2019  

Applicant Name: VALENTINO S.P.A. التسجيل:اسم طالب  إيه.بيه.فالينتينو اس  

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Via Turati, 16/18 Milano, Italy.  عنوان طالب التسجيل  ، ميالنو، ايطاليا18/16فيا توراتي 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165574 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165574 الصنف 
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    GOLDWELL COLORANCE  
 
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Hair care and hair treatment compositions, namely shampoos, 
preparations for the bleaching, dyeing and tinting of hair, 
permanent wave preparations and neutralizers therefore, setting 
lotions, hair conditioning and rinsing preparations, hair sprays, 
hair styling preparations, hair foams, hair lotions, hair waxes, 
hair lacquers., 

عالجه وتحديداً أنواع الشامبو ومستحضرات تفتيح الشعر المرّكبات الخاصة بالعناية بالشعر وب
وصبغه وتلوينه ومستحضرات تمويج الشعر الدائم ومبطالت التجعيد وغسوالت )لوشن( 

تصفيف الشعر ومستحضرات تلطيف وتشطيف الشعر وبخاخات الشعر ومستحضرات تسريح 
 بتات الشعر.,الشعر ورغوات الشعر وغسوالت )لوشن( الشعر وشمع تصفيف الشعر ومث

 

Date of 24/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/03/2019  

Applicant Name: Kao Germany GmbH التسجيل:اسم طالب  كاو جيرمني جي ام بي اتش  

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Pfungstadter Str. 98-100, 64297 Darmstadt  عنوان طالب التسجيل  دارمشتاد 64297، 100-98بفونغستادتر ستريت 

Applicant for 
Correspondence 

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

 -435ص.ب األردن ذ م م/ سيدر وايت برادلي لالستشارات 
 عمان، شارع مكة، أبراج الحجاز 11821

ليغالتب عنوان  

Trademark 165604 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165604 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

beauty creams for body care -face masks -cosmetics for skin 
care -perfumes ,Essential oils cosmetics ,lotion for hair  

عطور -كريمات تجميل للعناية بالجسم اقنعة تجميل للوجة مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة 
 زيوت عطرية مستحضرات تجميل غسول )لوشن ( للشعر 

Date of 25/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/03/2019  

Applicant Name: Embreen Mashhor 
Mahomud Wedian  

 اسم طالب التسجيل: امبرين مشهور محمود وديان 

Nationality     : JORDAN الطالبجنسية  االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -khalda -makkah street -ford 
biding , P.O.Box: 4888, 11953 

بجانب فورد للسيارات   ، -شارع مكة -خلدا -عمان 
 11953, 4888ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

amman -khalda -makkah street -ford 
biding , P.O.Box: 4888, 11953 

-167عمارة رقم -شارع مكة-عمان 11953 -4888ص.ب 
 201مكتب-2ط

ليغعنوان التب  

Trademark 165638 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165638 الصنف 
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  Varbaross 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

cosmetics ,perfumes   مستحضرات التجميل والعطور 

 

Date of 26/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/03/2019  

Applicant Name: Ahmed  Ehssan 
Mohammed Abdel 
Rahman 

 اسم طالب التسجيل: احمد احسان محمد عبدالرحمن

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Jordan, P.O.Box: 921100, 11192 :عنوان طالب التسجيل  11192, 921100عمان، األردن  ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

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

 11192عمان  921100   -ابو غزالة للملكية الفكرية   
 االردن 

ليغالتب عنوان  

Trademark 165324 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165324 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Baby care products, namely, skin soap, bubble bath, body 
lotions and body creams, shampoo and hair conditioners; baby 
bath skin cleansers; baby oil, baby oil gel and creamy baby oil; 
baby powder and cornstarch baby powder; baby wipes; cotton 
swabs, sticks, balls, and puffs for personal cosmetic use; non-
medicated diaper rash ointment 

منتجات العناية بالطفل و تحديًدا صابون البشرة و فقاعات االستحمام وسائل الجسم وكريم 
ل الشعر وبلسم الشعر، منظف البشرة لألطفال و زيت االطفال و زيت جل الجسم و غسو

لألطفال وزيت ترطيب لألطفال و بودرة أطفال ومسحوق بودرة اطفال و مناديل مبللة لألطفال، 
أعواد قطنية و عصيان و كرات و نفخات للعناية الشخصية، مرهم رشاش للحفاض الغير 

 معالج

Date of 27/03/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165326 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165326 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Soap; Toilet soap; Soaps for personal use; Shaving soap; 
Shampoos; Shampoo-conditioners; Body washes; Ethereal oils; 
Oils for cleaning purposes; Oils for cosmetic purposes; 
Cosmetics in the form of creams; Base cream; Shaving cream; 
Face creams for cosmetic use; Body cream; Lotions for 
cosmetic purposes; Shaving gel; Cosmetics in the form of gels; 
Cosmetics; Cosmetics and cosmetic preparations; Toiletries; 
Powder for make-up; Face powder; Talcum powder, for toilet 
use; Make-up preparations for the face and body; Colour 
cosmetics for the eyes; Eyes make-up; Lip glosses; Lip liners; 
Lip coatings [cosmetic]; Lip coatings (Non-medicated -); Nail 
varnish; Nail varnish for cosmetic purposes; Preparations for 
reinforcing the nails; Hair dyes; Cosmetics for the use on the 
hair; Hair lotions; Hair treatment preparations; Preparations for 
setting hair; Hair tonic; Creams for tanning the skin; Sun-
tanning preparations [cosmetics]; Sun bronzers; Cosmetics for 
use in the treatment of wrinkled skin; Wrinkle removing skin 
care preparations; Anti-perspirant deodorants; Antiperspirants 
[toiletries]; Eau de Cologne; Perfumes; Cosmetic kits; Lacquer 
for cosmetic purposes; Make-up; Eyeliner; Cheek colors; Face 
paint; Face and body glitter; Lip cosmetics; Concealers; 
Cosmetics in the form of rouge; Cosmetics in the form of eye 
shadow; Liners [cosmetics] for the eyes; Beauty masks; 
Cosmetic face powders; Cosmetic creams; Lipsticks; Sun 
creams; Mascara; Eyebrow mascara; Eyeliner pencils; Make-up 
pencils; Eyelid pencils; Make-up removing preparations; Glitter 
for cosmetic purposes; Eyelid shadow; Eyebrow powder. 

الحالقة؛ الشامبو؛ الصابون؛ صابون الزينة؛ الصابون لالستخدام الشخصي؛ صابون 
مستحضرات تنعيم وتلميع الشعر على شكل شامبو؛ غسول الجسم؛ زيوت أثيرية؛ الزيوت 
الستخدامات التنظيف؛ زيوت ألغراض التجميل؛ مستحضرات تجميلية على شكل كريمات؛ 
كريمات األساس؛ كريم للحالقة؛ كريمات للوجه لالستخدامات التجميلية؛ كريمات الجسم؛ 

يات التجميل؛ جل حالقة؛ مستحضرات التجميل على شكل جل؛ مستحضرات اللوشن لغا
التجميل؛ مستحضرات تجميلية ومستحضرات التجميل؛ مستحضرات الزينة؛ المساحيق 

للمكياج؛ مساحيق الوجه ؛ مسحوق الطلق الستخدامات الزينة؛ مستحضرات المكياج للوجه 
العيون؛ بلسم خاص بالشفاه؛ محددات وللجسم؛ مستحضرات التجميل الملونة للعين؛ مكياج 

شفاه؛ طالءات الشفاه )مستحضرات تجميل(؛ طالءات الشفاه غير الطبية؛ طالء تلميع أظافر؛ 
طالء أظافر ألغراض تجميلية؛ المستحضرات لتقوية األظافر؛ أصباغ للشعر؛ مستحضرات 

مستحضرات التجميل لالستخدام على الشعر؛ لوشن الشعر؛ مستحضرات لمعالجة الشعر؛ 
تصفيف الشعر؛ مقويات الشعر؛ الكريمات لتسمير البشرة؛ مستحضرات اكتساب اللون األسمر 

بفعل أشعة الشمس )مستحضرات تجميل(؛ مستحضرات إكساب البشرة اللون البرونزي من 
الشمس؛ مستحضرات التجميل لالستخدام في معالجة البشرة المتجعدة؛ مستحضرات العناية 

التجاعيد؛ مزيالت الروائح الكريهة المضادة للتعرق؛ المستحضرات المضاّدة بالبشرة إلزالة 
للتعرق )ماء للزينة(؛ ماء الكولونيا العطري؛ العطور؛ أطقم مستلزمات التجميل؛ طالءات اللك 

لغايات التجميل؛ الماكياج؛ أقالم تحديد العيون؛ ملونات الخدود؛ مواد تلوين للوجه؛ قطع 
والجسم؛ مستحضرات ليست لالستخدام الطبي للعناية بالجلد والبشرة؛ صغيرة براقة للوجه 

مستحضرات تجميلية إلخفاء عيوب الوجه؛ مستحضرات التجميل على شكل أحمر شفاه؛ 
مستحضرات التجميل على شكل مظلالت العيون؛ المحددات ]مستحضرات التجميل[ للعيون؛ 

جميل؛ احمر الشفاه؛ كريمات الوقاية من أقنعة التجميل؛ بودرة تجميلية للوجه؛ كريمات الت
أشعة الشمس؛ الماسكارا؛ مسكارة الحواجب؛ أقالم كحل محددة للعين؛ أقالم الماكياج؛ أقالم 

الجفون؛ مستحضرات إزالة المكياج؛ الملمعات البراقة لغايات التجميل؛ مظلالت العيون؛ 
 مسحوق الحواجب.

 

Date of 07/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/04/2019  

Applicant Name: Hellenica cosmetic 
products exploitation s.a. 

 اسم طالب التسجيل: .ايه.هيلينيكا كوزمتيك  بروداكتس اكسبلويتيشين اس

Nationality     : GREECE جنسية الطالب يونان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 7, Chimaras str. 151 25 Maroussi Athens – 
Greece 

 عنوان طالب التسجيل  اليونان -ماروسي  أثينا  25 151، شارع خيماراس 7

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165588 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165588 الصنف 
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   GLAMGLOW  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Beauty consultation services; Consultation services in the field 
of makeup, namely, on-line makeup consultation services and 
in-person makeup consultation and application services; 
Cosmetic skin care services 

الصابون؛ المواد العطرية؛ الزيوت العطرية؛ مستحضرات التجميل؛ مستحضرات الزينة؛ 
مستحضرات للعناية بالشعر؛ مستحضرات العناية بالبشرة بما في ذلك المستحضرات للعناية 

مستحضرات العناية  بالبشرة غير الدوائية؛ مستحضرات العناية بعد التعرض ألشعة الشمس؛
 باألظافر؛ مستحضرات المكياج.

Date of 07/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/04/2019  

Applicant Name: GlamGlow LLC اسم طالب التسجيل: جالمجلو ال ال سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 767 Fifth Avenue, New York, New York 
10153 United States of America 

الواليات   10153فيفث افينيو،  نيويورك، نيويورك  767
 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165585 Class 3 3 العالمة التجاريةرقم  165585 الصنف  



22 

 

 

   SMASHBOX  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; toiletries; hair care 
preparations; skincare preparations including non-medicated 
skincare preparations; sun care preparations; nail care 
preparations; make-up preparations 

الصابون؛ المواد العطرية؛ الزيوت العطرية؛ مستحضرات التجميل؛ مستحضرات الزينة؛ 
ا في ذلك المستحضرات للعناية مستحضرات للعناية بالشعر؛ مستحضرات العناية بالبشرة بم

بالبشرة غير الدوائية؛ مستحضرات العناية بعد التعرض ألشعة الشمس؛ مستحضرات العناية 
 باألظافر؛ مستحضرات المكياج.

Date of 07/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/04/2019  

Applicant Name: DJF Enterprises اسم طالب التسجيل: دي جيه اف انتربرايسيز 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 767 Fifth Avenue, New York, New York 
10153 United States of America 

الواليات   10153فيفث افينيو،  نيويورك، نيويورك  767
 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165583 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165583 الصنف 
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   CEDRUS  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Bleaching preparations and other substances for laundry use, 
Scouring substances, Polishing preparations, Abrasives, 
Cleaning preparations, soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, dentifrices, Body cleaning and beauty 
care preparations, Oral hygiene preparations, Perfumery and 
fragrances, Cleaning and fragrancing preparations, Essential 
oils and aromatic extracts, Household fragrances, Laundry 
preparations, Perfumed tissues, Tissues impregnated with 
cosmetics, Pre-moistened cosmetic tissues. 

ات تبييض ومواد أخرى الستخدام الغسيل، مواد التنظيف، مستحضرات تلميع، مواد مستحضر
سحج ) سنفرة (، مستحضرات التنظيف، الصابون، العطور، الزيوت العطرية، مستحضرات 

التجميل، مستحضرات العناية بالشعر ) لوشن (، منظفات اسنان، مستحضرات تنظيف 
اية بالفم، العطور، مستحضرات تنظيف عطرية، والعناية بالجسم، مستحضرات تنظيف والعن

الزيوت العطرية والمستخلصات العطرية، العطور المنزلية، مستحضرات غسيل المالبس، 
المناديل الورقية المعطرة، المناديل الورقية المشربة بغسوالت ) لوشن ( تجميلية، المناديل 

 الورقية المعطرة والمرطبة.

Date of 23/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/04/2019  

Applicant Name: Nsar General Trading 
L.L.C 

 اسم طالب التسجيل: م.م .نسار للتجارة العامة ذ 

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 171611 office 1502 - Green Tower -Reqqa, 
al Bateen - Dubai 

 عنوان طالب التسجيل  دبي -رقة البطين -البرج األخضر  - 1502مكتب 171611

Applicant for 
Correspondence 

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

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

  

ليغعنوان التب  

Trademark 165479 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165479 الصنف 
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  ESTELIN  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Preparations for bleaching and laundry; cleaning preparations; 
soaps; perfumery, essential oils , cosmetics, hair lotions; 

dentifrices. 

وزيوت عطرية، مستحضرات التبييض والغسيل، مستحضرات التنظيف، صابون، عطور 
 أسنانغسول )لوشن( للشعر، منظفات  مستحضرات تجميل،

Date of 29/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/04/2019  

Applicant Name: YIWU RASHEL TRADING 
CO., LTD. 

 اسم طالب التسجيل: .، ال تي دي.ييوو راشيل ترادنج كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address st1-50nd Floor, No. 2 Yingriyuan, 
Dongzhou, Xiawang, Jiangdong, Yiwu 
City, Zhejiang Province, China.  , 

يينغرييوان، دونغتشو،  50ان دي فلوور، نمبر  2 –اس تي  1
   جيانجدونج، ييوو سيتي، تشجيانغ بروفينس، الصين.شياوانغ، 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om 
Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

 11184 -841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  59عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 165303 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165303 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cosmetics  مواد تجميل 

Date of 28/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/05/2019  

Applicant Name: Abdul Latif Eshtaiwi & 
Sons Co. 

 اسم طالب التسجيل: شركة عبد اللطيف اشتيوي واوالده 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Partnership Company نوع طالب التسجيل توصية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Irbid -Hashemi Street, P.O.Box: 263, 21141  عنوان طالب التسجيل  21141, 263شارع الهاشمي   ، ص.ب: -اربد 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 263 -21141 Irbid -Hashemi Street   ليغعنوان التب شارع الهاشمي  -اربد  21141 -263ص.ب  

Trademark 165630 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165630 الصنف 
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Goods/Services التالية من اجل البضائع/الخدمات 

Hair Oils, Cosmetics, preparations for hair,skin,nails,feet,lashes 
and eyebrows treatment, Shampoo,skin serum Facial & Body 
Scrub, Hair Mask, Eyebrow & Lash Serum, Skin Lightening & 
Moisturizing Creams, Soapperfume for Body and hair , 
breweries,hair treatment,Face Serum,hair mask,hair treatment 
prepatations 

زيوت الشعر,مستحضرات التجميل,مستحضرات العنايه بالشعر والبشره واالظافر واالرجل 
وااليادي والرموش والحواجب,شامبو,سيروم للوجه،السنفره للوجه والجسم,قناع 

تفتيح وترطيب البشره,صابون,عطور الجسم الشعر,سيروم للحواجب والرموش,كريمات 
 والجسم,مخمريات,قناع للشعر و مستحضرات العناية بالشعر

 

Date of 23/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/06/2019  

Applicant Name: Sara Asim Tawfiq Tantawi 
Al Muhra For Cosmatics 

 اسم طالب التسجيل: المهرة لمواد التجميل /ساره عاصم توفيق طنطاوي

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/dahiyat al rasheed, P.O.Box: 
910542, 11191 

 عنوان طالب التسجيل  11191, 910542عمان/ضاحية الرشيد  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 910542 -11191 amman/dahiyat al 
rasheed 

ليغعنوان التب عمان/ضاحية الرشيد 11191 -910542ص.ب    

Trademark 165608 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165608 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cosmetics   مواد تجميل 

 

Date of 27/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2019  

Applicant Name: Gian Arabian Cosmetics 
Co 

 اسم طالب التسجيل: م.م.لمستحضرات التجميل ذشركة جيان العربية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman /swifya/asadi com/buil 10, 
P.O.Box: 117, 11732 

, 117، ص.ب:  10عمان/الصويفية /مجمع االسدي /رقم
11732 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 117 -11732 amman /swifya /asadi  
com/buil10 

ليغعنوان التب 10عمان/الصويفية/مجمع االسدي/رقم 11732 -117ص.ب   

Trademark 165636 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165636 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

cosmetics   مواد تجميل 

Date of 01/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/09/2019  

Applicant Name: Ahmad adel abed househ  اسم طالب التسجيل: احمد عادل عبد ابو حوسه 

Nationality     : 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: 104, 11171  عنوان طالب التسجيل  11171, 104وسط البلد   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 104 -11171 amman -down town    ليغعنوان التب وسط البلد -عمان  11171 -104ص.ب  

Trademark 165431 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165431 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

cosmetics(skin care) )مستحضرات التجميل )عناية بالبشره 

Date of 01/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/10/2019  

Applicant Name: Akarm Abed Al Malek 
Mesalsm Al Nadi 

 اسم طالب التسجيل: النادياكرم عبدالمالك مسلم 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/tabrbour, P.O.Box: 927466, 11190  ،  عنوان طالب التسجيل  11190, 927466ص.ب:عمان/طبربور 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 927466 -11190 amman/tabrbour   ليغعنوان التب عمان/طبربور 11190 -927466ص.ب  

Trademark 165618 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165618 الصنف 
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   BAYDEX  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chemical detergents , dish washing liquid , floor gel, soap, 
shampoo , cosemetics , cream , hair solutions , shaving paste& 
dentifrices. 

منظفات كيماوية، سائل جلي ، جيل ارضيات ، صابون ، شامبو ، مواد تجميل ، كريمات ، 
 محاليل شعر، معاجين حالقة ومعاجين اسنان.

Special condition:  the registration of this trade mark is 
pursuant to the provision of article(21) paragraph (3) of the 
trademarks law 

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

Date of 10/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/11/2019  

Applicant Name: Khaled Omer sadeq Abo 
Baker /Baidar 
international Trading Es 

 اسم طالب التسجيل: مؤسسة بيدر الدولية للتجارة /خالد عمر صادق ابو بكر 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman /khalda str, P.O.Box: 941425, 
11194 

, 941425ش خارجه ابن زيد  ، ص.ب: -خلدا -عمان 
11194 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 941425 -11194 amman /khalda str   ليغعنوان التب ش خارجه ابن زيد -خلدا -عمان  11194 -941425ص.ب  

Trademark 165361 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165361 الصنف 
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   ROSSO NOBILE  
   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Tapers; Perfumed candles; Candles for absorbing smoke; Wicks 
for candles; Aromatherapy fragrance candles; Wax for making 
candles; Candles and wicks for lighting; Lamp wicks; Wicks for 
oil lamps; Lamp fuel; Lamp oils; Light Oils; Combustible waxes; 
Candle wax; Beeswax; Lubricants; Grease; Waxes; Industrial 
fluids; Beeswax for use in the manufacture of candles; Wax [raw 
material]; Illuminating wax; Beeswax for use in the manufacture 
of cosmetics; Beeswax for use in the manufacture of ointments. 

الشموع الرفيعة، شموع معطرة، الشموع المتصاص الدخان، الفتائل للشموع، شموع العالج 
العطري، الشمع )واكس( لصنع الشموع، الشموع والفتائل لإلضاءة، فتائل المصابيح، الفتائل 
لمصابيح الزيت، وقود المصابيح، زيوت مصابيح، زيوت اإلضاءة، الشموع )واكس( القابلة 

شتعال، شمع )واكس( اإلنارة، شمع )واكس( النحل، المزلقات، شحوم اإلنارة، الشموع لال
)واكس(، سوائل الوالعات، شمع )واكس( النحل لالستخدام في صناعة الشموع، الشمع  

)واكس( ]مادة خام[، الشموع )واكس( القابلة  لإلضاءة، شمع )واكس( النحل لالستخدام في 
 شمع )واكس( النحل لالستخدام في تصنيع المراهم. تصنيع مستحضرات التجميل،

Priority claim:  Claim Country: IT 
Claim No.: 302018000031616 
Claim Date: 05/10/2018 

 ITاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 302018000031616رقم االدعاء: 

 05/10/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 12/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/02/2019  

Applicant Name: Dr. Vranjes Firenze S.p.A. اسم طالب التسجيل: .ايه.بيه.فرانيس فيرينز اس .دي آر 

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Via Sandro Pertini 5, Frazione Antella, 
50012 Bagno a Ripoli (Fl), Italy 

باغنو ايه  50012، فرازيون أنتيال ، 5فيا ساندرو بيرتيني 
 إيطاليا -ريبولي )اف آي( 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165381 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 165381 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Candles شموع 

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165338 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 165338 الصنف 



33 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

charcoal   الفحم 

Date of 07/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  07/10/2019  

Applicant Name: Jordan Lebanese Co . For 
Shisha Coal Trading  

 اسم طالب التسجيل: شركة االردنية اللبنانية لتجارة لتجارة االراجيل والفحم 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -marak al shamaliya , P.O.Box: 
11047, 11118 

 عنوان طالب التسجيل  11118, 11047ماركا الشمالية   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 11047 -11118 Amman -marak al 
shamaliya  

ليغعنوان التب ماركا الشمالية -عمان  11118 -11047ص.ب    

Trademark 165610 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 165610 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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; pharmaceutical 
preparations and substances for the prevention and treatment 
of 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. 

مستحضرات صيدالنية و طبية؛ مطاعيم؛ مستحضرات و مواد طبية للوقاية و عالج 
مواد و مستحضرات  االضطرابات و  االمراض الناتجة من الجهاز العصبي المركزي؛

صيدالنية تعمل على الجهاز العصبي المركزي؛ منبهات للجهاز العصبي المركزي؛ مواد و 
مستحضرات صيدالنية للوقاية و عالج االضطرابات و االمراض النفسية و العصبية؛ مواد و 

مستحضرات صيدالنية للوقاية و عالج الخرف ، امراض و اضطرابات الزهايمر، الدوخة، 
، الجلطات، االكتئاب، الضعف االدراكي ، االمراض و الضطرابات االدراكية، الصرع

االضطرابات المزاجية، الذهان ، القلق ، الخمول؛ مواد و مستحضرات صيدالنية للوقاية و 
عالج متالزمة ليونكس غاستو،  التصلب الدرني، البروفيريا، امراض و اضطرابات 

ت الباركينسون، السقوط، االمراض و االضطرابات هينتينغتون، االرق، أمراض و اضطرابا
الحركية، خلل الحركة، ضعف او غياب الوظائف الحركية ، االرتعاش، انفصام الشخصية ، 
أمراض و اضطرابات الثنائي القطب،  اضطراب نقص االنتباه مع فرض النشاط، اضطراب 

لحزن، اضطراب الوسواس الكرب التالي للصدمة النفسية، االنفعال، العدوانية، التوحد، ا
القهري، متالزمة توريت، الشلل فوق النووي التقدمي، التململ، القلق، التعب، النعاس، 

الغثيان، السرطان، الشقيقة، االلم، ادمان الكحول، االعالة؛ مستحضرات ، مواد، محاليل و 
 عناصر للتشخيص و األغراض الطبية

Priority claim:  Claim Country: DK 
Claim No.: VA 2018 01640 
Claim Date: 31/07/2018 

 DKاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 VA 2018 01640رقم االدعاء: 

 31/07/2018تاريخ االدعاء: 

Special condition:  COLORS: ORANGE, BLUE, GOLDEN, RED, 
BLACK 

 اشتراطات خاصة: الوان: برتقالي, ازرق, ذهبي, احمر, اسود

Date of 23/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/01/2019  

Applicant Name: H. Lundbeck A/S  اسم طالب التسجيل: اس/لوندبيك ايه .اتش 

Nationality     : 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 ، الدنمرك 2500،  9اوتيليافيج 

Applicant for 
Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7, 
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman 

ص.ب  المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراعالخدمات  
الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 11190 -925852

 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 165528 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165528 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Bath preparations for medical purposes; household deodorizer; 
mosquito-repellent incenses; pharmaceutical preparations and 
other preparations for destroying vermin, fungicides, 
herbicides; reagent paper for medical purposes; empty 
capsules for pharmaceuticals; ear bandages; menstruation 
bandages; cotton swabs for medical use; oiled paper for 
medical purposes; sanitary masks; wrapping wafers for 
medicine doses; gauze for dressings; eyepatches for medical 
purposes; menstruation tampons; sanitary napkins; sanitary 
panties; absorbent cotton; adhesive plasters; bandages for 
dressings; liquid bandages; breast-nursing pads; adhesive 
tapes for medical purposes; diapers; diaper covers; fly catching 
paper; dietary supplements for humans; dietetic beverages 
adapted for medical purposes; dietetic food adapted for medical 
purposes; beverages for babies; food for babies; dietary 
supplements for animals 

مستحضرات استحمام ألغراض طبية، مزيل روائح كريهة منزلي، بخور طارد للناموس، 
مستحضرات صيدالنية ومستحضرات أخرى إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة، مبيدات 

متعلقة فطريات، ومبيدات أعشاب، ورق كاشف ألغراض طبية، كبسوالت فارغة ألغراض 
بالمستحضرات الصيدالنية، ضمادات لألذن، ضمادات للحيض، أعواد قطن لالستخدام الطبي، 

ورق مزيت ألغراض طبية، أقنعة صحية، رقاقات لف مخصصة لجرعات األدوية، شاش 
للتضميد، لصقات عيون ألغراض طبية، سدادات قطنية للحيض، فوط صحية، سراويل 

ضمادات سائلة، وسائد لإلرضاع، أشرطة الصقة صحية، قطن ماص، لصقات، ضمادات، 
ألغراض طبية، حفاضات، أغلفة حفاضات، ورق التقاط الذباب، مكمالت للحمية الغذائية 

لإلنسان، مشروبات حمية معدة ألغراض طبية، أغذية حمية معدة ألغراض طبية، مشروبات 
 للحيوانات.للرضع واألطفال، أغذية للرضع واألطفال، مكمالت للحمية الغذائية 

Priority claim:  Claim Country: JP 
Claim No.: 2018-104481 
Claim Date: 17/08/2018 

 JPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018-104481رقم االدعاء: 

 17/08/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

Applicant Name: Daiso Industries Co., Ltd. اسم طالب التسجيل: .، ليمتد.دايسو اندستريز كو 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1-4-14 oshiyuki Higashi, Saijo, 
Higashihiroshima-city, Hiroshima 739-
8501 Japan 

-يوشييوكي هياغاشي، سايجو،  هيغاشيهيروشيما 1-4-14
 اليابان، 739-8501سيتي،هيروشيما 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165364 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165364 الصنف 
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   TORZOLAN  
   

 
 

Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Pharmaceutical products., ,.المنتجات الصيدالنيه 

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 017936797 
Claim Date: 27/07/2018 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 017936797رقم االدعاء: 

 27/07/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 27/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/01/2019  

Applicant Name: Amdipharm Limited اسم طالب التسجيل: امديفارم ليمتد 

Nationality     : IRELAND جنسية الطالب ايرلندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Temple Chambers, 3 Burlington Road, 
Dublin 4, Ireland,  

 عنوان طالب التسجيل  ، ايرلندا  ، 4بيرلينجتون رود، دبلن  3تيمبل تشيمبرز، 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165629 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165629 الصنف 
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   DETIXOL  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Antiemetics and antinausea products المواد المضاد للقيء والمضادة للغثيان 

Date of 27/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/01/2019  

Applicant Name: Laboratorios Casasco S. 
A. I. C. 

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

Nationality     : ARGENTINA جنسية الطالب ارجنتين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Boyaca 237, Buenos Aires, Argentina  عنوان طالب التسجيل  ، بيونس ايريس، االرجنتين237بوياكا 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165356 Class 5 5 التجاريةرقم العالمة  165356 الصنف  
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   Big Enough to Matter Small Enough to Care  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceuticals products; Pharmaceutical astringents; 
Pharmaceutical substances; Pharmaceutical preparations; 
Pharmaceutical creams; Pharmaceutical compositions; 
Injectable pharmaceuticals; Anti-diabetic pharmaceuticals; 
Antibacterial pharmaceuticals; pharmaceutical contraceptives; 
Chemical-pharmaceutical preparations. 

منتجات صيدالنية، األدوية القابضة، المواد الصيدالنية، المستحضرات الصيدالنية، الكريمات 
حضرات الصيدالنية التي تعطى عن طريق الحقن، الصيدالنية، التركيبات الصيدالنية، المست

المستحضرات الصيدالنية المضادة للسكري، المستحضرات الصيدالنية المضادة للبكتيريا، 
 مستحضرات منع الحمل الصيدالنية، المستحضرات الصيدالنية الكيميائية.

Special condition:  Under take to use the trademark along with 
(HIKMA) 

 (HIKMAاشتراطات خاصة: التعهد باستخدام العالمة بالتزامن مع )

Date of 27/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/01/2019  

Applicant Name: Hikma Pharmaceuticals 
PLC 

 اسم طالب التسجيل: حكمة فارماسوتيكلز بي ال سي

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1 New Burlington Place, London W1S 2HR 
, United Kingdom 

اتش آر، المملكة  2اس  1نيو بيرلينغتون بليس، لندن دبليو  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   -أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165467 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165467 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

medicine for eye/nose drops  to help and prevent stinging or 
burning . 

 دواء لقطرة العين واالنف ليساعد في منع االحساس بلسعة او حرق 

Date of 05/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/02/2019  

Applicant Name: Amman Pharmaceutical 
Industries  

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

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

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

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 89 -11512 King Abdullah II 
Ind.Estatte-Sahab Jordan 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165499 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165499 الصنف 
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Goods/Services البضائع/الخدمات التالية من اجل 

Adhesive bands for medical purposes; Adhesive plaster; 
Adhesive tapes for medical purposes; Adjuvants for medical 
purposes; Alcohol for pharmaceutical purposes; Anti-
rheumatism bracelets; Antiseptic cotton; Antiseptics; Appetite 
suppressants for medical purposes; Aseptic cotton; Balms for 
medical purposes; Balsamic preparations for medical purposes; 
Bandages for dressings; Bandages (Hygienic –); Bandages 
(Menstruation –); Bands (Adhesive –), for medical purposes; 
Bath preparations, medicated; Bath (Therapeutic preparations 
for the –); Bracelets for medical purposes; Bronchodilating 
preparations; Burns (Preparations for the treatment of –); 
Cachets for pharmaceutical purposes; Cachou for 
pharmaceutical purposes; Capsules for medicines; Castor oil 
for medical purposes; Charcoal for pharmaceutical purposes; 
Chewing gum for medical purposes; Cigarettes (Tobacco-free –) 
for medical purposes; Cleaning preparations (Contact lens –); 
Constipation (Medicines for alleviating –); Contact lens cleaning 
preparations; Contact lenses (Solutions for use with –); Corn 
remedies; Corn rings for the feet; Cotton for medical purposes; 
Court plaster; Cream of tartar for pharmaceutical purposes; 
Dandruff (Pharmaceutical preparations for treating –); Dentures 
(Adhesives for –); Detergents for medical purposes; Dietetic 
substances adapted for medical use; Digestives for 
pharmaceutical purposes; Disinfectants for hygiene purposes; 
Dressings, medical; Dressings (Surgical –); Eyepatches for 
medical purposes; Eye-wash; Febrifuges; First-aid boxes, filled; 
Fly catching adhesives; Fly catching paper; Fly destroying 
preparations; Foot perspiration (Remedies for –); Frostbite salve 
for pharmaceutical purposes; Gauze for dressings; Gelatin(e) 
for medical purposes; Glycerine for medical purposes; 
Haemorrhoid preparations; Haemostatic pencils; Hair growth 
preparations (Medicinal –); Headache (Articles for –); Headache 
pencils; Hemorrhoid preparations; Hemostatic pencils; Herbs 
(Medicinal –); Herbs (Smoking –) for medical purposes; Herbs 
teas for medicinal purposes; Hygienic bandages; Jalap; Jelly 
(Petroleum –) for medical purposes; Laxatives; Lime 
(Preparations of –) for pharmaceutical purposes; Liniments; Lint 
for medical purposes; Lotions for pharmaceutical purposes; 
Lotions (Tissues impregnated with pharmaceutical –); Lozenges 
for pharmaceutical purposes; Lupulin for pharmaceutical 
purposes; Medicinal alcohol; Medicinal hair growth 
preparations; Medicinal herbs; Medicinal oils; Lozenges for 
pharmaceutical purposes; Medicine cases, portable, filled; 
Medicines for dental purposes; Medicines for human purposes; 

شرائط الصقة ألغراض طبية، لصقات، أشرطة الصقة ألغراض طبية، مواد مساعدة ألغراض 
يدالنية، أساور مضادة للروماتيزم، قطن مطهر، مطهرات، مواد طبية، كحول ألغراض ص

مانعة للشهية ألغراض طبية، قطن معقم، عقارات ملطفة ألغراض طبية، مستحضرات 
العقارات الملطفة لألغراض الطبية، لفافات للتضميد، لفافات )لفافات صحية(، لفافات )لفافات 

تحضرات للمغاطس معالجة طبيا، مغاطس للطمث(، أربطة )أربطة الصقة( ألغراض طبية، مس
)مستحضرات عالجية للمغاطس(، أساور ألغراض طبية، مستحضرات توسيع الشعب 

الهوائية، حروق )مستحضرات لمعالجة الحروق(، برشام ألغراض صيدالنية، أقراص لتعطير 
الفم ألغراض صيدالنية، كبسوالت لألدوية، زيت الخروع ألغراض طبية، فحم ألغراض 

النية، علك ألغراض طبية، سجائر )سجائر خالية من التبغ( ألغراض طبية، مستحضرات صيد
تنظيف )مستحضرات تنظيف العدسات الالصقة(، إمساك )عقاقير لتخفيف اإلمساك(، 
مستحضرات تنظيف العدسات الالصقة، عدسات الصقة )محاليل تستخدم مع العدسات 

الج مسامير القدم، قطن ألغراض طبية، لصقات الالصقة(، عالجات لمسامير القدم، حلقات لع
للجروح السطحية، زبد الطرطير ألغراض صيدالنية، قشرة الرأس )مستحضرات صيدالنية 

لمعالجة قشرة الرأس(، أطقم أسنان )مواد الصقة ألطقم األسنان(، مواد منظفة ألغراض 
غراض صيدالنية، مواد طبية، مواد حمية معدة لالستخدام الطبي، مواد مساعدة على الهضم أل

معقمة ألغراض صحية، ضمادات ]طبية[، ضمادات )ضمادات للجراحة(، رقع للعين ألغراض 
طبية، غسول للعين، عالجات مضادة للحمى، حقائب اإلسعافات األولية معبأة، مواد الصقة 
لصيد الذباب، ورق لصيد الذباب، مستحضرات للقضاء على الذباب، عرق القدمين )عالج 

القدمين(، مراهم ملطفة آلالم الصقيع لألغراض الصيدالنية، شاش للتضميد، جيالتين  لعرق
ألغراض طبية، جليسرين ألغراض طبية، مستحضرات للبواسير، أقالم لوقف النزيف، 

مستحضرات لنمو الشعر ]مستحضرات عالجية لنمو الشعر[، صداع )أدوات للصداع(، أقالم 
م لوقف النزيف، أعشاب )أعشاب عالجية(، أعشاب للصداع، مستحضرات للبواسير، أقال

)أعشاب للتدخين( ألغراض طبية، أعشاب شاي ألغراض عالجية، ضمادات صحية، جالب 
مسهل، هالم ]هالم النفط[ ألغراض طبية، مواد ملينة، جير )مستحضرات من الجير( 

النية، ألغراض صيدالنية، مراهم، ضمادة كتانية ألغراض طبية، لوشنات ألغراض صيد
لوشنات )مناديل ورقية مشبعة بلوشنات صيدالني(، أقراص معينة الشكل ألغراض صيدالنية، 

لوبولين ألغراض صيدالنية، كحول عالجي، مستحضرات عالجية لنمو الشعر، أعشاب 
عالجية، زيوت عالجية، أقراص معينة الشكل ألغراض صيدالنية، علب أدوية محمولة معبأة، 

سنان، أدوية ألغراض االستخدام البشري، مواد غذائية مكملة معدنية، أدوية ألغراض طب األ
مياه معدنية ألغراض طبية، نعناع ألغراض صيدالنية، طحالب )طحالب أيرلندية( ألغراض 
طبية، غسول الفم ألغراض طبية، زيت الخردل لألغراض الطبية، لصقات الخردل، كمادات 

لتربنتين لألغراض الصيدالنية، مراهم ألغراض الخردل، زيت )زيت كبد سمك القد(، زيت ا
صيدالنية، مراهم صابونية، ورق للصقات الخردل، ورق لكمادات الخردل، أقراص ألغراض 
صيدالنية، هالم النفط لألغراض الطبية، مستحضرات صيدالنية لمعالجة قشر الشعر، فينول 

اض طبية، لصقات لألغراض الصيدالنية، حبوب دواء ألغراض صيدالنية، لصقات ألغر
)لصقات الخردل(، مراهم ألغراض طبية، كمادات، كمادات )كمادات الخردل(، الحمل 

)مستحضرات كيميائية لتشخيص الحمل(، مواد مسهلة، شاي تخسيس لألغراض الطبية، 
مواد معالجة لتعرق القدم، مواد معالجة للتعرق، خواتم )خواتم مضادة للروماتيزم(، هالم 

بية[، مواد للكتف ألغراض جراحية، مياه البحار لالستحمام العالجي، ملكي ]ألغراض ط
عقاقير مسكنة، العناية بالجلد )مستحضرات صيدالنية للعناية بالبشرة(، أغراض التخسيس 

)مستحضرات طبية ألغراض التخسيس(، محاليل العدسات الالصقة، مواد مذيبة إلزالة 
م للجراح(، مستحضرات تعقيم، لصقات، اللصقات، عقاقير منومة، إسفنج )إسفنج الئ

مستحضرات لوقف النزيف، سكر ألغراض طبية، مراهم لحروق الشمس، مستحضرات 
لحروق الشمس ألغراض صيدالنية، تحاميل، ضمادات جراحية، شراب ألغراض صيدالنية، 

Date of 28/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/02/2019  

Applicant Name: Masrouji General Trading 
Co. Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: شركة مسروجي للتجارة العامة

Nationality     : PALISTINE جنسية الطالب فلسطين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box: 3608 Ramallah, The West Bank, 
Palestine 

 عنوان طالب التسجيل  رام هللا، الضفة الغربية، فلسطين 3608ص ب: 

Applicant for 
Correspondence 

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

 11192عمان  921100ص.ب   -ابو غزالة للملكية الفكرية  
 االردن 

ليغعنوان التب  

Trademark 165382 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165382 الصنف 
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Mineral food-supplements; Mineral water for medical purposes; 
Mint for pharmaceutical purposes; Moss (Irish –) for medical 
purposes; Mouthwashes for medical purposes; Mustard oil for 
medical purposes; Mustard plasters; Mustard poultices; Oil 
(Cod liver –); Oil of turpentine for pharmaceutical purposes; 
Ointments for pharmaceutical purposes; Opodeldoc; Paper for 
mustard plasters; Paper for mustard poultices; Pastilles for 
pharmaceutical purposes; Petroleum jelly for medical purposes; 
Pharmaceutical preparations for treating dandruff; Phenol for 
pharmaceutical purposes; Pills for pharmaceutical purposes; 
Plasters for medical purposes; Plasters (Mustard –); Pomades 
for medical purposes; Poultices; Poultices (Mustard –); 
Pregnancy (Chemical preparations for the diagnosis of –); 
Purgatives; Reducing tea for medical purposes; Remedies for 
foot perspiration; Remedies for perspiration; Rings (Anti-
rheumatism –); Royal jelly [for medical purposes]; Scapulars for 
surgical purposes; Sea water for medicinal bathing; Sedatives; 
Skin care (Pharmaceutical preparations for –); Slimming 
purposes (Medical preparations for –); Solutions for contact 
lenses; Solvents for removing adhesive plasters; Soporifics; 
Sponges (Vulnerary –); Sterilising preparations; Sticking 
plasters; Styptic preparations; Sugar for medical purposes; 
Sunburn ointments; Sunburn preparations for pharma 

ضمادات من التفتاة )ضمادات صمغية من التفتاة(، شرائط )شرائط الصقة( ألغراض طبية، 
ير ألغراض صيدالنية، التسنين )مستحضرات لتسهيل التسنين(، ماء حراري، ثيمول طرط

ألغراض صيدالنية، صبغة يود، سجائر خالية من التبغ ألغراض طبية، غسول مهبلي، مواد 
طاردة للديدان، مستحضرات الفيتامينات، إسفنج الئم للجروح، أعواد لعالج النتوءات الجلدية، 

 اطس العالجية، مياه )مياه معدنية( ألغراض طبية.ماء )ماء البحر( للمغ
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   Hypretive  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparation for the treatment of cardiovascular 
diseases 

 المستحضرات الصيدالنية لعالج األمراض القلبية الوعائية

Date of 07/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/03/2019  

Applicant Name: Acino Pharma AG اسم طالب التسجيل: أسينو فارما ايه جي 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Birsweg 2, 4253 Liesberg, Switzerland  عنوان طالب التسجيل  ليسبيرغ، سويسرا 4253، 2بيرسويغ 

Applicant for 
Correspondence 

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY 
P.O.Box 840553 -11184 56, PRINCE 
SHAKER BIN ZAID ST.,SHEMISSANI 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165531 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165531 الصنف 
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   Velogir  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparation for the treatment of 
gastroenterological diseases 

 المستحضرات الصيدالنية لعالج أمراض الجهاز الهضمي

Date of 07/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/03/2019  

Applicant Name: Acino Pharma AG اسم طالب التسجيل: أسينو فارما ايه جي 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Birsweg 2, 4253 Liesberg, Switzerland  عنوان طالب التسجيل  ليسبيرغ، سويسرا 4253، 2بيرسويغ 

Applicant for 
Correspondence 

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY 
P.O.Box 840553 -11184 56, PRINCE 
SHAKER BIN ZAID ST.,SHEMISSANI 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165542 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165542 الصنف 
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   Pulsafy  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparation for the treatment of infectious 
diseases 

 األمراض المعديةالمستحضرات الصيدالنية لعالج 

Date of 07/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/03/2019  

Applicant Name: Acino Pharma AG اسم طالب التسجيل: أسينو فارما ايه جي 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Birsweg 2, 4253 Liesberg, Switzerland  عنوان طالب التسجيل  ليسبيرغ، سويسرا 4253، 2بيرسويغ 

Applicant for 
Correspondence 

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY 
P.O.Box 840553 -11184 56, PRINCE 
SHAKER BIN ZAID ST.,SHEMISSANI 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165529 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165529 الصنف 
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   Ortacta  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparation for the treatment of pain and 
rheumatological diseases 

 المستحضرات الصيدالنية لعالج اآلالم واألمراض الروماتيزمية

Date of 07/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/03/2019  

Applicant Name: Acino Pharma AG اسم طالب التسجيل: أسينو فارما ايه جي 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Birsweg 2, 4253 Liesberg, Switzerland  عنوان طالب التسجيل  ليسبيرغ، سويسرا 4253، 2بيرسويغ 

Applicant for 
Correspondence 

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY 
P.O.Box 840553 -11184 56, PRINCE 
SHAKER BIN ZAID ST.,SHEMISSANI 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165530 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165530 الصنف 



46 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medicine for Eye Drods   دواء لقطرة العين 

Date of 11/03/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/03/2019  

Applicant Name: Amman Pharmaceutical 
Industries  

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

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company التسجيلنوع طالب  مساهمة خاصة  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

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

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 89 -11512 King Abdullah II 
Ind.Estatte-Sahab Jordan 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165502 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165502 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory 
diseases.  

 مستحضرات صيدالنية من اجل عالج امراض الجهاز التنفسي. 

Date of 12/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/03/2019  

Applicant Name: G. POHL-BOSKAMP 
GMBH & CO. KG 

 اسم طالب التسجيل: كي جي .بوسكامب جي ام بي اتش آند كو-بول .جي

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Kieler Strasse 11, 25551 Hohenlockstedt, 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  المانياهوهينلوكستيدت،  25551، 11كيلير ستراسيه 

Applicant for 
Correspondence 

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

 11192عمان  921100ص.ب   -ابو غزالة للملكية الفكرية  
 االردن 

ليغعنوان التب  

Trademark 165371 Class 5 5 العالمة التجاريةرقم  165371 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations; injectable preparations for 
medical and pharmaceutical purposes; pharmaceutical 
preparations made from hyaluronic acid; pharmaceutical 
preparations made from lidocaine; injectable preparations made 
from lidocaine; injectable preparations made from hyaluronic 
acid; Filled syringes for medical purposes [containing 
pharmaceuticals]; pre-filled syringes for medical purposes. 

لطبية والصيدلية. مستحضرات صيدلية. المستحضرات القابلة للحقن المعدة لإلستعماالت ا
المستحضرات الصيدلية المصنوعة من حامض الهيالورونيك. المستحضرات الصيدلية 

المصنوعه من الليدوكايين. المستحضرات القابلة للحقن المصنوعة من الليدوكايين. 
المستحضرات القابلة للحقن المصنوعة من حامض الهيالورونيك. المحاقن المعبأة 

عدة لإلستعماالت الطبية. المحاقن المعبأة مسبقا والمعدة بمستحضرات صيدلية والم
 لإلستعماالت الطبية.

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 017964620 
Claim Date: 04/10/2018 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 017964620رقم االدعاء: 

 04/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 24/03/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/03/2019  

Applicant Name: DATAZI PHARMA LTD اسم طالب التسجيل: داتازي فارما ليمتد 

Nationality     : CYPRUS جنسية الطالب قبرص: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address 5 Limassol Avenue, Eurosure Tower, 3rd 
Floor, P.C. 2112, 
Aglantzia, Nicosia, CYPRUS. 
  

ليماسول افنيو ، يوروشور تاور، الطابق الثالث ، بي . سي  5
 ، اغالنتزيا ، نيقوسيا ، قبرص. 2112

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

DARRAS & HIJAZI INTELLECTUAL 
PROPRTY  P.O.Box 925501 -11190 
ABDALI, , AMMAN   AL-Salt st ,  

 11190 -925501ص.ب دراس وحجازي للملكية الفكرية  
 شارع السلط -العبدلي ، عمان 

ليغعنوان التب  

Trademark 165497 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165497 الصنف 
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  TAMARINE  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

medicines for alleviating constipation ادوية للتخفيف من حدة االمساك 

Date of 26/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/03/2019  

Applicant Name: GEROLYMATOS 
INTERNATIONAL S.A. 

 اسم طالب التسجيل: جيروليماتوس إنترناشونال إس إيه

Nationality     : GREECE جنسية الطالب يونان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Asklipiou 13, 14568 Kryonery Attikis, 
Greece 

 عنوان طالب التسجيل  كريونيري اتيكيس, اليونان 14568, 13اسكليبيو 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165357 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165357 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Baby diapers; disposable training pants; medicated ointments 
for the prevention and treatment of diaper rash and other skin 
irritations; medicated diaper rash ointment 

و مرهم عالجي لمنع ومعالجة التهاب الحفاضات حفاضات االطفال، حفاضات داخلية للتدريب 
 وتهيج البشرة، مرهم عالج التهاب الحفاضات

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165334 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165334 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

medicinal cream or ointment for skin used as antibiotic  كريم او مرهم طبي للجلد يستخدم كمضاد حيوي 

Date of 14/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/04/2019  

Applicant Name: Amman Pharmaceutical 
Industries .  

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

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

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

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165495 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165495 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

medicine for oral suspension, our product  mycosat is oral 
suspension contains nystatin which is an antifungal antibiotic, 
especially formulated for the treatment of oral and intestinal 
mycotic infectiions caused by candida albicans. mycosat is 
indicated for the treatment of oral and intestinal mycotic 
infections. 

دواء مستحلب فموي مستحضرنا  مايكوسات هو معلق فموي يحتوي على نستاتين وهو 
مضاد حيوي ضد الفطريات معد بشكل خاص لعالج االلتهابات الفطرية في الفم و االمعاء 

تجويف الفم و القناة الهضمية الناتجة عن المبيضة البيضاء ويستخدم في عالج الفطريات في 
 خاصة.

Date of 14/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/04/2019  

Applicant Name: Amman Pharmaceutical 
Industries .  

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

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

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

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165498 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165498 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Nutritional and dietary supplements; protein supplements, 
namely, protein bars; meal replacement bars adapted for 
medical use; nutritional supplement energy bars 

مكمالت غذائية ومكمالت للحمية الغذائية، مكمالت بروتينية و قوالب بروتينية، قوالب بديلة 
 للوجبات مهيأة لالستخدام الطبي، قوالب طاقة مكملة غذائية.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/266,447 
Claim Date: 17/01/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 266.447/88رقم االدعاء: 

 17/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

 ،2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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   -أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165439 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165439 الصنف 



54 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Effervescent tablets for water disinfection حبوب فوارة لتعقيم المياه 

Date of 09/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/07/2019  

Applicant Name: BASEL BURGAN AND 
PARTNERS CO.  

 اسم طالب التسجيل: شركة باسل برقان وشركاه

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Partnership Company نوع طالب التسجيل توصية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address , AMMAN  MOH'D KHAMIS AL RABAEE 
STREET , AMMAN, P.O.Box: 773, 11118 

, 773،شارع محمد خميس الربعي عمان ، عمان  ، ص.ب:
11118 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 773 -11118 , AMMAN  MOH'D 
KHAMIS AL RABAEE STREET  

ليغعنوان التب الربعي عمان،شارع محمد خميس  11118 -773ص.ب    

Trademark 165410 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165410 الصنف 
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Goods/Services التالية من اجل البضائع/الخدمات 

Medicine as Eye Drops  دواء قطرة للعين 

Date of 11/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2019  

Applicant Name: Amman Pharmaceutical 
Industries .  

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

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

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

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165500 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165500 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medicine as Eye Drops  دواء قطرة للعين 

Date of 11/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2019  

Applicant Name: Amman Pharmaceutical 
Industries .  

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

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

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

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165501 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165501 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Baskets of common metals; metal hooks; decorative hardware 
and fixtures made of metal, namely, clothing hooks; decorative 
boxes made of non-precious metal; desktop statuary made of 
non-precious metal; wrought iron decorative artwork; 
decorative hardware and fixtures made of metal, namely, 
doorknobs, pulls, knobs, handles; metal tubs 

صناديق من معادن مختلفة، شماعات معدنية، أثاث وديكورات من المعدن و تحديًدا شماعات 
منحوت من المعدن الغير ثمين و  مالبس و صناديق للزينة من المعدن الغير ثمين و تمثال

الحديد المشكل للزينة، أثاث وديكورات من المعدن و تحديًدا مقابض الباب و ساحب و مقابض 
 و يد، اسطوانات حديدية

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  27/03/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165328 Class 6 6 رقم العالمة التجارية 165328 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Reinforcment steel. .حديد التسليح 

Special condition:  the registration of this trade mark is 
pursuant to the provision of article(21) paragraph (3) of the 
trademarks law 

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

 
  

Date of 13/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/11/2019  

Applicant Name: Global Industry for Steel & 
Iron  

 اسم طالب التسجيل: الشركة الدولية لصناعة الحديد والصلب 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Zarqa Infront of Zarqa Free Zone , 
P.O.Box: 56, 13134 

 عنوان طالب التسجيل  13134, 56الزرقاء،  المنطقة الحرة  ، الزرقاء  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 56 -13134 Zarqa Infront of Zarqa 
Free Zone Jordan 

ليغعنوان التب المنطقة الحرة االردنالزرقاء، مقابل  13134 -56ص.ب    

Trademark 165596 Class 6 6 رقم العالمة التجارية 165596 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

3D printers; electric kitchen machines; electric scissors; electric 
can openers; electric vegetable spiralizers; electric machines 
and apparatus for cleaning; electric juicers; electric steam 
mops; electric coffee grinders; electrically operated curtain 
drawing devices; sewing machines; dry cleaning machine; 
lawnmowers [machines]; industrial robots; electric whisks for 
household purposes; electric wax-polishing machines for 
household purposes; electric steam mops for household 
purposes; automatic dishwashing machines for household 
purposes; meat choppers [machines]; mixing machines; 
electrostatic eliminator; aerocondensers; dust removing 
installations for cleaning purposes; dust exhausting 
installations for cleaning purposes; electric machines and 
apparatus for carpet shampooing; electric food processors; 
cordless electric sweeper; cordless vacuum cleaners; brushes 
for vacuum cleaners; washing machines [laundry]; spin driers 
[not heated]; peeling machines ; ironing machines; vacuum 
cleaners; suction nozzles for vacuum cleaners; cleaning 
appliances utilizing steam; electromechanical food preparation 
machines; rechargeable sweepers; electric lawn mowers; 
electric beaters; coffee grinders, other than hand-operated; 
electric food vacuum sealing machine for household  purposes;  
electric fruit presses for household purposes; coffee extractors; 
snow ploughs; food waste disposers  [garbage disposals]; 
vacuum cleaner attachments for disseminating perfumes and 
disinfectants; central vacuum cleaning installations; vending 
machines 

الطابعات ثالثية األبعاد، آالت المطبخ الكهربائية، المقصات الكهربائية، فتاحات العلب 
الكهربائية، آالت تقطيع الخضروات ألشكال حلزونية الكهربائية، آالت وأجهزة التنظيف 

اسح البخار الكهربائية، مطاحن القهوة الكهربائية، الكهربائية، العصارات الكهربائية، مم
أجهزة سحب الستائر التي تعمل بالكهرباء، ماكينات الخياطة، ماكينة التنظيف الجاف، آالت 
قص العشب، أجهزة الروبوت الصناعية، المضارب الكهربائية لألغراض المنزلية، ماكينات 

اسح البخار الكهربائية لألغراض المنزلية، التلميع بالشمع الكهربائية لألغراض المنزلية، مم
غساالت األطباق األوتوماتيكية لألغراض المنزلية، آالت تقطيع اللحوم، الخالطات، جهاز 

التخلص من الكهرباء الساكنة، مكثفات الهواء، تركيبات التخلص من األتربة ألغراض 
تنظيف السجاد بالشامبو التنظيف، تركيبات تصريف األتربة ألغراض التنظيف، آالت وأجهزة 

الكهربائية، أجهزة معالجة األطعمة الكهربائية، المكانس الكهربائية الالسلكية، أجهزة التنظيف 
بالهواء الالسلكية، فُرشات أجهزة التنظيف بالهواء، ماكينات الغسيل ]غسيل المالبس[، 

لمالبس، أجهزة أجهزة التجفيف بالدوران ]بدون التسخين[، ماكينات التقشير، آالت كي ا
التنظيف بالهواء، فوهات الشفط الخاصة بأجهزة التنظيف بالهواء، أجهزة التنظيف التي 

تستخدم البخار، ماكينات تحضير األطعمة الكهروكيميائية، المكانس القابلة إلعادة الشحن، 
ماكينات قص العشب الكهربائية، أجهزة الخفق الكهربائية، مطاحن القهوة بخالف المطاحن 
التي تعمل يدوًيا، ماكينة غلق األطعمة كهربًيا بضغط الهواء لألغراض المنزلية، عصارات 

الفواكه الكهربائية لألغراض المنزلية، أجهزة استخالص القهوة، جرافات الثلوج، آالت 
التخلص من مخلفات األطعمة ]آالت التخلص من المخلفات[، قطع ملحقة بالمكانس الكهربية 

 المطهرات، تركيبات التنظيف بالهواء مركزًيا، ماكينات البيعلتوزيع العطور و

 
 

  

Date of 09/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/05/2019  

Applicant Name : Anker Innovations 
Technology Co., Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: ، ليمتد.انكر انوفيشينز تيكنولوجي كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Room 701, 7F building7, 1st phase of 
Headquarters Building of Changsha 
Zhongdian Software Park Co., Ltd, No.39 
Jianshan Road, Changsha National High-
tech Industrial Development Zone, P.R. 
China 

، فيرست فيز اوف هيدكوارترز 7اف بيلدينغ  7، 701روم 
ينغ اوف تشانغشا تشنغديان سوفتوير بارك كو.، ليمتد، نو. بيلد
تيك اندستلاير -جيانشان رود، تشانغشا ناشيونال هاي 39

 ديفيلوبمنت زون، 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  
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165619 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 165619 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

ENERGY GENERATORS   مولدات الطاقة 

Date of 12/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/02/2019  

Applicant Name:  Kawar Energy   اسم طالب التسجيل: شركة قعوار للطاقة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman/ Shmeisani - Abd Elhamid Sharaf 
Street , Amman, P.O.Box: 222, 111180 

شرف  ، عمان  ،  عمان/ الشميساني شارع عبد الحميد
 111180, 222ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 222 -111180 Amman/ Shmeisani - 
Abd Elhamid Sharaf Street  

عمان/ الشميساني شارع عبد الحميد  111180 -222ص.ب  
 شرف 

ليغعنوان التب  

Trademark 165311 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 165311 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Dishwashers; clothes washing machines; washing machines 
incorporating drying facilities; vacuum cleaners; electric food 
blenders; electric clothing pressing machines; spin driers 
[machines]; power-operated coffee grinders; mixers [machines]; 
pulping machines; juice extracting machines; electric can 
openers; electric knives; packaging machines; electric vacuum 
food sealers for household purposes; composting machines; 
waste compacting machines; food processors; machine 
mowers. 

غساالت الصحون، غساالت المالبس، الغساالت التي تشمل تجهيزات التجفيف، مكانس 
ت الطعام الكهربائية، آالت كهربائية لكوي المالبس بالضغط، مجففات دوارة كهربائية، خالطا

]آالت[، مطاحن القهوة التي تعمل بالطاقة، خالطات ]آالت[، آالت استخراج اللب، آالت 
استخراج العصير، فتاحات العلب الكهربائية، سكاكين كهربائية، آالت التعبئة والتغليف، آالت 

فريغ الهواء لألغراض المنزلية، آالت التسميد، آالت ضغط النفايات، ختم للمواد الغذائية بت
 معالجات األغذية، ماكينات جز

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 17971071 
Claim Date: 22/10/2018 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 17971071رقم االدعاء: 

 22/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 14/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/04/2019  

Applicant Name: BOJ OLANETA, S.L. اسم طالب التسجيل: .ال .بوج أوالنيتا، اس 

Nationality     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Calle Matxaria, 21, 20600 EIBAR 
(GUIPUZCOA), SPAIN 

 عنوان طالب التسجيل  آيبار )غيبوزكوا(، إسبانيا 20600، 21كالي ماتكساريا 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165444 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 165444 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

screen  شاشات 

Date of 14/01/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/01/2018  

Applicant Name: Omar And Nahar Aljoaidi 
Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة عمر ونهار الجعيدي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman , almoqablen , building1, P.O.Box: 
38579, 11593 

 عنوان طالب التسجيل  11593, 38579، ص.ب:  1عمان ، المقابلين ، عمارة رقم 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 38579 -11593 amman , 
almoqablen , building 

ليغعنوان التب 1عمان ، المقابلين ، عمارة رقم  11593 -38579ص.ب    

Trademark 165476 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165476 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

TV screens, receivers شاشات تلفاز, ريسيفرات 

Disclaimer: the registration of this trade mark does not give the 
owners the exclusive right to use (national) separartely from the 
mark 

( nationalالتنازل: ان تسجيل هذه العالمه ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال )
 العالمه  بمعزل عن

 

Date of 16/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/12/2018  

Applicant Name: Faisal Salih Nahar 
Abuzaid 

 اسم طالب التسجيل: فيصل صالح نهار ابو زيد

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman-ashab-street housing bank, 
P.O.Box: 102, 11511 

 عنوان طالب التسجيل  11511, 102شارع بنك االسكان  ، ص.ب:-سحاب-عمان

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 102 -11511 amman-ashab-street 
housing bank 

ليغعنوان التب شارع بنك االسكان-سحاب-عمان 11511 -102ص.ب    

Trademark 165544 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165544 الصنف 
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   VROOM  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computer software, namely a mobile application for providing 
information and learning and educational activities and games 
in the field of early child development and early childhood 
education; audio CDs and DVDs, in the field of early childhood 
development 

اطات برامج الحاسوب وبالتحديد تطبيق الهاتف النقال لتوفير المعلومات والتعليم والنش
التعليمية واأللعاب في مجال تنمية الطفل المبكرة والتعليم للطفولة المبكر، األقراص المدمجة 

 وأقراص الفيديو الرقمية للصوت في مجال التنمية للطفولة المبكرة

Date of 13/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/01/2019  

Applicant Name: Bezos Family Foundation اسم طالب التسجيل: بيزوس فاميلي فاوندايشين 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA الطالبجنسية  امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1700 7th Avenue, Suite 116/#149 Seattle, 
Washington 98101, United States of 
America 

، سياتل، 149/رقم 116، الشارع السابع، جناح 1700
 ، الواليات المتحدة األمريكية98101واشنطن 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165534 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165534 الصنف 
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    GIGNOW  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Data processing equipment; apparatus and media for the 
recording, storage, carriage, manipulation, transmission, 
reproduction, and retrieval of data, information, images, text, 
video, sound and audio; word processors; image transmission 
apparatus; CD-ROMs; non-printed publications; downloadable 
audio and audio-visual materials; downloadable publications; 
audio books; computers; computer hardware; computer 
firmware; computer software; computer software for use in 
processing, tracking, calculating, measuring and analysing 
information in the fields of accounting, business, compliance, 
risk management, account auditing, tax preparation, business 
management, financial management, supply chain management, 
personnel management, personnel sourcing, matching and 
placement, HR management, manufacturing and information 
technology; programming tools; software development tools; 
interactive computer software; downloadable computer 
software; teaching apparatus and instruments; computer 
programmes for providing a graphical presentation of macro-
economic data; computer software for use with global computer 
networks for database analysis, database and spreadsheet 
applications, personnel sourcing, matching and placement; 
computer software in relation to accounting, business, 
compliance, risk management, account auditing, tax 
preparation, business management, financial management, 
supply chain management, personnel management, personnel 
sourcing, personnel matching and personnel placement, HR 
management, manufacturing and information technology; 
computer software for application and database integration; 
software applications for mobile devices; parts and fittings for 
these goods. 

معدات معالجة البيانات؛ جهاز ووسائط للتسجيل وتخزين ونقل ومعالجة وإرسال ونسخ 
واسترجاع البيانات والمعلومات والصور النصوص والمقاطع المرئية واألصوات 

عات؛ معالجات كلمات؛ أجهزة إرسال الصور؛ األقراص المدمجة؛  المنشورات غير والمسمو
المطبوعة؛ مواد سمعية وصوتية ومرئية قابلة للتنزيل؛ المنشورات القابلة للتنزيل؛ كتب 

صوتية؛ أجهزة الحاسوب؛ قطع الحاسوب ؛ برامج الحاسوب الدائمة؛ برمجيات الحاسوب؛ 
المعالجة وتتبع وحساب وقياس وتحليل المعلومات في مجال برامج الحاسوب الستخدامها في 

المحاسبة واالعمال التجارية والتقيد وخدمات إدارة المخاطر وخدمات التدقيق المحاسبي 
وإعداد الضرائب وخدمات إدارة األعمال وخدمات اإلدارة المالية وإدارة سالسل التزويد وإدارة 

ة والتنسيب وإدارة الموارد البشرية والتصنيع شؤون الموظفين ومصادر األفراد والمطابق
وتكنولوجيا المعلومات؛ أدوات البرمجة؛ أدوات تطوير البرمجيات؛ برمجيات الحواسيب 
التفاعلية؛ برمجيات الحواسيب القابلة للتنزيل؛ أجهزة وأدوات تعليمية؛ برامج الحاسوب 

ب لالستخدام مع شبكات لتوفير عروض رسومية لبيانات االقتصاد الكلي؛ برامج الحاسو
الحاسوب العالمية لتحليل قاعدة البيانات وتطبيقات قواعد البيانات وجداول البيانات ومصادر 

األفراد والمطابقة والتنسيب؛ برمجيات الحاسوب فيما يتعلق بالمحاسبة واالعمال التجارية 
ب وخدمات إدارة والتقيد وخدمات إدارة المخاطر وخدمات التدقيق المحاسبي وإعداد الضرائ

األعمال وخدمات اإلدارة المالية وإدارة سالسل التزويد وإدارة شؤون الموظفين ومصادر 
األفراد ومطابقة األفراد وتعيين الموظفين وإدارة الموارد البشرية والتصنيع وتكنولوجيا 

 المعلومات؛ برمجيات الحاسوب لتكامل التطبيقات وقواعد البيانات؛ تطبيقات البرمجيات
 لألجهزة المحمولة؛ قطع ولوازم هذه البضائع.

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  24/01/2019  

Applicant Name: EYGN Limited اسم طالب التسجيل: إيجن ليمتد 

Nationality     : BAHAMAS جنسية الطالب باهاما: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address One Montague Place, East Bay Street, 
Nassau, Bahamas 

 عنوان طالب التسجيل  ون مونتاج بليس، إيست بي، ستريت، ناساو، باهاماس

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165571 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165571 الصنف 
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   ALWAYS DESIGNING FOR PEOPLE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computer software, including computer software for use in 
business management, accounting, payroll administration, 
unemployment compensation management, employee time and 
attendance record keeping, employee leasing, electronic 
commerce, human resources and talent management, employee 
benefits and retirement plan administration, health insurance, 
and workers’ compensation insurance, financial management, 
and data management; computer hardware, including computer 
hardware for use by employers in business management, 
accounting, payroll administration, unemployment 
compensation management, employee time and attendance 
record keeping, employee leasing, electronic commerce, human 
resources and talent management, employee benefits and 
retirement plan administration, health insurance, and workers’ 
compensation insurance, financial management, and data 
management; downloadable electronic publications, podcasts, 
video, and multimedia programming in the field of business 
management, accounting, payroll administration, 
unemployment compensation management, employee time and 
attendance record keeping, employee leasing, electronic 
commerce, human resources and talent management, employee 
benefits and retirement plan administration, health insurance, 
and workers’ compensation insurance, financial management, 
and data management. 

سوبية و تشمل برمجيات حاسوبية لالستخدام في إدارة األعمال التجارية و برمجيات حا
المحاسبة و إدارة األجور والمرتبات و إدارة تعويضات البطالة و حفظ سجالت أوقات عمل 

وحضور الموظفين و تأجير عاملين و تجارة إليكترونية و الموارد البشرية وإدارة المواهب و 
وخطط التقاعد و التأمين الصحي و وتأمين تعويضات العاملين و إدارة استحقاقات الموظفين 

اإلدارة المالية و وإدارة البيانات، مكونات حاسوبية و تشمل مكونات حاسوبية لالستخدام 
بواسطة أصحاب العمل في إدارة األعمال التجارية و المحاسبة و إدارة األجور والمرتبات و 

أوقات عمل وحضور الموظفين و تأجير عاملين و إدارة تعويضات البطالة و حفظ سجالت 
تجارة إليكترونية و الموارد البشرية وإدارة المواهب و إدارة استحقاقات الموظفين وخطط 
التقاعد و التأمين الصحي و وتأمين تعويضات العاملين و اإلدارة المالية و وإدارة البيانات، 

فيديو و وبرمجة الوسائط المتعددة في منشورات إليكترونية قابلة للتنزيل و بث صوتي و 
مجال إدارة األعمال التجارية و المحاسبة و إدارة األجور والمرتبات و إدارة تعويضات البطالة 
و حفظ سجالت أوقات عمل وحضور الموظفين و تأجير عاملين و تجارة إليكترونية و الموارد 

طط التقاعد و التأمين الصحي و البشرية وإدارة المواهب و إدارة استحقاقات الموظفين وخ
 وتأمين تعويضات العاملين و اإلدارة المالية و وإدارة البيانات.

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 076033 
Claim Date: 04/10/2018 

 JMاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 076033رقم االدعاء: 

 04/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 26/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/02/2019  

Applicant Name: ADP, LLC اسم طالب التسجيل: ايه دي بيه، ال ال سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address One ADP Boulevard, Roseland, New 
Jersey 07068 USA,  

، 07068ون ايه دي بيه بوليفارد، روزالند، نيوجيرسي 
 الواليات المتحدة االمريكية  

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

ص.ب   11192 -921100ص.ب ابو غزالة للملكية الفكرية  
 عمان  االردن 

ليغعنوان التب  

Trademark 165374 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165374 الصنف 
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   KANSHA  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Spectacles; 3D spectacles; spectacle chains; sunglasses; 
spectacle frames; spectacle lenses; contact lenses; spectacle 
cases; cases for contact lenses; smartglasses; spectacle cords. 

نظارات ]بصرية[; نظارات ثالثية األبعاد; سالسل للنظارات; نظارات شمسية; أطر للنظارات; 
كية; عدسات للنظارات; عدسات الصقة; علب للنظارات; حاويات للعدسات الالصقة; نظارات ذ

 خيوط للنظارات.

Date of 20/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/03/2019  

Applicant Name: Kansha Limited. اسم طالب التسجيل: .كانشا ليمتد 

Nationality     : BRITISH VIRGIN ISLANDS جنسية الطالب جزر العذارى البريطانية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Offshore Incorporation Centre  Road 
Town, Tortola British Virgin Islands. 

أوفشور إنكوربوريشن سنتر رود تاون, تورتوال, جزر فيرجن 
 البريطانية.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7, 
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman 

ص.ب  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
الطابق -شيكاغومجمع -العبدلي-عمان 11190 -925852

 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 165522 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165522 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Integrated circuit cards [smart cards]; Cards (Encoded –), 
magnetic. 

 دوائر متكاملة ]بطاقات ذكية[، بطاقات )بطاقات مشفرة( مغناطيسية.بطاقات ذات 

Date of 24/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/03/2019  

Applicant Name: Bank Audi SAL اسم طالب التسجيل: .ل.م.بنك عوده ش 

Nationality     : LEBANON جنسية الطالب لبنان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Audi Plaza, Bab Idriss, P.O. Box: 11-2560, 
Riad El-Solh, Beirut 1107 2808, Lebanon 

 ، رياض2560-11مبنى عوده بالزا، باب إدريس، ص.ب. 
 ، لبنان2808 1107الصلح، بيروت 

 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 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165354 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165354 الصنف 
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 Dynabook  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

AC adapters; power distribution or control machines and 
apparatus; rechargeable batteries; batteries and cells; battery 
packs for computer; event recorders; digital cameras; devices 
for wireless radio transmission; telecommunication machines 
and apparatus; parts and accessories for telecommunication 
machines and apparatus; mobile phones; smartphones; battery 
chargers for mobile phone and smartphone; parts and 
accessories for mobile phone and smartphone; covers and 
cases for mobile phone and smartphone; computer network 
adapters, switches, routers and hubs; TV tuners for computer; 
personal digital assistants; smartglasses; detachable 
computers; wearable computers; personal computers; 
computer servers; other electronic machine; computer security 
software (downloadable / recorded); computer system 
management software (downloadable / recorded); cloud 
computing software (downloadable / recorded); other computer 
software (downloadable / recorded); display units for 
computers; keyboards for computer; mice for computer; 
digitizer pens; computer styluses; port replicator units; memory 
boards for computer; computer peripherals and accessories; 
downloadable image files, video files, movie files via internet; 
electronic publications. 

وصالت التيار المتردِد؛ آالت وأجهزة توزيع أو مراقبة الطاقة الكهربائية؛ بطاريات قابلة 
ر للشحن؛ البطاريات والخاليا؛ قطع البطاريات للحواسيب؛ مسجالت الفعاليات؛ آالت التصوي

الرقمية؛ أجهزة اإلرسال اإلذاعي الالسلكي؛ آالت وأجهزة االتصاالت بعيدة المدى؛ قطع 
ومستلزمات أجهزة وآالت االتصاالت بعيدة المدى؛ الهواتف النقالة؛ الهواتف الذكية؛ شواحن 

بطارية للهاتف المحمول والهاتف الذكي؛ قطع الغيار والملحقات للهاتف المحمول والهاتف 
غطية والحافظات للهاتف المحمول والهاتف الذكي؛ محوالت شبكات الحواسيب الذكي؛ األ

والمفاتيح وأجهزة التوجيه والمحاور؛ موالفات التلفاز للحاسوب؛ المساعدات الشخصية 
الرقمية؛ النظارات الذكية؛ الحواسيب القابلة للفصل؛ أجهزة الحاسوب التي يمكن ارتداؤها؛ 

حاسوب؛ اآلالت اإللكترونية األخرى؛ البرمجيات األمنية الحواسيب الشخصية؛ خوادم ال
للحاسوب )القابلة للتنزيل / المسجلة(؛ برمجيات إدارة أنظمة الحاسوب )القابلة للتنزيل / 

المسجلة(؛ برمجيات الحوسبة التي تعتمد على مصادر من اإلنترنت )القابلة للتنزيل / 
للتنزيل / المسجلة(؛ وحدات العرض المسجلة(؛ برمجيات الحاسوب األخرى )القابلة 

للحواسيب؛ لوحات المفاتيح للحواسيب؛ الفأرات للحواسيب؛ أقالم التحويل الرقمي؛ أقالم 
الحاسوب؛ وحدات النسخ المتماثل؛ لوحات الذاكرة للحواسيب؛ األجهزة الطرفية وإكسسوارات 

ألفالم عبر اإلنترنت؛ الحواسيب؛ ملفات الصور القابلة للتحميل وملفات الفيديو وملفات ا
 المنشورات اإللكترونية.

Priority claim:  Claim Country: JP 
Claim No.: 2018-123031 
Claim Date: 28/09/2018 

 JPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018-123031رقم االدعاء: 

 28/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 24/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/03/2019  

Applicant Name: Dynabook Inc. اسم طالب التسجيل: .دينابووك انك 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 6 - 15, Toyosu 5 -Chome , Koto-Ku, Tokyo 
135-8505, Japan 

، 8505-135كو، طوكيو -كوم، كوتو-5، تويوسو 6-15
 اليابان

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165536 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165536 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cases, covers, and fitted plastic films known as skins for mobile 
phones, MP3 players, tablet computers, hand-held computing 
devices, and keyboards; protective cases for audio equipment 
in the nature of speakers and headphones; televisions; tote 
bags, handbags, purses, backpacks and carrying bags specially 
adapted to hold, carry and charge portable electronic devices, 
namely, mobile phones, MP3 players, tablet computers, hand-
held computing devices, and their accessories, namely, 
computer peripherals, devices for hands-free use of mobile 
phones, cell phone auxiliary cables and cell phone battery 
chargers, excluding gaming apparatuses; sleeves for laptops 
and portable electronic devices, excluding gaming apparatuses; 
bags adapted for laptops; harnesses, specialty holsters, and 
stands for handheld digital electronic devices, namely, mobile 
phones, MP3 players, tablet computers and hand-held 
computing devices, excluding gaming apparatuses; display 
screen protectors specially adapted to electronic devices, 
namely, laptops, cell phones, and personal digital assistants, 
excluding gaming apparatuses; mobile phone cases featuring 
rechargeable batteries; batteries and battery chargers; carrying 
cases, holders, protective cases and stands featuring power 
supply connectors, adaptors, speakers, and battery charging 
devices specially adapted for use with handheld electronic 
devices, namely, phones, MP3 players, tablet computers, and 
hand-held computing devices, excluding gaming apparatuses; 
mobile phone straps and back plates; devices for hands-free 
use of mobile phones; headsets for mobile phones; cell phone 
battery chargers; sound bars; wireless speakers; audio 
speakers; earphones and headphones; cameras; radios; 
monopods for mobile phones, MP3 players, tablet computers, 
and hand-held computing devices, excluding gaming 
apparatuses; armbands specially adapted for personal 
electronic devices, namely, mobile phones, MP3 players; USB 
cables and blank flash drives; wearable activity trackers; 
smartwatch straps and bands; computer hardware; mobile 
phones, PC tablets, personal digital assistants (PDA); Computer 
mice and computer mouse pads; computer keyboards; portable 
photo and document printers; record players; cassette and CD 
players; microphones; power strips, electric cables and 
extension cords; electric outlet covers; cell phone lenses, clips 
and stands; portable multimedia projectors; converters; 
electrical adapters; virtual reality headsets, glasses, 
headphones, and handheld controllers; USB wall chargers; 
electrical outlets, adapters, and plugs; Computer applications to 
control network products and internet of things (IoT) products, 

علب و أغطية و وأفالم بالستيكية مجهزة ُتعرف كأغلفة خارجية للهواتف المحمولة و 
و حواسيب لوحية و أجهزة حاسوبية محمولة باليد و ولوحات مفاتيح، علب  MP3مشغالت 

وقائية للمعدات الصوتية في شكل مكبرات صوت وسماعات رأس، تلفزيونات، حقائب حمل و 
حقائب ظهر وحقائب حمل مهيأة بشكل مخصص لإلمساك بــ  حقائب يد و حقائب يد صغيرة و

و  MP3وحمل ونقل أجهزة إليكترونية محمولة و تحديًدا و هواتف محمولة و مشغالت 
حواسيب لوحية و أجهزة حاسوبية محمولة باليد و وملحقاتهم و تحديًدا ملحقات طرفية 

كابالت إضافية للهواتف  للحواسيب و أجهزة لالستعمال حر اليدين للهواتف المحمولة و
الخلوية وشواحن بطاريات الهواتف المحمولة و باستثناء أجهزة األلعاب، أغلفة للحواسيب 

المحمولة واألجهزة اإلليكترونية المحمولة و باستثناء أجهزة األلعاب، حقائب مهيأة 
ة للحواسيب المحمولة، أسالك جديلة و حافظات تخصصية و وحوامل لألجهزة اإللكتروني

و حواسيب لوحية  MP3الرقمية المحمولة باليد و تحديًدا هواتف محمولة و مشغالت 
وأجهزة حاسوبية محمولة باليد و باستثناء أجهزة األلعاب، واقيات شاشات العرض مهيأة 

بشكل مخصص لألجهزة اإللكترونية و تحديًدا حواسيب محمولة و هواتف خلوية و 
أجهزة األلعاب، علب هواتف محمولة لديها بطاريات  ومساعدات رقمية شخصية و باستثناء

قابلة إلعادة الشحن، بطاريات وشواحن بطاريات، علب حمل و حامالت و علب وقائية 
وحوامل لديها موصالت إمداد بالقدرة و مهايئات و مكبرات صوت و وأجهزة شحن بطاريات 

د و تحديًدا هواتف و مهيأة بشكل مخصص لالستخدام مع أجهزة إليكترونية محمولة بالي
و حواسيب لوحية و وأجهزة حاسوبية محمولة باليد و باستثناء أجهزة  MP3مشغالت 

األلعاب، أشرطة وصفائح خلفية للهواتف المحمولة، أجهزة لالستخدام حر اليدين للهواتف 
المحمولة، سماعات رأس للهواتف المحمولة، شواحن بطاريات للهواتف الخلوية، أشرطة 

مكبرات صوت السلكية، مكبرات صوتية، سماعات أذن وسماعات رأس، كاميرات، صوتية، 
و حواسيب لوحية و  MP3أجهزة راديو، ركائز أحادية للهواتف المحمولة و مشغالت 

وأجهزة حاسوبية محمولة باليد و باستثناء أجهزة األلعاب، أربطة األذرع مهيأة بشكل 
، MP3ديًدا و هواتف محمولة و مشغالت مخصص لألجهزة اإلليكترونية الشخصية و تح

ومحركات أقراص ومضية فارغة، متتبعات األنشطة قابلة لالرتداء، أشرطة  USBكابالت 
و  PCوأربطة ساعات ذكية، مكونات حاسوبية، هواتف محمولة و ألواح حواسيب شخصية 

(، أجهزة الماوس للحواسيب ووسادات أجهزة الماوس PDAمساعدات رقمية شخصية )
لحواسيب، لوحات مفاتيح للحواسيب، طابعات صور ومستندات محمولة، مشغالت تسجيالت، ل

، مكبرات صوت، أشرطة قدرة و كابالت CDأجهزة مسجلة ومشغالت أقراص مضغوطة 
كهربائية وأحبال امتداد، أغطية منافذ كهربائية، عدسات و ومشابك وحوامل هواتف خلوية، 

محوالت، مهايئات كهربائية، سماعات رأس الواقع  أجهزة عرض وسائط متعددة محمولة،
االفتراضي و ونظارات و وسماعات رأس و وأجهزة تحكم محمولة باليد، شواحن جدارية 

USB منافذ كهربائية و ومهايئات و وقوابس، تطبيقات حاسوبية للتحكم في منتجات شبكية ،
ة وقابلة لالرتداء في شكل ( و تحديًدا منتجات منزلية ذكيIoTومنتجات إنترنت األشياء )

متتبعات أنشطة قابلة لالرتداء و أنظمة أمنية و تركيبات لإلضاءة و منظمات حرارة 
إليكترونية، حواسيب قابلة لالرتداء، وحدات طرفية للحواسيب قابلة لالرتداء، متتبعات أنشطة 

لهواتف المحمولة قابلة لالرتداء للرجال و وللنساء و ولألطفال، برمجيات تطبيقات حاسوبية ل
لقياس و تتبع و تحليل و عرض و رفع و ونقل بيانات من ساعات اليد الذكية أو الحواسيب 

القابلة لالرتداء أو متتبعات األنشطة القابلة لالرتداء، مراقبات الرضع، أجهزة إليكترونية 
األنظمة لالستخدام في مراقبة بيئات المنزل و تحديًدا و مراقبة درجات الحرارة و وظائف 

( و ووظائف أنظمة تنقية HVACاألمنية و اإلضاءة و التدفئة و التهوية و وتبريد الهواء )
الهواء اإلليكترونية، برمجيات قابلة للتنزيل لتوصيل و وتشغيل و وإدارة األجهزة المرتبطة 

( و تحديًدا و أجهزة المطبخ و وأنظمة IOTبشبكات ومنتجات منزلية بإنترنت األشياء )
HVAC أجهزة التحكم عن بعد للتحكم في حواسيب و منبهات وأنظمة أمنية و أجهزة كشف ،

التدخين وأول أكسيد الكربون و أجهزة توفير الطاقة في شكل مراقبات الكهرباء الكلية للمنزل 

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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

Nationality     : 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 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165330 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165330 الصنف 
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namely, smart home and wearable products in the nature of 
wearable activity trackers, security systems, lighting fixtures, 
electronic thermostats; wearable computers; wearable 
computer peripherals; wearable activity trackers for men, 
women, and children; computer application software for mobile 
phones for measuring, tracking, analyzing, displaying, 
uploading, and transmitting data from the smart watches or 
wearable computers or wearable activity trackers; baby 
monitors; electronic devices for use in monitoring home 
environments, namely, the monitoring of temperatures, the 
functioning of security systems, lighting, heating, ventilation, 
and air conditioning (HVAC), and the functioning of electronic 
air purification systems; downloadable software for connecting, 
operating, and managing networked devices and Internet of 
Things (IOT) home products, namely, kitchen appliances, and 
HVAC systems; remote controls for controlling computers, 
alarms and security systems, smoke and carbon monoxide 
detection devices, energy-savings devices in the nature of full 
house electricity monitors, programmable thermostats, standby 
savers, window coverings, garage doors, and electric 
appliances, namely, laundry machines, toaster ovens, cooking 
ranges; electronic security monitoring systems; remote controls 
for lighting devices, fans, sound systems, and door locks; 
digital photo frames 

و منظمات درجات حرارة قابلة للبرمجة و أجهزة توفير احتياطية و أغطية النوافذ و أبواب 
كهربائية و تحديًدا غساالت و أفران تحميص و أدوات الطهي، أنظمة مراقبة المرآب وأجهزة 

أمنية إليكترونية، أجهزة تحكم عن بعد ألجهزة اإلضاءة و المراوح و األنظمة الصوتية و 
 وأقفال األبواب، إطارات الصور الرقمية
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   B.zero1 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

glasses, sunglasses, frames for spectacle and sunglasses, 
prescription sunglasses, parts for spectacles. 

النظارات والنظارات الشمسية وإطارات النظارات والنظارات الشمسية والنظارات الشمسية 
 الطبية وأجزاء النظارات.

Date of 11/04/2019 ميةاعالن الجريدة الرس  
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/04/2019  

Applicant Name: Bulgari S.p.A.  اسم طالب التسجيل: .ايه .بيه  .بلغاري اس 

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Lungotevere Marzio 11, 00186 Rome, Italy  عنوان طالب التسجيل  روما، ايطاليا 00186،  11النجوتيفير مارزيو 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165578 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165578 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Kitchen weighing scales; bathroom scales; electrical scales. .موازين قياس للمطبخ، موازين قياس للحمامات، موازين كهربائية 

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 17971071 
Claim Date: 22/10/2018 

 EUاالدعاء: االدعاء بحق االولوية: بلد 
 17971071رقم االدعاء: 

 22/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 14/04/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/04/2019  

Applicant Name: BOJ OLANETA, S.L. اسم طالب التسجيل: .ال .بوج أوالنيتا، اس 

Nationality     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Calle Matxaria, 21, 20600 EIBAR 
(GUIPUZCOA), SPAIN 

 عنوان طالب التسجيل  آيبار )غيبوزكوا(، إسبانيا 20600، 21كالي ماتكساريا 

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   -أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165441 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165441 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Applications of electronic phones used to transport,electronic 
games software  

 تطبيقات هواتف الكترونية تستخدم لغايات النقل ، برامج العاب الكترونية 

Date of 22/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/04/2019  

Applicant Name: simplify 9 for 
Technologies co 

التسجيل:اسم طالب  شركة التسع المبسطة للتقنيات   

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address princess tharwat Al Hussan st . building 
67 floor 4,Dahiet alAmeer Rashid ,Amman 
,Jordan, P.O.Box: 3064, 11181 

،الطابق الرابع ،ضاحية  67شارع االميرة ثروت الحسن  عمارة 
 11181, 3064االمير راشد ، عمان االردن   ، ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 3064 -11141 amman -abdali rafiq 
al hariri str 

ليغعنوان التب عمان /العبدلي ش رفيق الحريري 11141 -3064ص.ب    

Trademark 165515 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165515 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Eyeglasses; sunglasses; eyeglass and sunglass cases; goggles 
for sports; sports and bicycle helmets; cases and covers for cell 
phones and hand-held computing devices, namely, tablets and 
portable electronic devices; armbands specially adapted for 
personal electronic devices, namely, cell phones and MP3 
players; earphones, ear buds, headphones; wearable activity 
trackers, namely, watches and bracelets that monitor, track and 
report fitness, training and activity levels; mouth guards for 
athletic use; downloadable mobile application featuring non-
downloadable and downloadable videos and information in the 
field of fitness, exercise programs, nutrition and diet planning; 
downloadable videos featuring information on fitness, exercise 
programs, nutrition and diet planning 

نظارات و نظارات شمسية، علب للنظارات والنظارات الشمسية، نظارات واقية لأللعاب 
الرياضية، خوذ واقية لأللعاب الرياضية والدراجات، علب وأغطية للهواتف النقالة وأجهزة 

ترات المحمولة واألجهزة اإللكترونية المحمولة، الحوسبة المحمولة في اليد و أي و الكمبيو
أربطة للذراع مهيأة خصيصا لألجهزة اإللكترونية الشخصية و أي و الهواتف النقالة 

، سماعات األذن و براعم األذن و سماعات الرأس، أنظمة تتبع للنشاط يمكن MP3ومشغالت 
اللياقة و التمرين والنشاط، ارتداؤها و أي و ساعات وأساور تراقب و تتبع وتسجل مستويات 

واقيات للفم لالستخدام الرياضي، تطبيق هاتف متحرك قابل للتنزيل يضم مقاطع فيديو 
ومعلومات قابلة للتنزيل وغير قابلة للتنزيل عن اللياقة البدنية و برامج التمرين و التغذية 

للياقة البدنية و برامج وتخطيط النظام الغذائي، مقاطع فيديو قابلة للتنزيل تضم معلومات عن ا
 التمرين و التغذية وتخطيط النظام الغذائي.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/266,449 
Claim Date: 17/01/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 266.449/88رقم االدعاء: 

 17/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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   -أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165438 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165438 الصنف 
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  COINBASE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Downloadable computer software for use in electronically 
trading, storing, sending, receiving, accepting and transmitting 
digital currency, and managing digital currency payment and 
exchange transactions; Computer software for processing 
electronic payments and for transferring funds to and from 
others; authentication software for controlling access to and 
communications with computers and computer networks; 
magnetically encoded credit cards and payment cards. 

برامج الحاسب اآللي القابلة للتنزيل لالستخدام في تداول، تخزين، إرسال، استالم، قبول 
إلكترونياً، وإدارة معامالت دفع وتبادل العمالت الرقمية، برامج  وتحويل العمالت الرقمية

الحاسب اآللي لمعالجة المدفوعات اإللكترونية ولتحويل األموال إلى ومن آخرين، برامج 
المصادقة للتحكم في الوصول إلى الحواسيب وشبكات الحاسب اآللي واالتصال بها، بطاقات 

 اطيسيا.االئتمان وبطاقات الدفع المشفرة مغن

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

Applicant Name: Coinbase, Inc. اسم طالب التسجيل: .كوينبيس، انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 548 Market Street, #23008, San Francisco, 
CALIFORNIA UNITED STATES 94104 

، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، 23008ماركت ستريت، # 548
 94104الواليات المتحدة االمريكية 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 165521 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165521 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Automatic teller machines; magnetically encoded plastic access 
cards for use in banking, financial, investment and insurance 
industries; computer software for use in banking, financial, 
investment and insurance industries, namely, software for 
accessing and conducting electronic banking services via 
global computer networks and telecommunication networks; 
software for automated clearance house processing; software 
enabling banking customers to transmit payment and collection 
orders directly and automatically accept account reconciliation 
information from the bank; software for use in connection with 
electronic funds transfers; software for accessing data from one 
or more mainframes and other computer systems in presenting 
the data in a uniform format to other types of computer 
applications; software for educating mortgage lending 
personnel about fair lending practices; software for use in 
communication of data between computers and other 
computers or computer peripherals; software for use in 
connection with foreign exchange financial services. 

رة مغناطيسيا الستخدامها في ماكينات الصراف اآللي؛ بطاقات الدخول البالستيكية المشف
الصناعات المصرفية والمالية واالستثمارية والتأمين؛ برمجيات الحاسوب الستخدامها في 
الصناعات المصرفية والمالية واالستثمارية التأمين، أي برمجيات الوصول إلى الخدمات 

لمية؛ برمجيات المصرفية اإللكترونية وإدارتها عبر شبكات الحواسيب وشبكات االتصاالت العا
لمعالجة المقاصة اآللية؛ برمجيات تمّكن عمالء البنوك من إرسال أوامر الدفع والتحصيل 

مباشرة وتلقائًيا قبول معلومات تسوية الحساب من المصرف؛ برمجيات لالستخدام فيما يتعلق 
لحاسبات بتحويالت األموال اإللكترونية؛ برمجيات للوصول إلى البيانات من واحد أو أكثر من ا

الكبرى وأنظمة الحاسوب األخرى في تقديم البيانات بتنسيق موحد إلى أنواع أخرى من 
تطبيقات الحاسوب؛ برمجيات لتثقيف موظفي اإلقراض العقاري حول ممارسات اإلقراض 
العادل؛ برمجيات الستخدامها في إرسال البيانات بين الحواسيب والحواسيب األخرى أو 

واسيب؛ برمجيات لالستخدام فيما يتعلق بالخدمات المالية لصرف الوحدات الطرفية للح
 العمالت األجنبية.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/197,366 
Claim Date: 16/11/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 197.366/88رقم االدعاء:

 16/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 05/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/05/2019  

Applicant Name: Bank of America 
Corporation 

 اسم طالب التسجيل: بانك اوف اميريكا كوربوريشن

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 100 North Tryon Street, Charlotte, North 
Carolina 28255, U.S.A. 

نورث تريون ستريت، تشارلوت، نورث كارولينا  100
 المتحدة األمريكية ، الواليات28255

 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   -أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100مكة، ص. ب  ، شارع104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165451 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165451 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Apparatus and instruments for recording, transmission, reproduction of 
sound or images; audiovisual and magnetic recording media; digital 
recording media; compact discs; optical discs; compact discs [read-only 
memory]; pre - recorded or blank video cassettes and video discs; pre-
recorded or blank laser cassettes and laser discs; photographic apparatus 
and instruments; cinematographic apparatus; teaching apparatus and 
instruments; cinematographic films; information processing equipment; 
computers; telephony, telecommunication, data processing apparatus and 
instruments; telephone apparatus; computer peripheral devices; apparatus 
for processing, transmission and storage of database information; 
sounding apparatus and machines; electronic publications, downloadable; 
electronic books; electronic devices for sending and receiving telephone 
calls, faxes, electronic mail, video content, instant messages, music, 
audiovisual content and other multimedia content, and other digital data; 
data synchronization programs; downloadable applications for mobile 
phones, computers and tablets; downloadable software from the Internet; 
computer programs; cards for electronic games adapted for use with 
telephones or tablet computers; mechanisms for coin-operated apparatus; 
calculating machines; magnetic and electronic pens; electronic agendas; 
video games (software); apparatus and instruments for conducting, 
distributing, transforming, accumulating, regulating or controlling electric 
current, computer software; scientific apparatus (not for medical 
purposes); measuring, optical, signaling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; electronic cards; 
electronic data carriers; data base; voice database software, data banks, 
text and sound; electronically stored image bank; electronic, digital, 
computer boxes for connecting to a global Internet-like communication 
network, television channels, radio channels, telephone networks, 
telecommunication networks; computer servers; computer downloadable 
applications for social networks; diagnostic apparatus not for medical 
purposes; software applications for use with mobile devices; 
downloadable applications for use with mobile devices; global positioning 
system tracking and positioning systems [GPS]; memory devices for use 
with data processing apparatus; data loggers; smart watches, smart 
glasses; telephony and telecommunication apparatus and instruments; 
electronic docking stations; computer software and telecommunications 
apparatus, including modems, to enable connection to databases, 
computer networks and the Internet; humanoid robots with artificial 
intelligence; teaching robots. 

ط أجهزة وأدوات لتسجيل ونقل وإعادة إنتاج الصوت أو الصور؛ وسائ
التسجيل السمعي البصري والمغناطيسي؛ وسائط التسجيل الرقمي؛ أقراص 
مدمجة؛ أقراص بصرية؛ أقراص مضغوطة ]ذاكرة للقراءة فقط[؛ أشرطة 

الفيديو المسجلة مسبًقا أو الفارغة وأقراص الفيديو؛ أشرطة الليزر المسجلة 
غرافي؛ مسبًقا أو الفارغة وأقراص الليزر؛ أجهزة وأدوات التصوير الفوتو

أجهزة التصوير السينمائي؛  أجهزة وأدوات التعليم؛ األفالم السينمائية؛ معدات 
معالجة المعلومات؛ أجهزة الكمبيوتر؛ االتصاالت الهاتفية واالتصاالت السلكية 

والالسلكية وأجهزة ومعالجة البيانات؛ أجهزة الهاتف؛ أجهزة الكمبيوتر 
علومات قاعدة البيانات؛ أجهزة الطرفية؛ أجهزة لمعالجة ونقل وتخزين م

وآالت سْبر األعماق؛ منشورات إلكترونية قابلة للتفريغ؛ الكتب اإللكترونية؛ 
األجهزة اإللكترونية إلرسال واستقبال المكالمات الهاتفية والفاكسات والبريد 

اإللكتروني ومحتوى الفيديو والرسائل الفورية والموسيقى والمحتوى السمعي 
ات الوسائط المتعددة األخرى والبيانات الرقمية األخرى؛ البصري ومحتوي

برامج مزامنة البيانات؛ تطبيقات قابلة للتنزيل للهواتف المحمولة وأجهزة 
الكمبيوتر واألجهزة اللوحية؛ برامج قابلة للتحميل من اإلنترنت؛ برامج 
هواتف الحاسوب؛ بطاقات لأللعاب اإللكترونية التي تم تكييفها لالستخدام مع ال

أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي؛ آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقود؛ اآلالت 
الحاسبة؛ أقالم مغناطيسية وإلكترونية؛ جداول األعمال اإللكترونية؛ ألعاب 

الفيديو )البرمجيات(؛ أجهزة وأدوات إلجراء أو توزيع أو تحويل أو تجميع أو 
برامج الكمبيوتر؛ أجهزة علمية  تنظيم أو التحكم في التيار الكهربائي أو

)ليست لألغراض الطبية(؛ أجهزة وأدوات القياس البصرية واإلشارات 
والتحقق )اإلشراف( وإنقاذ الحياة والتعليم؛ البطاقات الكترونية؛ ناقالت 

البيانات اإللكترونية؛ قاعدة البيانات؛ برنامج قواعد البيانات الصوتية، بنوك 
بنك الصور المخزنة إلكترونًيا؛ صناديق إلكترونية  البيانات، النص والصوت؛

ورقمية وصناديق الكمبيوتر لالتصال باإلنترنت العالمي مثل شبكات االتصال 
والقنوات تلفزيونية وقنوات الراديو والشبكات هاتفية وشبكات االتصاالت؛ 
خوادم الكمبيوتر؛ تطبيقات الكمبيوتر القابلة للتنزيل للشبكات االجتماعية؛ 

أجهزة التشخيص ليست لألغراض الطبية؛ تطبيقات البرمجيات لالستخدام مع 
األجهزة المحمولة؛ التطبيقات القابلة للتنزيل لالستخدام مع األجهزة 

[؛ GPSالمحمولة؛ أنظمة المواقع العالمية لتحديد وتتبع المواقع العالمية ]
البيانات؛ أجهزة الذاكرة لالستخدام مع أجهزة معالجة البيانات؛ مسجل 

الساعات الذكية والنظارات الذكية؛ أجهزة وأدوات الهاتف وأجهزة وأدوات 
االتصاالت؛ محطات اإلرساء اإللكترونية؛ برامج الكمبيوتر وأجهزة االتصاالت 

السلكية والالسلكية ، بما في ذلك أجهزة المودم لتمكين االتصال بقواعد 
بوتات شبيهة البشر مع الذكاء البيانات وشبكات الكمبيوتر واإلنترنت؛ الرو

 االصطناعي؛ تعليم الروبوتات.

Priority claim:  Claim Country: FR 
Claim No.: 4505406 
Claim Date: 04/12/2018 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 4505406رقم االدعاء: 

 04/12/2018تاريخ االدعاء: 

Special condition:  Claiming the colors purple with Panton code 2602C اشتراطات خاصة: المطالبة بحماية اللون االبيض  البنفسجي  واللون الزهري 

Date of 14/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: TELEPERFORMANCE SE اسم طالب التسجيل: تيليبيرفورمانس أس إي 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 21/25 RUE BALZAC, 75008 PARIS, 
FRANCE 

 عنوان طالب التسجيل  باريس، فرنسا 75008رو بلزاك،  21/25

Applicant for 
Correspondence 

Raed Ibrahim Mohamad Ibrahim - Beit Al-
Khebra Intellectual Property P.O.Box 
963590 -11196 Al-Jandaweel -Mohammad 
Kasab Al Daja Street 

مؤسسة بيت الخبرة للملكية  -رائد ابراهيم محمد ابراهيم  
شارع محمد  -الجندويل  11196 -963590ص.ب الفكرية

 كساب الدعجة

ليغعنوان التب  

Trademark 165556 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165556 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

mobile application that works to give a special and actual 
discounts for their users with loyalty points  

تطبيق الهاتف المحمول الذي يعمل على اعطاء خصومات خاصة و فعالة لمستخدميها مع 
 نقاط الوالء 

Date of 31/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/07/2019  

Applicant Name: Al Mualeg  For Virtual 
Marketing Co.LTD 

 اسم طالب التسجيل: شركة المعالج للتسويق االفتراضي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AMMAN/Fhakri al aqrabawi street, 
P.O.Box: 852320, 11185 

 عنوان طالب التسجيل  11185, 852320عمان /شارع فخري العقروباي   ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 852320 -11185 AMMAN/Fhakri al 
aqrabawi street 

ليغعنوان التب عمان /شارع فخري العقروباي  11185 -852320ص.ب    

Trademark 165623 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165623 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

smart phone applications for vehicle services and parts   تطبيقات هواتف ذكيه لخدمات المركبات و قطعها 

Date of 06/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/08/2019  

Applicant Name: ADDED VALUE for vehicle 
management and services 

 اسم طالب التسجيل: شركة القيمة المضافة الدارة وخدمة المركبات

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman / wasfi al tal str, P.O.Box: 56, 
11941 

, 56عمان / ش وصفي التل / خلف مطعم السروات  ، ص.ب:
11941 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 56 -11941 amman / wasfi al tal str   عمان / ش وصفي التل / خلف مطعم  11941 -56ص.ب
 السروات

ليغعنوان التب  

Trademark 165477 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165477 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

smart application for transportation تطبيقات ذكية لخدمات النقل 

Date of 29/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/08/2019  

Applicant Name: Safeer For Information 
Technology Co  

 اسم طالب التسجيل: شركة سفير لتكنولوجيا المعلومات 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -wadi saqra , P.O.Box: 17437, 
11195 

 عنوان طالب التسجيل  11195, 17437وادي صقرة   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 17437 -11195 amman -wadi saqra    ليغعنوان التب وادي صقرة -عمان  11195 -17437ص.ب  

Trademark 165462 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165462 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Catheters. .أنابيب القسطرة 

 

Date of 05/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/03/2019  

Applicant Name: Medical Components, INC. اسم طالب التسجيل: .ميديكال كومبونينتس، انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1499 Delp Drive, Harleysville, PA 19438, 
USA 

، الواليات 19438ديلب درايف، هارليزفيل، بيه ايه  1499
 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 11192عمان  921100   -ابو غزالة للملكية الفكرية  
 االردن 

ليغعنوان التب  

Trademark 165372 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 165372 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Health monitoring devices consisting of blood pressure 
monitors, thermometers, pedometers, caloric intake and weight 
management monitors, heart rate monitors, sleep monitors and 
blood glucose monitors; health monitoring devices for tracking 
prescription refills and medication adherence; wearable digital 
electronic health monitoring devices for monitoring individual 
vital signs 

أجهزة مراقبة الصحة مكونة من مراقبات ضغط الدم و مقاييس درجات الحرارة و عدادات 
الخطى و مراقبات مدخول السعرات الحرارية وإدارة الوزن و مراقبات معدل نبض القلب و 

اقبات النوم ومراقبات الجلوكوز في الدم، أجهزة مراقبة الصحة لتتبع العبوات الجديدة مر
للوصفات الطبية وااللتزام بتناول األدوية، أجهزة مراقبة صحة إليكترونية رقمية قابلة 

 لالرتداء لمراقبة اإلشارات الحيوية لألفراد

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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  
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165320 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 165320 الصنف 
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Goods/Services 8من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Health monitoring devices consisting of pedometers and calorie 
monitors; foam massage rollers; massage balls; compression 
sleeves for athletic use 

تتكون من عدادات الخطى وأجهزة لمراقبة السعرات الحرارية، بكرات  أجهزة لمراقبة الصحة
 تدليك رغوية، كرات تدليك، أكمام ضغط لالستخدام الرياضي.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/266,449 
Claim Date: 17/01/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 266.449/88رقم االدعاء: 

 17/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 01/05/2019 عالن الجريدة الرسميةا  
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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   -أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165424 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 165424 الصنف 
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  BATHMATE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Sex aids, sex toys, marital aids, penis pumps .  المتعة الجنسية بين الشريكين ، المساعدات الجنسية ،  االلعاب الجنسية ، ادوات زيادة
 الذكري مضخات تكبير العضو 

Date of 07/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/05/2019  

Applicant Name: Ultramax Products Ltd  اسم طالب التسجيل: التراماكس بروداكتس ليمتد 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Unit 1, Horbury Junction Industrial  
Estate, Calder Vale Road, Horbury  , West 

4Yorkshire  WF ER, United 5 Kingdom . , 

، هوربري جانكشين انداستلاير ايستيت، كالدر فيل رود 1يونيت 
، المملكة ايه ار  5 4، هوربري، ويست يوركشاير دبليو اف 

   المتحدة 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -
11184 Amman, Dahiat AL Rashid, Om 
Omarah Street , Building No.59  Ground 
floor  59 

 11184 -841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية 
،  59عمان ، ضاحية الرشيد ، شارع ام عمارة ، عمارة رقم 

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 165302 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 165302 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

heating apparatus , air conditioners, electric fans اجهزة التدفئة, مكيفات هواء, مراوح هوائيه 

Disclaimer: the registration of this trade mark does not give the 
owners the exclusive right to use (national) separartely from the 
mark 

( nationalالتنازل: ان تسجيل هذه العالمه ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال )
 بمعزل عن العالمه 

 

Date of 16/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/12/2018  

Applicant Name: Faisal Salih Nahar 
Abuzaid  

 اسم طالب التسجيل: فيصل صالح نهار ابو زيد 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION التسجيل نوع طالب مؤسسة فردية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -sahab , P.O.Box: 102, 11511  عنوان طالب التسجيل  11511, 102سحاب   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 102 -11511 amman -sahab    ليغعنوان التب سحاب -عمان  11511 -102ص.ب  

Trademark 165545 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 165545 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Apparatus for water supply and sanitary installations; boilers; 
cooling installations and machines, apparatus and installations 
for hot-water heating, apparatus and installations for producing 
hot water; fresh water plants; tanks for accumulating; thermal 
state-changing governors; ice batteries and cold batteries; 
thermal accumulators, thermostatic valves, distribution valves; 
radiators; feeding apparatus for heating boilers; heating 
apparatus electric, fuel oil, gas or renewable energy (solar, 
geothermal, heat pumps, Peltier effect apparatus); installations 
and apparatus designed to regulate temperature; adjusting and 
safety installations and apparatus for gas pipes and for electric, 
gas or water apparatus in home automation installations; 
electric apparatus for domestic comfort, namely heat, steam 
accumulators, air-conditioning apparatus, air-conditioning 
installations, solar sensors and collectors for thermal 
conversion (heating); thermal solar panels (thermal solar 
sensors); thermal photovoltaic panels for heat generation; fuel 
economizers; heat regenerators; ventilation apparatus, heat 
pumps; stoves (heating apparatus); inserts (heating apparatus); 
regulating and safety accessories for water apparatus; water 
filtering apparatus; water softening apparatus and installations; 
air and waterpurifying apparatus and machines; installations for 
conducting, switching, purifying, for supplying, cooling water; 
nuclear reactors; installations for processing nuclear fuel and 
nuclear moderating material; solar furnaces; electric light bulbs; 
ash tray bulbs. 

أجهزة إلمدادات المياه والمنشآت الصحية، المراجل، تجهيزات وآالت التبريد وأجهزة ومنشآت 
نتاج الماء الساخن، محطات المياه العذبة، لتسخين المياه الساخنة واألجهزة والمنشآت إل

صهاريج للتراكم، منظمات لتغيير حالة الحرارة، بطاريات مقاومة للثلج وبطاريات مقاومة  
للبرد، مراكم حرارية و صمامات حرارية و صمامات توزيع، مشعات، اجهزة تغذية لتسخين 

از أو بالطاقة المتجددة )الطاقة المراجل، أجهزة التسخين الكهربائية أو بزيت الوقود أو بالغ
الشمسية والطاقة الحرارية األرضية ومضخات الحرارة واجهزة تأثير بلتييه(، المنشآت 

واألجهزة المصممة لتنظيم درجة الحرارة،  منشآت وأجهزة الضبط والسالمة ألنابيب الغاز 
المنزلية، أجهزة ولألجهزة الكهربائية أو الغازية أو المائية في منشآت التشغيل اآللية 

كهربائية للراحة المنزلية وبالتحديد الحرارة ومراكمات البخار وأجهزة تكييف الهواء ومنشآت 
تكييف الهواء وأجهزة االستشعار الشمسية وأجهزة التجميع للتحويل الحراري )التسخين(، 

رارية األلواح الشمسية الحرارية )أجهزة االستشعار الحرارية الشمسية(، ألواح ضوئية ح
لتوليد الحرارة، اجهزة القتصاد الوقود، اجهزة مجددة للحرارة، اجهزة التهوية ومضخات 

الحرارة، مواقد )جهاز تسخين(، اجهزة التسخين المدرجة، ملحقات تنظيم وسالمة األجهزة 
المائية، جهاز تصفية المياه، أجهزة ومنشآت الزالة عسر المياه، أجهزة واآلت تنقية الهواء 

اه، منشآت لتشغيل وتبديل وتنقية  ولتوريد  مياه التبريد، مفاعالت نووية، منشآت والمي
لتجهيز الوقود النووي والمواد المعتدلة النووية، أفران شمسية، المصابيح الكهربائية، 

 مصابيح الرماد.

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 017933857 
Claim Date: 23/07/2018 

 EUعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: االد
 017933857رقم االدعاء: 

 23/07/2018تاريخ االدعاء: 

Special condition:  Claiming orange and white colors اشتراطات خاصة: مع المطالبة باأللوان البرتقالي واألبيض 

Date of 23/01/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/01/2019  

Applicant Name: ORANGE BRAND 
SERVICES LIMITED 

 اسم طالب التسجيل: اورانج براند سيرفيسيز ليمتد

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3 More London Riverside, London, SE1 
2AQ, United Kingdom 

ايه كيو، المملكة  2 1مور لندن ريفرسايد، لندن، اس إي  3
 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 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165386 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 165386 الصنف 



88 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Lighting fixtures; electric coffee and beverage makers; air 
purification systems comprised of air purification units and 
separators for cleaning and purification of air 

معدات اإلضاءة، أجهزة كهربائية لصنع القهوة والمشروبات، أنظمة تنقية الهواء مكونة من 
 وحدات تنقية الهواء وفواصل لتنظيف وتنقية الهواء

Date of 27/03/2019 الرسمية اعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165318 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 165318 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Lighting fixtures; lamps; lamp shades; lamp bases; lamp finials; 
lamp shades for electric decorative string lights; electric 
lighting fixtures; electric night lights; electric fans; toilet seats; 
sconce lighting fixtures; dispensing units for air fresheners and 
room deodorants; electric candles 

وحدات اضاءة، مصابيح، مصابيح ظاللية، قواعد مصابيح، مصابيح نهائية، مصابيح ظاللية 
ألضواء الزينة الكهربائية، وحدات اضاءة كهربائية، أضواء ليلية كهربائية، مراوح كهربائية، 

وحدات اضاءة، وحدات توزيع تجديد الهواء ومعطر الغرفة، شمعدانات مقاعد حمام، حامل 
 كهربائية

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165329 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 165329 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Electric lamps; apparatus for heating; steam generating 
apparatus; cooking apparatus and installations; refrigerating 
apparatus; apparatus for drying; apparatus for ventilating; water 
supply installations; sanitary installations; clothes dryers; 
refrigerators; freezers; ice machines and apparatus; refrigerated 
food counters; refrigerated showcases; heated cabinets for 
foodstuffs; food warmers; gas and electric ranges; induction 
cookers; cookers having vitreous enamelled surfaces; cooking 
rings; frying machines; ovens; steam cookers; stockpots 
(electric -); autoclaves, electric, for cooking; kettles; barbecues; 
electric coffeepots; roasters; hot sandwich toasters; steaming 
apparatus (electric -) for cooking; humidifiers; dehumidifiers; air 
purifying apparatus and machines; hair driers [dryers]; 
ventilating fans; cooking grills; heating cushions not for 
medical purposes [electric or chemically activated]; Ventilation 
hoods; sinks; taps [faucets]; boilers; apparatus for heating; heat 
accumulators; air conditioning apparatus; steam accumulators; 
electric blankets; electric laundry dryers for household 
purposes. 

مصابيح كهربائية، اجهزة للتدفئة، اجهزة توليد البخار، أجهزة وتجهيزات الطبخ، اجهزة 
تبريد، اجهزة تجفيف، اجهزة للتهوية، منشآت إمدادات المياه، المنشآت الصحية، مجففات 

واجهات  المالبس، ثالجات، المجمدات، آالت وأجهزة صنع الثلج، منصات الطعام المبرد،
العرض المبردة، كبائن ساخنة للمواد الغذائية، مدفئات الطعام، مواقد الغاز والكهرباء، مواقد 
تسخن بالتحريض، مواقد لها أسطح مينا زجاجية، حلقات للطهي وتشكيل الطعام، آالت القلي، 

ائية، (، طناجر للطهي بالضغط كهرب-أفران، آالت طبخ بالبخار، قدور لعمل المرق )كهربائية 
غاليات، شوايات، اواني تحضير القهوة الكهربائية، حماصات، حماصات الشطائر الساخنة، 

( للطهي، اجهزة ترطيب، اجهزة مزيلة للرطوبة، أجهزة وآالت تنقية -اجهزة تبخير )كهربائية 
الهواء، مجففات الشعر ]مجففات[، مراوح تهوية، شوايات للطبخ، وسائد )كمادات( التدفئة 

ألغراض الطبية ]كهربائية أو تنشط كيميائيا[، شفاطات التهوية، مغاسل، الصنابير ليست ل
]الحنفيات[، المراجل، اجهزة للتدفئة، مراكم حرارية، أجهزة تكييف الهواء، مراكم بخارية، 

 بطانيات كهربائية، مجففات الغسيل الكهربائية لألغراض المنزلية.

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 17971071 
Claim Date: 22/10/2018 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 17971071رقم االدعاء: 

 22/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 14/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/04/2019  

Applicant Name: BOJ OLANETA, S.L. اسم طالب التسجيل: .ال .بوج أوالنيتا، اس 

Nationality     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Calle Matxaria, 21, 20600 EIBAR 
(GUIPUZCOA), SPAIN 

 عنوان طالب التسجيل  )غيبوزكوا(، إسبانياآيبار  20600، 21كالي ماتكساريا 

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   -أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100شارع مكة، ص. ب ، 104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165442 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 165442 الصنف 
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al sultanالسلطان      
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

toasters, rotisseries, heating apparatus, heaters for baths, heat 
regenerators, refrigerators, coolers, electric, kitchen ranges  
ovens , air cooling apparatus, microwave ovens  cooking 
apparatus , kilns 

محمصات الخبز , الشوايات, أجهزة التدفئة, سخانات للحمامات, أجهزة إعادة توليد الحرارة, 
الثالجات, المبردات، الكهربائية, مواقد  أفران  المطبخ, أجهزة تكييف الهواء, أفران 

 ميكروويف  أجهزة طهو , أفران

 

Date of 15/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/05/2019  

Applicant Name: Eid Dahdal And Partners 
Co 

 اسم طالب التسجيل: عيد دحدل   وشركاه

Nationality     : 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  11910, 1101عمان/خلدا  ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

al fouad intellectual property P.O.Box 
1101 -11910 amman/al shmesani 

 11910 -1101ص.ب  الفؤاد للملكيه الفكريه 
 عمان/الشميساني

ليغعنوان التب  

Trademark 165454 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 165454 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

water filter فالتر المياه 

Date of 02/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/06/2019  

Applicant Name: Leen pure Co. For Filters 
Trading  

 اسم طالب التسجيل: شركة لين النقاء لتجارة الفالتر 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -university str , P.O.Box: 1082, 
11822 

 عنوان طالب التسجيل  11822, 1082ش الجامعة   ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1082 -11822 amman -university 
str  

ليغعنوان التب ش الجامعة  -عمان  11822 -1082ص.ب    

Trademark 165635 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 165635 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

WATER TAP حنفة مياه 

Date of 24/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/06/2019  

Applicant Name: BNCAM INVESTMENT 
INVESTMENTS CO.WLL 

 اسم طالب التسجيل: م.م.شركة بنكام الالستثمارات التجارية ذ

Nationality     : JORDAN الطالبجنسية  االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman Street-Ras Al Ain -opposite the 
Water Company, P.O.Box: 117, 11732 

, 117راس العين مقابل شركة المياه  ، ص.ب:-عمان 
11732 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 117 -11732 Amman Street-Ras Al 
Ain -opposite the Water Company 

ليغعنوان التب راس العين مقابل شركة المياه-عمان  11732 -117ص.ب    

Trademark 165637 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 165637 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Vehicle wheel tires (tyres); pneumatic tires (tyres); automobile 
tires (tyres); repair outfits for inner tubes; tires for vehicle 
wheels; vehicles for locomotion by land, air, water or rail; tires 
for bicycles, cycles; vehicle wheels; cars; vehicle wheel hubs. 

إطارات لعجالت المركبات؛ إطارات هوائية؛ إطارات سيارات؛ ُعدد إصالح اإلطارات الداخلية؛ 
الت المركبات؛ المركبات للنقل البري أو الجوي أو المائي أو السكة الحديدية؛ إطارات لعج

 إطارات للدراجات الهوائية؛ عجالت المركبات؛ عربات؛ صرات عجالت المركبات

Date of 26/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/02/2019  

Applicant Name: SHANDONG YINBAO 
TYRE GROUP CO., LTD. 

 اسم طالب التسجيل: .ال تي دي ،.شاندونج ينباو تاير جروب كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address TAITOU TOWN, SHOUGUANG CITY, 
SHANDONG PROVINCE, PEOPLE`S 
REPUBLIC OF CHINA 

تيتو تاون، شوجوانج سيتي، شاندونج بروفينس، جمهورية 
 الصين الشعبية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165474 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 165474 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Automobile tires; tyres for vehicle wheels; casings for 
pneumatic tires; pneumatic tyres; solid tyres for vehicle wheels; 
inner tubes for bicycle tyres; inner tubes for pneumatic tires; 
spikes for tyres; treads for retreading tires; repair outfits for 
inner tubes 

ات اطارات سيارات؛ اطارات لعجالت المركبات؛ أغلقة خارجية لالطارات المضغوطة؛ اطار
مضغوطة؛ اطارات غير مجوفة لعجالت المركبات؛ اطارات داخلية الطارات الدراجات 

الهوائية؛ اطارات داخلية لالطارات المضغوطة؛ مسامير كبيرة لالطارات؛ مداسات العادة 
 تلبيس االطارات؛ عدد اصالح االطارات الداخلية.

Date of 24/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/03/2019  

Applicant Name: SAILUN GROUP CO.,LTD. اسم طالب التسجيل: .، لمتد.ساليون جروب كو 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No.588,Maoshan Road,Huangdao 
District,Qingdao City,Shandong,China 

، موشان رود، مقاطعة هوانجدو، مدينة جينجدو، 588رقم 
 شاندونج، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY 
OFFICE P.O.Box 3308 -11181 Amman 

 -3308ص.ب الملكية الصناعيةمكتب فيالدلفيا لحماية  
 عمان 11181

ليغعنوان التب  

Trademark 165337 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 165337 الصنف 
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   KANSHA  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Precious metals; ingots of precious metals; trophies of precious 
metals; badges of precious metals; precious metals and their 
alloys; cuff links of precious metals; boxes of precious metals; 
jewel cases of precious metal; earrings of precious metal; key 
chains [trinkets or fobs] of precious metal; chains of precious 
metal for bracelets; key rings [trinkets or fobs] of precious 
metal; lapel pins [jewellery]; brooches [jewellery]; tie clips of 
precious metal; tie pins of precious metal; charms in precious 
metals or coated therewith; medals coated with precious 
metals; jewellery; precious and semi-precious stones; pearls 
[jewellery]; watches; straps for watches; horological and 
chronometric instruments; works of art of precious metal. 

معادن ثمينة; سبائك تشكيل من معادن نفيسة; جوائز تذكارية من معدن ثمين; نياشين او 
اوسمة من معادن نفيسة; المعادن النفيسة وكل خليط منها; أزرار أكمام من معادن نفيسة; 

ن نفيسة;صناديق مجوهرات من معادن نفيسة; أحالق من معادن نفيسة; صناديق من معاد
سالسل مفاتيح )حلي أو سالسل ( من معادن نفيسة ;سالسل من معادن نفيسة لألساور ; 

خواتم مفاتيح )حلي أو سالسل ( من معادن نفيسة; دبابيس لطية صدر السترة ]مجوهرات[; 
فيسة للربطات ; دبابيس من معادن نفيسة دبابيس للزينة ]مجوهرات[;مشابك من معادن ن

للربطات; حلي تعليق صغيرة من معادن ثمينة أو مطلية بها ]مجوهرات[; ميداليات مطلية 
بمعادن نفيسة ; مجوهرات; أحجار كريمة و شبه كريمة ; آللئ ]مجوهرات[; ساعات; احزمة 

 دن نفيسة.لساعات اليد; أدوات قياس الوقت وصنع الساعات; اشغال فنية من معا

Date of 20/03/2019 ن الجريدة الرسميةاعال  
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/03/2019  

Applicant Name: Kansha Limited. اسم طالب التسجيل: .كانشا ليمتد 

Nationality     : BRITISH VIRGIN ISLANDS جنسية الطالب جزر العذارى البريطانية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Offshore Incorporation Centre  Road 
Town, Tortola British Virgin Islands. 

أوفشور إنكوربوريشن سنتر رود تاون, تورتوال, جزر فيرجن 
 البريطانية.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7, 
2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman 

ص.ب  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 11190 -925852

 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 165524 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 165524 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clocks; watches; watch bands and straps; jewelry charms; key 
chains. 

 معلقات المجوهرات، سالسل المفاتيح. ساعات، ساعات يد، أربطة وأشرطة ساعات اليد،

 

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165321 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 165321 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Watches; jewelry; jewelry and accessory boxes; jewelry 
organizer cases; watch bands and straps 

ساعات يد، مجوهرات، صناديق مجوهرات وإكسسوارات، علب منظمة للمجوهرات، أربطة 
 وأشرطة ساعات اليد

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

 ،2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 165342 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 165342 الصنف 
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Clocks; jewelry and accessory boxes; jewelry organizer cases ساعات، صناديق أدوات وحلي، صناديق تنظيم الحلي 

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165345 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 165345 الصنف 
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  Pokémon  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Key rings; key chains [split rings with trinket or decorative fob]; 
charms for key chains; jewellery cases; commemorative coins; 
coins; personal ornaments [jewellery]; earrings; tie pins; 
necklaces; bracelets; rings [jewellery]; medals; ornamental 
pins; jewellery; jewellery charms; shoe jewellery; clocks and 
watches. 

حلقات المفاتيح؛ سالسل المفاتيح ]حلقات االنقسام مع حلي أو سالسل زخرفية[؛ الحلي 
الصغيرة لسالسل المفاتيح؛ علب المجوهرات؛ عمالت تذكارية؛ القطع المعدنية؛ الحلي 

ئد؛ االساور؛ الخواتم الشخصية )مجوهرات(؛ األقراط؛ دبابيس ربطات العنق؛ القال
)مجوهرات(؛ الميداليات؛ دبابيس الزينة؛ المجوهرات؛ الحلي الصغيرة كمجوهرات؛ مجوهرات 

 األحذية؛ الساعات وساعات اليد.

Date of 09/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/04/2019  

Applicant Name: Nintendo Co., Ltd. اسم طالب التسجيل: .، ال تي دي.ننتيندو كو 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, 
Kyoto-shi, Kyoto, Japan 

شي،  –كو، كيوتو  -تشو، كاميتوبا، مينامي  -، هوكوتات 11-1
 كيوتو، اليابان

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165590 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 165590 الصنف 
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 B .zero 1 

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

rings, bracelets, bungles, brooches, earrings, necklaces, chains, 
articles of imitation jewellery, charms, chockers, clasps for 
jewellery, cufflinks, jewellery of precious metals, ornaments 
(jewellery), pendants, wedding rings, key rings, key chains, dials 
for watches, watches, wristwatches, horological instruments 
made of gold, movements for clocks and watches, parts for 
watches, watch boxes. 

الخواتم واالساور واألساور السميكة ومشابك الصدر المزخرفة واألقراط والقالئد والسالسل 
وقطع المجوهرات اللمقلدة والحلي الصغيرة وحلي الرقبة والمشابك للمجوهرات وأزرار 

المعادن الثمينة وحلي الزينة )مجوهرات( والقالدات وخواتم الزواج  األكمام والمجوهرات من
وحلقات المفاتيح وسالسل تعليق المفاتيح وأقراص ساعات اليد وساعات اليد وساعات 
المعصم وأدوات التوقيت المصنوعة من الذهب وأجزاء الحركة للساعات وساعات اليد 

 وأجزاء لساعات اليد وعلب ساعات اليد.

Date of 11/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/04/2019  

Applicant Name: Bulgari S.p.A.  اسم طالب التسجيل: .ايه .بيه  .بلغاري اس 

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Lungotevere Marzio 11, 00186 Rome, Italy  عنوان طالب التسجيل  روما، ايطاليا 00186،  11النجوتيفير مارزيو 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165577 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 165577 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Watches; jewelry; watch bands and straps; stop watches; sport 
watches 

 للساعات، ساعات إيقاف، ساعات رياضية.ساعات، مجوهرات، أربطة وسيور 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/266,449 
Claim Date: 17/01/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 266.449/88رقم االدعاء: 

 17/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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   -أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165425 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 165425 الصنف 
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   VROOM  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Printed pamphlets, brochures, manuals, books, booklets, 
leaflets, flyers, informational sheets and newsletters, adhesive 
backed stickers, and kits comprising one or more of the 
foregoing materials in the field of early childhood development 

الكتيبات المطبوعة والكراسات وكتيبات توضيح كيفية االستعمال والكتب والكتيبات الصغيرة 
 والمنشورات والنشرات اإلعالنية واألوراق التي تتضمن المعلومات والرسائل اإلخبارية 

والملصقات واألطقم المؤلفة من واحدة أو أكثر من المواد المذكورة أعاله في مجال التنمية 
 للطفولة المبكرة.

 

Date of 13/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/01/2019  

Applicant Name: Bezos Family Foundation اسم طالب التسجيل: بيزوس فاميلي فاوندايشين 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1700 7th Avenue, Suite 116/#149 Seattle, 
Washington 98101, United States of 
America 

، سياتل، 149/رقم 116، الشارع السابع، جناح 1700
 ، الواليات المتحدة األمريكية98101واشنطن 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165533 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 165533 الصنف 
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   Matter Small Enough to Care Big Enough to  
   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Pharmaceutical information leaflets; Plastic film roll stock for 
packaging pharmaceuticals; Plastic merchandise bags sold 
empty for pharmaceutical samples distributed to health care 
providers; Packaging materials of cardboard; Packaging 
materials; Plastic envelopes for packaging; Packaging materials 
of paper; Plastic pouches for packaging; Plastic material for 
packaging; Brochures; Printed brochures; Brochures about 
Pharmaceuticals; Printed matter namely, paper signs, books, 
manuals, curricula, newsletters; informational cards and 
brochures in the field of pharmaceuticals; Printed publications 
namely, brochures, booklets and teaching materials in the field 
of pharmaceuticals Printed matter namely, newspapers, 
photographs, magazines, books, printed periodicals, 
newsletters and brochures all in the fields of pharmaceuticals; 
Printed pamphlets; brochures; manuals; books; booklets; 
leaflets; informational flyers; informational sheets and 
newsletters; adhesive backed stickers and kits comprised solely 
of one or more of the foregoing materials in the field of Health & 
Pharmaceuticals; Advertising pamphlets; Journals in the field of 
health & medicine; Paper signs; Stationery; Stationery stickers; 
Pins; Stationery folders; Office stationery; Stationery boxes; 
Envelops; Seals; Pocket books. 

منشورات المعلومات الصيدالنية، اغشية بالستيكية على شكل روالت لتغليف المواد 
الصيدالنية، أكياس بضائع بالستيكية تباع فارغة للعينات الصيدالنية التي توزع على مقدمي 

اد التغليف، مغلفات بالستيكية للتغليف، الرعاية الصحية، مواد تغليف من الورق المقوى، مو
مواد تغليف من الورق، أكياس بالستيكية للتغليف، مواد بالستيكية للتغليف، كتيبات، كتيبات 

مطبوعة، كتيبات عن المستحضرات الصيدالنية، مواد مطبوعة )المطبوعات( وبالتحديد 
ناهج والرسائل اإلخبارية العالمات واإلشارات الورقية والكتب واألدلة االسترشادية والم

المطبوعة والبطاقات اإلعالمية )المعلوماتية( والكتيبات في المجال الصيدالني، منشورات 
مطبوعة وبالتحديد كراسات وكتيبات ومواد تعليمية في المجال الصيدالني، مواد مطبوعة 

بارية وبالتحديد الصحف والصور والمجالت والكتب والدوريات المطبوعة والنشرات اإلخ
المطبوعة والكتيبات جميعها في المجال الصيدالني، كتيبات مطبوعة، الكتيبات، األدلة 

االسترشادية، الكتب، الكتيبات، منشورات ورقية، منشورات المعلومات، النشرات اإلعالمية 
وصحائف )صحف وجرائد( إعالمية ونشرات إخبارية، ملصقات داعمة الصقة، مجموعات 

أو أكثر من المواد السابقة في مجال الصحة واألدوية )المستحضرات  تتألف فقط من واحد
الصيدالنية(، كتيبات اإلعالنات والدعاية، المجالت في مجال الصحة والطب والدواء، عالمات 

الورق، قرطاسية، ملصقات القرطاسية، دبابيس، مجلدات )مغلفات( القرطاسية، القرطاسية 
 فات، األختام، كتب الجيب.المكتبية، صناديق القرطاسية، مغل

Special condition:  Under take to use the trademark along with 
(HIKMA) 

 (HIKMAاشتراطات خاصة: التعهد باستخدام العالمة بالتزامن مع )

Date of 27/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/01/2019  

Applicant Name: Hikma Pharmaceuticals 
PLC 

 اسم طالب التسجيل: فارماسوتيكلز بي ال سيحكمة 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1 New Burlington Place, London W1S 2HR 
, United Kingdom 

اتش آر، المملكة  2اس  1نيو بيرلينغتون بليس، لندن دبليو  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   -للملكية الفكريةأبو غزالة  
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165470 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 165470 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Stylus pen; stickers; decals قلم الراسمة، مواد الصقة، ملصقات 

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  27/03/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165325 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 165325 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Prints; stationery; chalk boards, black boards, magnetic boards; 
bookends; file boxes for storage of personal records; photo 
book albums and storage boxes; paint brushes; globes; 
adhesives for household or stationery use; stencils; wallpaper 
stencils and decals; posters; printed growth size charts; Gift 
boxes; party favor gift boxes sold empty; paper party 
decorations; paper banners; party favor bags of paper or 
plastic; paper table cloths, napkins and placemats; paper 
decorative garland for parties; note cards; blank cards; printed 
invitations; notebooks; paper gift wrap; paper gift bags; paper 
bows for gift wrapping; paper gift tags; tissue paper; stickers; 
crepe paper; paper cake decorations; memory books; blank 
journals; baby books 

، طبشور سبورة و سبورة سوداء و سبورة ممغنطة و فواصل مطبوعات، أدوات مكتبية
الكتب و صناديق ملفية لتخزين تسجيالت شخصية و كتب البومات صور وصناديق تخزين، 

فرش تلوين، الكرة االرضية، الصقات لالستخدام المنزلي أو المكتبي، ورق حائط و ورق 
اديق هدايا، صناديق هدايا حائط معلق وملصقات، بوسترات، رسومات بيانية مطبوعة، صن

للحفالت تُباع فارغة، ديكورات ورقية للحفالت، بانرات ورقية، حقائب هدايا ورقية أو 
بالستيكية للحفالت، أغطية ورقية للطاوالت ومناديل ومفارش، إكليل من الزهور ورقي للزينة 

لفات هدايا للحفالت، بطاقات مالحظات، بطاقات فارغة، دعوات مطبوعة، دفاتر مالحظات، 
ورقية، حقائب هدايا ورقية، مناديل ورقية، مواد الصقة، ورق مموج، زينة ورقية للكعكات، 

 كتب مذكرات، دفاتر يومية فارغة، كتب أطفال

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165343 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 165343 الصنف 
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 الوسام   
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

plastic bags اكياس بالستيك 

Date of 18/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/04/2019  

Applicant Name: (Mohammed Adeeb) Al 
Najami & Partners Co  

 اسم طالب التسجيل: المتطورة للبالستيك /النجمي وشركاه (محمد اديب )شركة

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Amman , Al Mouqablin Jordan, Amman, 
P.O.Box: 142991, 11814 

عمان، المقابلين، شارع الصخرة المشرفة االردن ، عمان  ، 
 11814, 142991ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 142991 -11814 Amman , Al 
Mouqablin Jordan 

عمان، المقابلين، شارع الصخرة  11814 -142991ص.ب  
 المشرفة االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165546 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 165546 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Printed publications, namely, journals, day planners and 
newsletters featuring activity planning, inspirational, lifestyle, 
nutritional, fitness, and fitness and nutrition tracking 
information 

منشورات مطبوعة و أي و الصحف و األجندات اليومية والرسائل اإلخبارية التي تضم 
معلومات عن تخطيط النشاط و اإللهام و نمط الحياة و الغذاء و اللياقة البدنية و ومعلومات 

 ن كيفية متابعة اللياقة البدنية والغذاء.ع

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/266,449 
Claim Date: 17/01/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 266.449/88رقم االدعاء: 

 17/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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   -أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165426 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 165426 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Address stamps Booklets Books Catalogues Handbooks [ 
manuals ] Posters Printed matter Printed publications Sealing 
stamps Stationery 

اختام عناوين كتيبات كتب كتالوجات بيانات مصورة [ كتب موجزة ] أدلة ( إعالنات كبيرة  
 مطبوعات منشورات مطبوعة أختام توثيق قرطاسية 

Date of 17/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/07/2019  

Applicant Name: Eco Peace Middle East 
Environmental (Jordan ) -
non profit 

 اسم طالب التسجيل: ال تهدف الى تاربح-م .م.ذ(االردن)ايكوبيس ميدل ايست انفايرومنتال

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -syna'a street  عنوان طالب التسجيل  شارع الصناعة    -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 11184 -841310 amman –bakeen 
street 

ليغعنوان التب  بكين شارع  –عمان  841310 -11184ص.ب    

Trademark 165443 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 165443 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Address stamps Booklets Books atalogues Handbooks [ 
manuals ] Posters Printed matter Printed publications Sealing 
stamps Stationery Boxes of cardboard or paper 

أختام عناوين كتيبات كتب كتالوجات بيانات مصورة كتب موجزة ] أدلة [ إعالنات كبيرة 
 مطبوعات منشورات مطبوعة أختام توثيق قرطاسية علب من الورق المقوى أو الورق

Date of 28/07/2019 جريدة الرسميةاعالن ال  
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/07/2019  

Applicant Name: Medjool Village Company 
for Farm Managment  

 اسم طالب التسجيل: م.,م.قرية المجهول الدارة االراضي الزراعية ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address jordan valley -al karameh ,   عنوان طالب التسجيل  الكرامة   ، -غور االردن 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 11184 -841310 amman –bakeen 
street 

ليغعنوان التب بكين شارع  –عمان  841310 -11184ص.ب     

Trademark 165466 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 165466 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

 Paper, posters, advertisement boards of paper or cardboard, 
franking machines for office use , prints [engravings], writing or 
drawing bsoks, note books, wrapping paper, packing paper, pen 
cases, boxes for pens, writing materials, seals [stamps], office 
requisites, except furniture, printed matter, 
, booklets 

الورق،الملصقات، لوحات إعالنات من الورق أو الورق المقوى،آالت ختم الرسوم لالستخدام 
المكتبي، صور مطبوعة )مطبوعات(، دفاتر الكتابة أو الرسم، الدفاترء ورق تغليف، ورب 

بر،مواد كتابة، أختام )طبعات(،لوازم مكتبيةء التغليف، علب ألقالم الحبر،علب ألقالم الح
 باستثناء األثاث، المطبوعات،الكتيبات.

Date of 05/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/08/2019  

Applicant Name: The Moon Land For Real 
Estate Development L.L.C 

 اسم طالب التسجيل: م.م.شركة ارض القمر للتطوير العقاري ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -shemisani -rafiq athim st building 
no 1 second floof , P.O.Box: 3329, 11181 

الطابق الثاني   ،  1مبنى رقم -شارع رفيق العظم -عمان 
 11181, 3329ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 3329 -11181 Amman -shemisani -
rafiq athim st building no 1 second floof  

مبنى رقم -شارع رفيق العظم -عمان  11181 -3329ص.ب  
 الطابق الثاني  1

ليغعنوان التب  

Trademark 165366 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 165366 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

, Paper, posters, advertisement boards of paper or cardboard, 
franking machines for oftice use, prints [engravings], writing _ 
or drawing books, note books, wrapping paper, packing paper, 
pen cases, boxes for pens, writing materials, seals ‘stamps], 
office requisites, except furniture, printed matter, 
booklets films 

الورق، الملصقات، لوحات إعالنات من الورق أو الورق المقوى، آالت ختم الرسوم 
لالستخدام المكتبي، صور مطبوعة )مطبوعات(، دفاتر الكتابة أو الردم،الدفاتر، ورق 

تغليف،علب ألقالم الحبر،علب ألقالم الحبر، مواد كتابةء،أختام )طبعات(،لوازم  التغليف،ورق
 مكتبية، باستثناء األثاث، المطبو عات، الكتيبات

Date of 05/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/08/2019  

Applicant Name: The land International 
Investment & Real Estate 
Development company 
L.L.C .  

 اسم طالب التسجيل:  .م.م.شركة االرض الدولية لالستثمار والتطوير العقاري ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Amman -shemisani -rafiq athim st building 
no 1 second floof , amman, P.O.Box: 3329, 
11181 

الطابق الثاني  ، عمان   1مبنى رقم -شارع رفيق العظم -عمان 
 11181, 3329، ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 3329 -11181 Amman -shemisani -
rafiq athim st building no 1 second floof  

مبنى رقم -شارع رفيق العظم -عمان  11181 -3329ص.ب  
 الطابق الثاني  1

ليغعنوان التب  

Trademark 165370 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 165370 الصنف 
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   MASHA AND THE BEAR  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
pocket wallets; card cases [notecases]; wallet purses; music 
cases; handbags; beach bags; school bags;  school satchels; 
umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness and 
saddler. 

الجلود والجلود المقلّدة والبضائع المصنوعة من هذه المواد؛ جلود الحيوانات وجلود 
الحيوانات الخام أو المدبوغة؛ صناديق الثياب وحقائب السفر؛ محافظ الجيب؛ محافظ للبطاقات 

؛ ]محافظ جيب[؛ الجزادين على شكل محافظ؛ حقائب حمل األدوات الموسيقية؛ حقائب اليد
حقائب الشاطئ؛ الحقائب المدرسية؛ حقائب مدرسية تعلق على الكتف؛ الشماسي والمظالت ؛ 

 عصي المشي؛ السياط، أطقم الحيوانات والسروج.

Date of 22/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/01/2019  

Applicant Name: Animaccord LTD اسم طالب التسجيل: انيماكورد ال تي دي 

Nationality     : CYPRUS جنسية الطالب قبرص: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Griva Digeni 82, Stephanie House, office 
202, 3101, Limassol, Cyprus 

، 3101، 202، ستيفاني هاوس، اوفيس 82جريفا ديجيني 
 ليماسول، قبرص

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165541 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 165541 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Bags for sports; bags; beach bags; business card cases; 
handbags; luggage tags; pocket wallets; purses; school bags; 
shoulder belts [straps] of leather; travelling bags; umbrellas. 

حقائب للرياضة; أكياس; حقائب للشاطئ; حامالت بطاقات العمل; حقائب يد; بطاقات عنوانين 
متعة; محافظ جيب; محافظ نقود; حقائب مدرسية; أحزمة كتف جلدية; حقائب سفرية; لأل

 مظالت.

Date of 24/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/02/2019  

Applicant Name: Suyen Corporation اسم طالب التسجيل: سوين كوربوريشن 

Nationality     : PHILIPPINES جنسية الطالب فلبين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2214 Tolentino Street, Pasay City,    Metro 
Manila, Philippines 

 عنوان طالب التسجيل  تولينتينو ستريت ، باساي سيتي ، مترو مانيال، الفليبين 2214

Applicant for 
Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 
SERVICES   - AMMAN- JORDAN , 
PO_BOX: 925852 - POSTCODE: 11190 -  

 -شركة الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع  
رمز بريدي  - 925852صندوق بريد  -االردن   -عمان  

11190 - 

ليغعنوان التب  

Trademark 165525 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 165525 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

All-purpose carrying bags; wallets; purses; backpacks; beach 
bags; toiletry and cosmetic cases sold empty; briefcases; key 
and business card cases; umbrellas 

حقائب حمل تصلح لجميع األغراض، محافظ، حقائب يد صغيرة، حقائب ظهر، حقائب شاطئ، 
صغيرة، علب المفاتيح وبطاقات تعريف علب مواد الزينة ومواد التجميل تُباع فارغة، حقائب 

 األعمال التجارية، مظالت

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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  
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165341 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 165341 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Bags, namely, tote bags sold empty; diaper bags; infant carriers 
worn on the body 

حقائب و تحديدا حقائب تبضع تباع فارغة، حقائب حفاضات أطفال، حامالت أطفال تلبس على 
 الجسم

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403مينيسوتا نيكوليت مول، مينيابوليس،  1000
 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 

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165344 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 165344 الصنف 
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  Pokémon  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Packaging containers of leather; leather cases; bags and the 
like; pouches; bags; school bags; rucksacks; suitcases; leather 
bags; card cases [notecases]; purses; wallets; key cases; 
luggage tags; backpacks; vanity cases, not fitted; umbrellas and 
their parts. 

حافظات الجلدية؛ الحقائب وما شابهها؛ األكياس؛ أوعية التعبئة والتغليف من الجلد؛ ال
الحقائب؛ الحقائب المدرسية؛ حقائب الظهر؛ حقائب السفر؛ حقائب جلدية؛ محافظ للبطاقات 

]محافظ جيب[؛ الجزادين؛ محافظ النقود؛ حافظات المفاتيح؛ رقع التعليق لحقائب السفر؛ 
ل غير المجهزة؛ المظالت الحقائب التي توضع على الظهر؛ حقائب مستحضرات التجمي

 وقطعها.

Date of 09/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/04/2019  

Applicant Name: Nintendo Co., Ltd. اسم طالب التسجيل: .، ال تي دي.ننتيندو كو 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, 
Kyoto-shi, Kyoto, Japan 

شي،  –كو، كيوتو  -تشو، كاميتوبا، مينامي  -، هوكوتات 11-1
 كيوتو، اليابان

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165587 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 165587 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

belts, backpacks, bags, bandoliers, business cards holders, 
beauty cases, coin purses, handbags, key cases, imitation 
leather bags, leather bags and wallets, pouches, purses, wallets. 

األحزمة والحقائب التي توضع على الظهر والحقائب وأحزمة الكتف الجلدية ومحافظ بطاقات 
العمل ومحافظ ادوات التجميل ومحافظ النقود المعدنية وحقائب اليد وحافظات المفاتيح 
والحقائب المصنوعة من الجلد المقلد والحقائب والمحافظ الجلدية واألكياس والجزادين 

 ومحافظ النقود.

Date of 11/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/04/2019  

Applicant Name: Bulgari S.p.A.  اسم طالب التسجيل: .ايه .بيه  .بلغاري اس 

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Lungotevere Marzio 11, 00186 Rome, Italy  عنوان طالب التسجيل  روما، ايطاليا 00186،  11النجوتيفير مارزيو 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165576 Class 18 18 العالمة التجاريةرقم  165576 الصنف  
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Marble and Granite   الرخام والجرانيت 

Special condition:  the trademark with tow colors (black 
&brown) 

 اشتراطات خاصة: العالمة محددة بااللوان االسود والبني الفاتح 

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

التنازل: ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال )الزمار،الرخام 
 ،الجرانيت (اذا وردت بمعزل عن العالمة 

 

Date of 09/09/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/09/2018  

Applicant Name: Jordanian for  Marble AND 
Granite LLC.  

 اسم طالب التسجيل: م.م.الشركة االردنية للرخام والجرانيت ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AMMAN, QUDS STREET , AMMAN, 
P.O.Box: 620628, 11162 

 عنوان طالب التسجيل  11162, 620628عمان, شارع القدس  ، عمان  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 620628 -11162 AMMAN, QUDS 
STREET  

ليغعنوان التب عمان, شارع القدس  11162 -620628ص.ب    

Trademark 165473 Class 19 19 رقم العالمة التجارية 165473 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cement/Building materials non-metal اسمنت /مواد بناء غير معدنية 

Date of 03/09/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/09/2019  

Applicant Name: Northern Cement Co.  اسم طالب التسجيل: م .ع.شركة اسمنت الشمالية م 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Shmesani Jordan, Amman, 
P.O.Box: 961186, 11196 

, 961186عمان، الشميساني االردن ، عمان  ، ص.ب:
11196 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 961186 -11196 Amman, 
Shmesani Jordan 

ليغعنوان التب عمان، الشميساني االردن 11196 -961186ص.ب    

Trademark 165595 Class 19 19 رقم العالمة التجارية 165595 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

mirrors and furniture المرايا واالثاث 

Date of 21/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/02/2019  

Applicant Name: Haitham Fawzi Abed Al 
Qader Abdeen 

 اسم طالب التسجيل: هيثم فوزي عبدالقادر عابدين

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/jabal al hussein , P.O.Box: 523, 
13110 

 عنوان طالب التسجيل  13110, 523عمان/جبل الحسين  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 523 -13110 amman/jabal al 
hussein  

ليغعنوان التب عمان/جبل الحسين 13110 -523ص.ب    

Trademark 165463 Class 20 20 رقم العالمة التجارية 165463 الصنف 



122 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Furniture; outdoor and indoor furniture, namely, chairs, motion 
chairs, rocking chairs, toy boxes, lounge chairs, ottomans, 
stools, benches, sofas, couches, infant cradles, cribs, 
bassinets; infant bouncers; infant walkers; shelving; mirrors; 
picture frames; photograph frames; beds, pillows and bolsters; 
seat cushions; sea shells; sleeping bags; non-textile indoor 
blinds; window blinds; window shades and decorative window 
finials; wall plaques made of plastic or wood; display boards; 
clothes hangers; bath pillows; plastic and wood door stops; 
bean bag chairs; towel hooks not of metal and fixed towel 
dispensers not of metal; book racks; magazine racks; trinket 
boxes made of wood; cushions; statues and figurines of wax, 
wood; wind chimes; decorative boxes made of wood; fitted 
furniture covers not of fabric; storage and organization 
products and accessories, namely, storage shelves, storage 
drawers, storage cards in the nature of dividers for drawers, 
storage racks; non-metal containers for storage, namely, wood 
and plastic storage boxes, crates, and tubs; bookcases; book 
stands, desks; cabinets; chests of drawers; beds; dressers; 
nightstands; garment racks; coat stands; hat racks; desktop 
statuary of wood or plastic; bulletin boards; tack boards; non-
metal hooks; non-metal fabric hanging organizers; storage bins 
not of metal; fitted fabric furniture covers, namely, changing 
table covers; diaper changing mats; footstools; non- metal 
safety gates for babies and children; portable baby bath seats 
for use in bath tubs; mats for infant playpens; cork boards 

ازة و صناديق أثاث، أثاث خارجي وداخلي و تحديًدا كراسي و كراسي متحركة و كراسي هز
ألعاب و كراسي حدائق و كراسي بوسادة مرنة و مقاعد و مقاعد طويلة و كنب و آرائك و 

مهود الرضع و أسّرة و أسّرة صغيرة، هزازات الرضع، مشايات الرضع، أرفف، مرايا، 
إطارات صور، إطارات صور فوتوغرافية، أسّرة و وسائد ومساند، وسائد مقاعد، أصداف 

، ستائر داخلية غير منسوجة، ستائر نوافذ، ستائر نوافذ وقمم نوافذ بحر، حقائب نوم
مزخرفة، لوحات جدارية مصنوعة من البالستيك أو الخشب، لوحات عرض، شماعات 

مالبس، وسائد حمامات، مصدات األبواب بالستيكية وخشبية، كراسي بين باج، خطافات 
معدن، رفوف الكتب، رفوف المناشف ليست من معدن وموزعات مناشف مثبتة ليست من 

المجالت، صناديق الحلي مصنوعة من الخشب، وسائد، تماثيل وتماثيل صغيرة من الشمع و 
الخشب، زينة رنانة بتأثير الرياح، صناديق زخرفية مصنوعة من الخشب، أغطية أثاث 

مجهزة ليست من نسيج، منتجات وإكسسوارات للتخزين والتنظيم و تحديًدا أرفف التخزين و 
أدراج التخزين و بطاقات تخزين في شكل مقسمات لألدراج و رفوف التخزين، حاويات غير 
معدنية للتخزين و تحديًدا صناديق تخزين خشبية وبالستيكية و أقفاص و وأحواض، أغلفة 

الكتب، حوامل الكتب و مكاتب، خزانات، خزائن األدراج، أسّرة، خزائن، طاوالت صغيرة 
مالبس، حامالت المعاطف، رفوف القبعات، منحوتات مكتبية من بجانب السرير، رفوف ال

الخشب أو البالستيك، لوحات نشرات، لوحات الدبابيس، خطافات غير معدنية، منظمات تعليق 
مالبس غير معدنية، صناديق تخزين ليست من معدن، أغطية أثاث منسوجة مجهزة و تحديًدا 

ت األطفال، مساند القدمين، بوابات أمان غير و أغطية طاوالت للتغيير، حصائر تغيير حفاضا
معدنية للرضع واألطفال، مقاعد استحمام للرضع محمولة لالستخدام في أحواض االستحمام، 

 حصائر لألقالم اللعبة للرضع، لوحات من الفلين

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165335 Class 20 20 رقم العالمة التجارية 165335 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Picture frames; photo holders in the nature of picture frames إطارات صور، حامالت صور في شكل إطارات صور 

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165323 Class 20 20 رقم العالمة التجارية 165323 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

household or kitchen utensils and containers) not of precious 
metal or coated therewith (combs and sponges؛ brushes) except 
paint brushes( ; brush -making materials; unworked or semi -
worked glass (except glass used in building); glassware, 
porcelain and earthenware not included in other classes 

وللمطبخ, امشاط واسفنج , فراشي )عدا فراشي  ادوات واواني واوعية لالستعمال المنزلي
التلوين او الدهان( مواد صنع الفراشي , ادوات تنظيف , سلك جلي, زجاج غير مشغول او 
زجاج شبة مشغول عدا )الزجاج المستعمل في المباني(اواني زجاجية واواني خزف صيني 

 واواني خزفية غير واردة في فئات اخرى 
 

 

Date of 06/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  06/12/2018  

Applicant Name: Jordanian Hospitalty for 
General Supplies LLC 

 اسم طالب التسجيل: م.م.شركة الضيافة االردنية للتجهيزات العامة ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman , almoqableen , P.O.Box: 110205, 
11110 

, 110205عمان ، المقابلين ، ش هبار بن االسود   ، ص.ب:
11110 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 110205 -11110 amman , 
almoqableen  

عمان ، المقابلين ، ش هبار بن  11110 -110205ص.ب  
 االسود 

ليغعنوان التب  

Trademark 165408 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 165408 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Water bottles sold empty زجاجات مياه تباع فارغة 

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165327 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 165327 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Infant bathtubs; potties for children; training and drinking cups; 
plates; soap dispensers; soap dishes; shower caddies; cotton 
ball dispensers; holders and dispensers for facial tissues; 
containers for household or kitchen use; clothes drying racks; 
waste baskets; home decorative accessories, namely, 
decorative plates; desktop statuary not of metal, namely, 
desktop statuary made of glass and ceramic; baskets 
comprised of wicker, straw, wood or cloth; piggy banks; cookie 
cutters; laundry hampers; bath toy storage containers of 
plastic; oven mitts 

أحواض استحمام للرضع، نونيات لألطفال، أكواب للتدريب والشرب، أطباق، موزعات 
قطنية، حامالت  الصابون، صحون الصابون، حامالت أدوات االستحمام، موزعات كرات

وموزعات لمناديل الوجه، حاويات لالستخدام المنزلي أو في المطبخ، رفوف تجفيف المالبس، 
سالل النفايات، إكسسوارات زخرفية للمنزل و تحديًدا و أطباق زخرفية، تحف مكتبية ليست 

من معدن و تحديًدا و تحف مكتبية مصنوعة من زجاج وسيراميك، سالل مكونة من الخوص 
القش و الخشب أو النسيج، حصاالت خنزيرية، قواطع الكوكيز، سالل الغسيل، حاويات و 

 تخزين أللعاب االستحمام من البالستيك، قفازات الفرن

Date of 27/03/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165336 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 165336 الصنف 
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   Pokémon  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cosmetic and toilet utensils; tooth brushes, non-electric; 
kitchen utensils and kitchen containers excluding gas water 
heaters for household use, non-electric cooking heaters for 
household purposes, kitchen worktops and kitchen sinks; 
cookie jars; glass bowls; mugs; cups; dishes and plates; soup 
bowls; lunch-boxes; paper plates; drinking flasks for travellers; 
drinking bottles for sports; vacuum bottles [insulated flasks]; 
chopsticks; chopstick cases; drinking straws; trays for 
household purposes; coasters, not of paper or textile; waste 
paper baskets; feeding vessels for pets; soap holders and 
dishes for soap. 

أدوات التجميل والزينة؛ فراشي األسنان غير الكهربائية؛ أواني المطبخ وأوعية المطبخ 
باستثناء سخانات المياه العاملة بالغاز لالستخدام المنزلي وسخانات الطبخ غير الكهربائية 

ية وأسطح العمل للمطبخ وأحواض المطبخ؛ أوعية الكعك المحلى؛ األوعية لألغراض المنزل
الزجاجية؛ أكواب الشرب ذات المقابض؛ األكواب؛ األطباق والصحون؛ زبديات الحساء؛ علب 

الطعام؛ صحون من الورق؛ قوارير شرب للمسافرين؛ قناني الشرب للرياضيين؛ القوارير 
كل؛ حافظات عيدان تناول الطعام؛ قصبة الفراغية )أواني معزولة(؛ أعواد األ

)مصاصة(للشرب؛ صواني منزلية؛ القطع الواقية الموضوعة تحت األكواب غير المصنوعة 
من الورق أو المنسوجات؛ سالل النفايات الورقية؛ أوعية التغذية للحيوانات األليفة؛ حافظات 

 الصابون والصحون للصابون.

Date of 09/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/04/2019  

Applicant Name: Nintendo Co., Ltd. اسم طالب التسجيل: .، ال تي دي.ننتيندو كو 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, 
Kyoto-shi, Kyoto, Japan 

شي،  –كو، كيوتو  -تشو، كاميتوبا، مينامي  -، هوكوتات 11-1
 كيوتو، اليابان

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165580 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 165580 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Water bottles sold empty زجاجات مياه تباع فارغة 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/266,448 
Claim Date: 17/01/2019 

 USبحق االولوية: بلد االدعاء: االدعاء 
 266.448/88رقم االدعاء: 

 17/01/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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   -أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165417 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 165417 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Multi-strand lanyards used to attach a child's toys, bottles, 
books, sippy cup and other similar items to a stroller, car seat, 
high chair, store cart or other similar apparatus; bed tents; 
laundry bags; mesh bags for holding household storage and 
toys; bath toy storage bags of mesh 

بال متعددة الجدائل تستخدم لربط ألعاب األطفال و والزجاجات و والكتب و وكوب سيبي أح
وأشياء مماثلة أخرى بعربات األطفال و مقاعد سيارات و كراسي طويلة و عربة متجر أو 
معدات مماثلة أخرى، خيام األسّرة، حقائب الغسيل، حقائب شبكية لحمل التخزين المنزلي 

 ة لتخزين ألعاب االستحمامواأللعاب، حقائب شبكي

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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  
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165332 Class 22 22 رقم العالمة التجارية 165332 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Textiles and substitutes for textiles; household linen; curtains 
of textile or plastic. 

المنسوجات وبدائل للمنسوجات، مفروشات )البياضات( الكتان المنزلية، ستائر من 
 المنسوجات أو البالستيك.

Date of 27/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/02/2019  

Applicant Name: RASILAN TEXTILE, S.A. اسم طالب التسجيل: .آي.راسيالن تكستايل، أس 

Nationality     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address San Blas, 34, 46880 Bocairent, Valencia, 
SPAIN 

 عنوان طالب التسجيل  بوكيرينت، فالنسيا، إسبانيا 46880، 34سان بالس، 

Applicant for 
Correspondence 

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

  11192  -921100ص.ب  ابو غزالة للملكية الفكرية  
 عمان االردن 

ليغعنوان التب  

Trademark 165383 Class 24 24 رقم العالمة التجارية 165383 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Crib bumper pads; bedding, namely, sheets and sheet sets, 
shams, pillow cases, bed skirts, blankets, coverlets, throws, 
bedspreads, comforters and bed covers; mattress pads of 
cotton; mattress pads of foam; bed canopies; quilts and duvets; 
quilt and duvet covers; unfitted fabric furniture covers, namely, 
changing table covers; diaper changing pads not of paper; 
linens; shower curtains; shower curtain liners; table linens not 
of paper, namely, place mats, napkins, tablecloths, fabric table 
runners and fabric table toppers; fabric window coverings, 
namely, curtains, draperies, sheers, swags, valances; towels; 
wash cloths; dish cloths; unfitted fabric slip covers; bath mitts; 
covers for cushions; fitted toilet lid covers made of fabric; 
curtain tie-backs in the nature of textile curtain holders; plastic 
table covers; textile wall hangings; cloth pennants 

ارش زينة و أغلفة وسادات مصدة للمهد، فراش و تحديًدا و مالءات ومجموعات مالءات و مف
وسادات و مفارش األسّرة و بطانيات و أغطية األسّرة و رميات و أغطية السرير و ألحفة 

وأغطية األسّرة، حشيات الوسادات من القطن، حشيات الوسادات من الفوم، ستائر األسّرة، 
ر ألحفة وبطانيات ملونة، أغطية األلحفة والبطانيات الملونة، أغطية األثاث منسوجة غي

مجهزة و تحديًدا و أغطية طاوالت للتغيير، وسائد تغيير حفاضات األطفال ليست من الورق، 
مفارش، ستائر االستحمام، بطانات ستائر االستحمام، مفارش الطاوالت ليست من ورق و 
تحديًدا و شراشف الطاولة و مناديل السفرة و مفارش الطاولة و مفارش طويلة منسوجة 

سوجة للطاوالت، أغطية نوافذ منسوجة و تحديًدا و ستائر و درابيات و للطاوالت وأغطية من
مرفاع مقصي و متدليات و ستائر قصيرة، مناشف، مالبس الغسيل، مالبس غسيل الصحون، 
أغطية مانعة لالنزالق منسوجة غير مجهزة، حصائر الحمام، أغطية للوسادات، أغطية غطاء 

أربطة خلفية للستائر في شكل حامالت ستائر  قاعدة الحمام مجهزة مصنوعة من القماش،
 نسيجية، أغطية طاوالت بالستيكية، سجاد جداري نسيجي معلق على الجدار، رايات قماشية

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165347 Class 24 24 رقم العالمة التجارية 165347 الصنف 
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  Pokémon  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Woven textile goods for personal use; towels of textile; beach 
towels; pillowcases [pillow slips]; blankets; covers for 
cushions; travelling rugs [lap robes]; throws; fleece blankets; 
bed linen; table napkins of textile; place mats of textile; coasters 
of textile; tablemats of textile; banners and flags, not of paper; 
wall hangings of textile; bed covers. 

البضائع النسيجية المحبوكة لالستخدام الشخصي؛ المناشف النسيجية؛ مناشف الشاطئ؛ 
أغطية المخّدات )أغطية تلبيس المخّدات( ؛ البطانيات؛ أغطية للوسائد؛ حصائر السفر 

الجلوس(؛ بطانيات صوفية تحاك بسنارة واحدة أو تكون )وشاحات تغطي األرجل عند 
مربعات؛ بطانيات الصوف؛ بياضات لألسّرة؛ مناديل الطاوالت النسيجية؛ مفارش تحديد مكان 

الجلوس من النسيج؛ القطع الواقية تحت األكواب المصنوعة من المنسوجات؛ قماش فرش 
 الجدارية النسيجية؛ أغطية األسرة. الطاوالت؛ الالفتات واألعالم غير الورقية؛ المعلقات

 

Date of 09/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/04/2019  

Applicant Name: Nintendo Co., Ltd. اسم طالب التسجيل: .، ال تي دي.ننتيندو كو 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, 
Kyoto-shi, Kyoto, Japan 

شي،  –كو، كيوتو  -تشو، كاميتوبا، مينامي  -، هوكوتات 11-1
 كيوتو، اليابان

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165591 Class 24 24 رقم العالمة التجارية 165591 الصنف 



133 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Towels مناشف 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/266,448 
Claim Date: 17/01/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 266.448/88ء:رقم االدعا

 17/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

 ،2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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   -أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165418 Class 24 24 رقم العالمة التجارية 165418 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Bathing suits; bathrobes; beach cover-ups; belts; berets; boots; 
cardigans; coats; rain coats; gloves; night gowns; hats; head 
bands; hosiery; jumpers; knee highs; leotards; mittens; 
neckties; night shirts; overalls; pajamas; panties; pantyhose; 
sandals; scarves; shirts; slippers; slips; socks; stockings; 
suspenders; sweaters; tank tops; thermal underwear; tights; 
turtlenecks; underwear; vests; caps; skirts; blanket sleepers; 
earmuffs; swimsuits; swimsuit covers; jackets; sweatshirts; t-
shirts; jeans; skirts; halloween costumes and masks; dresses; 
shorts; blouses; pants; footwear; wedding gowns; shoes; 
sandals; sneakers; swim cap; boots; visors. 

بدالت االستحمام، أرواب الحمام، سترات الشاطئ )أغطية اللبس على الشاطئ(، األحزمة، 
ات المسطحة المستديرة، الجزمات، سترات صوفية باألزرار، المعاطف، معاطف المطر، القبع

القفازات، قمصان النوم، القبعات، أربطة الرأس، الجوارب الطويلة، الكنزات، الجزمات 
الطويلة للركبه، ثياب الرقص والرياضة الداخلية، القفازات بدون أماكن لألصابع، ربطات 

البس العمل الكاملة بكونها قطعة واحدة، البيجامات )مالبس النوم(، العنق، قمصان النوم، م
السراويل الداخلية النسائية، جوارب طويلة نسائية،الصنادل، األوشحة، القمصان، الشباشب، 

المالبس الداخلية، الجوارب، جوارب طويلة، حماالت السراويل، البلوزات، بلوزات بدون 
ة، المالبس الضيقة، كنزات ذات الياقة العالية، ثياب داخلية، اكمام، المالبس الداخلية الحراري

صدارات بدون اكمام، الطواقي، التنانير، بطانيات النوم، أغطية لألذنين، بدالت السباحة، 
سترات السباحة، الجاكيتات، السترات القطنية الفضفاضة، القمصان النصف كم )تيشيرت(، 

القديسين )عيد الهالوين(، الفساتين، السراويل القصيرة  الجينزات، التنانير، ازياء وأقنعة عيد
)شورت(، البلوزات، البناطيل، لباس القدم، فساتين الزفاف، األحذية، الصنادل، األحذية 

 الرياضية، طواقي السباحة، الجزمات، حاجبات الشمس للعيون والوجه )طواقي مفتوحة(.

Date of 19/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/12/2018  

Applicant Name: Gullane (Thomas) Limited  اسم طالب التسجيل: ليمتد( توماس)غوالن 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Maple House, 149 Tottenham Court Road, 
London, W1T 7NF, United Kingdom 

 7تي  1توتينهام كورت رود، لندن، دبليو  149مايبل هاوس، 
 إن إف، المملكة المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165414 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 165414 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing; footwear [other than special footwear for sports]; 
special footwear for sports; headgear for wear; waistbands; 
clothes for sports; garters; sock suspenders; suspenders 
[braces]; belts for clothing; masquerade costumes 

المالبس، لباس القدم ]بخالف لباس القدم الخاص بالرياضة[، لباس قدم خاص بالرياضة، 
ماالت للجوارب، حماالت أغطية للرأس لالرتداء، أحزمة، مالبس رياضية، أربطة للجوارب، ح

 للبنطلونات ]أحزمة[، أحزمة للمالبس، مالبس للحفالت التنكرية.

Priority claim:  Claim Country: JP 
Claim No.: 2018-104481 
Claim Date: 17/08/2018 

 JPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018-104481رقم االدعاء: 

 17/08/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

Applicant Name: Daiso Industries Co., Ltd. اسم طالب التسجيل: .، ليمتد.دايسو اندستريز كو 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1-4-14 oshiyuki Higashi, Saijo, 
Higashihiroshima-city, Hiroshima 739-
8501 Japan 

-يوشييوكي هياغاشي، سايجو،  هيغاشيهيروشيما 1-4-14
 ، اليابان739-8501سيتي،هيروشيما 

 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 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165346 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 165346 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Bandanas [neckerchiefs]; bath robes; bathing trunks; bathing 
suits; beach clothes; belts [clothing]; berets; bodices [lingerie]; 
boxer shorts; brassieres; camisoles; caps [headwear]; clothing; 
clothing of imitations of leather; clothing of leather; coats; 
combinations [clothing]; corselets; corsets [underclothing]; 
dresses; esparto shoes or sandals; footwear; gabardines 
[clothing]; girdles; gloves [clothing]; hats; headbands 
[clothing]; heels; hoods [clothing]; hosiery; jackets [clothing]; 
jerseys [clothing]; jumper dresses; knitwear [clothing]; leggings 
[trousers]; money belts [clothing]; neckties; outerclothing; 
overalls; parkas; pyjamas; ready-made clothing; sandals; 
scarves; shawls; shirts; shoes; short-sleeve shirts; skirts; 
skorts; skull caps; slippers; slips [underclothing]; socks; sports 
jerseys; sports shoes; stuff jackets [clothing]; suits; sweat-
absorbent underwear; sweat-absorbent socks; sweaters; 
jumpers [pullovers]; teddies [underclothing]; tee-shirts; 
trousers; underpants; underwear; visors [headwear]; 
waistcoats. 

مناديل مخرمة ]مناديل للرقبة[; مباذل استحمام; سراويل استحمام; اثواب سباحة; مالبس 
صدارات ]مالبس داخلية[; للشاطئ; احزمة ]مالبس[; بيريهات ]قبعات مستديرة مسطحة[; 

سراويل تحتية; مشدات للصدر; قميصوالت ]سترات نسوية قصيرة[; قبعات ]اغطية للرأس;] 
مالبس; مالبس من جلد مقلد; مالبس جلدية; معاطف; قمصان مسرولة ]مالبس[; مشدات 

للنساء; مشدات لجذع الجسم ]مالبس داخلية[; فساتين; احذية او صنادل من نسيج الحلفاء; 
لباس القدم; جالبيات ]مالبس[; مشدات للقسم السفلي من جذع الجسم ]مالبس داخلية[; 

قفافيز ]مالبس[; قبعات; اربطة رأس ]مالبس[; كعوب لالحذية او الجوارب; برانس 
]مالبس[; جوارب وكولونات; جاكيتات ]مالبس[; اثواب من الصوف ]مالبس[; فساتين بلوز; 

لسراويل[; احزمة للنقود ]مالبس[; ربطات عنق; مالبس تريكو ]ألبسة[; بنطال ضيق ]ا
خارجية; اردية سروالية; جاكيتات مقلنسة; بيجامات; مالبس جاهزة; صنادل; اوشحة; 

األكمام; تنانير; تنانير مع ثراويل مخفية تحتها; -شاالت; قمصان; احذية; قمصان قصيرة 
رب قصيرة; قمصان للرياضة; قبعات ضيقة; اخفاف; قمصان داخلية ]مالبس داخلية[; جوا

احذية للرياضة; جاكيتات من الصوف ]مالبس[; بذالت; مالبس داخلية ماصة للعرق; جوارب 
شيرت[;  -قصيرة ماصة للعرق; سترات; مالبس نسائية داخلية; قمصان نصف كم ]تي 

 بنطلونات; سراويل داخلية; مالبس كتانية; قبعات للزينة ]أغطية للرأس] ;صدارات.

 

Date of 24/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/02/2019  

Applicant Name: Suyen Corporation اسم طالب التسجيل: سوين كوربوريشن 

Nationality     : PHILIPPINES جنسية الطالب فلبين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2214 Tolentino Street, Pasay City,    Metro 
Manila, Philippines 

 عنوان طالب التسجيل  تولينتينو ستريت ، باساي سيتي ، مترو مانيال، الفليبين 2214

Applicant for 
Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 
SERVICES   - AMMAN- JORDAN , 
PO_BOX: 925852 - POSTCODE: 11190 -  

 -شركة الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع  
رمز بريدي  - 925852صندوق بريد  -االردن   -عمان  

11190 - 

ليغعنوان التب  

Trademark 165526 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 165526 الصنف 
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   Detective Pikachu  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing; tee-shirts; polo shirts; sweat shirts; parkas; jackets 
[clothing]; raincoats; trousers; sweat pants; smocks; skirts; 
pajamas; underwear [underclothing]; swimwear [bathing suits]; 
knitted underwear; hosiery; socks; neck scarves [mufflers]; ear 
muffs [clothing]; gloves [clothing]; mittens; leg warmers; 
headgear for wear; cap peaks; belts for clothing; footwear; 
sports shoes; rain boots; beach shoes; slippers; masquerade 
costumes; costumes for use in role-playing games; halloween 
costumes. 

المالبس؛ القمصان ذات األكمام القصيرة؛ القمصان القطنية ذات الياقات؛ القمصان الفضفاضة 
رات ]مالبس[؛ المعاطف الواقية من المطر؛ البنطلونات؛ ؛ الستر المزودة بقلنسوات؛ الست

السراويل الفضفاضة ؛ المالبس الخارجية الفضفاضة؛ التنانير ؛ مالبس النوم؛ المالبس 
الداخلية )مالبس تحتية(؛ مالبس السباحة )ثياب سباحة(؛ المالبس الداخلية المحبوكة؛ 

؛ أغطية لألذنين ]مالبس[؛ القفازات الجوارب الطويلة؛ الجوارب ؛ أوشحة الرقبة )لفحات(
]مالبس[؛ القفازات بدون أماكن لألصابع؛ أغطية تدفئة الساقين؛ أغطية للرأس؛ حواف 

القبعات األمامية ؛ احزمة للمالبس؛ البسة القدم؛ االحذية الرياضية؛ الجزمات الواقية من 
المخصصة أللعاب تأدية  المطر؛ أحذية للشاطئ؛ الشباشب؛ مالبس للحفالت التنكرية؛ المالبس

 األدوار؛ أزياء مخصصة لعيد القديسين.

Priority claim:  Claim Country: JP 
Claim No.: 2018-107198 
Claim Date: 24/08/2018 

 JPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018-107198رقم االدعاء: 

 24/08/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 24/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/02/2019  

Applicant Name: Nintendo Co., Ltd. اسم طالب التسجيل: .، ال تي دي.ننتيندو كو 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-Ku, 
Kyoto-shi, Kyoto, Japan 

شي،  –كو، كيوتو  -تشو، كاميتوبا، مينامي  -، هوكوتات 11-1
 كيوتو، اليابان

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY   
- 56, PRINCE SHAKER BIN ZAID 
ST.,SHEMISSANI , PO_BOX: 840553 - 
POSTCODE: 11184  

شارع االمير شاكر بن  56  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية   
رمز بريدي  - 840553صندوق بريد  -زيد, الشميساني االردن 

11184  

ليغالتب عنوان  

Trademark 165572 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 165572 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing, namely, tops and bottoms; jackets; sweaters; dresses; 
outerwear, namely, coats, scarves; undergarments; sleepwear; 
lingerie; loungewear; swimwear; footwear; headwear; 
headbands; socks; hosiery; belts; gloves and mittens; 
neckwear, namely, bandanas and scarves 

مالبس و تحديدا بلوزات وبناطيل، سترات، كنزات، فساتين، ألبسة خارجية و تحديدا معاطف 
شحة، أثواب تحتية، مالبس نوم، مالبس نساء داخلية، مالبس عمل، مالبس سباحة، و أو

ألبسة القدم، ألبسة الرأس، أربطة الرأس، شرابات، جوارب، أحزمة، قفازات وقفازات 
 ملتصقة األصابع، ألبسة العنق و تحديدا مناديل مزدانة بالرسوم وأوشحة

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165333 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 165333 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cloth and plastic bibs; headwear; aprons; clothing and 
accessories, namely, children's belts, body suits, pants, non-
disposable cloth training pants, jeans, coats, jackets, 
snowsuits, mittens, ear muffs, gloves, overalls, infant sleepers, 
sleepwear, robes, socks, t-shirts, swimwear, ties, tights, 
leggings, tops, undergarments, underwear, vests, sweaters, 
sweatshirts, sweatpants; footwear, namely, shoes, booties, 
slippers, boots; dresses; costumes for use in children's dress 
up play; Halloween costumes and masks sold in connection 
therewith 

مرايل أطفال قماشية وبالستيكية، ألبسة الرأس، مرايل، مالبس وإكسسوارات و تحديدا و 
مالبس داخلية قماشية للتدريب لالستعمال  أحزمة األطفال و بدالت الجسم و مالبس داخلية و

مرة واحدة فقط و بناطيل جينز و معاطف و سترات و بدالت الثلج و قفازات ملتصقة األصابع 
و أغطية األذن و قفازات و بدالت العمل و مالبس نوم للرضع و مالبس النوم و أردية و 

ة و بناطيل ضيقة و جوارب و قمصان بحرف تي و مالبس سباحة و ربطات و جوارب طويل
بلوزات و أثواب تحتية و مالبس داخلية و صداري و كنزات و قمصان التعرق و بناطيل 
التعرق، ألبسة القدم و تحديًدا و أحذية و أحذية برقبة طويلة و شباشب و أحذية طويلة، 

أقنعة فساتين، أزياء تنكر لالستخدام في األلعاب التنكرية لألطفال، أزياء تنكرية للهالوين و
 تباع معها

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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

Nationality     : 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 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165348 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 165348 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing, namely, tops and bottoms; sweatshirts and 
sweatpants; warm-up suits; tights; leggings; dresses; vests; 
outerwear, namely, coats, hats, neck warmers, ear warmers, 
muffs, balaclavas, gloves, glove liners, and mittens; 
undergarments; sports bras; thermal underwear; sleepwear; 
lingerie; loungewear; swimwear; footwear; headwear; socks; 
belts; wristbands; neckwear, namely, bandanas and scarves 

مالبس و أي و باليز واألجزاء التحتية من المالبس، بلوزات وسراويل رياضية، بذالت تدفئة، 
أثواب ضيقة، طماقات، أثواب، صدارات، مالبس خارجية و أي و معاطف و قبعات و دفايات 

ية واقية من المطر للرأس والكتفين و رقبة و دفايات أذن و أغطية لتدفئة اليدين و أغط
قفازات و بطانات قفازات و وقفازات ملتصقة األصابع، مالبس داخلية، حماالت صدر رياضية، 

مالبس داخلية حرارية، مالبس نوم، مالبس نسائية داخلية، مشدات، مالبس سباحة، ألبسة 
و أي بندانات  قدم، أغطية للرأس، جوارب قصيرة، أحزمة، أربطة معصم، أغطية رقبة

 ]مناديل للرقبة[ ولفاعات.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/266,444 
Claim Date: 17/01/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 266.444/88رقم االدعاء: 

 17/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA الطالبجنسية  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 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 األمريكيةالواليات 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   -أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100ب ، شارع مكة، ص. 104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165421 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 165421 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Shirt, Polo shirt, T shirt, Sweat Shirt, Sweater, Shoes, Jacket, 
Jeans, Chino, Sport Wear, Socks, Belt, Under Wear, Cap, Man 
Suit. 

 -القمصان وقمصان بولو )قمصان قصيرة األكمام ذات ياقة( والقمصان قصيرة االكمام )تي 
شيرت( وسترات قطنية وباليز )قمصان قطنية غير رسمية( وأحذية وجاكيتات )سترات( 

وجينزات وبناطيل مصنوعة من نسيج قطني )تشينو( ومالبس رياضية وجوارب وأحزمة 
 بس داخلية وطواقي وبدالت رجالية.ومال

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

االبيض، وذلك اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة محدد بااللوان االحمر واالسود و
 بموجب النموذج المودع مع الطلب.

 

Date of 14/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: Guangzhou Qualitex 
Trading Co., Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: ، ليمتد.جوانجزهو كواليتكس تريدينج كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Room No:1501A, HM Tower, No.3 Jinsui 
Road, Tian He (Dist), Guangzhou, China 

جينسوي رود،  3ايه، اتش ام تاور، نمبر  1501روم نمبر:
 تيان هي )ديست(، جوانجزهو، 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   -أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165415 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 165415 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing Includes Pajamas Socks Underwear Sports Wear 
Ready Made Garments Of All Kinds Including Girls Boys Girls 
Men Shoes And Hats  

المالبس وتشمل البيجامات واالرواب والجوارب والمالبس الداخلية ومالبس الرياضة 
 والبناتي والرجالي واالحذية والقبعات  والمالبس الجاهزة بجميع انواعها الستاتي والوالدي

 

Date of 14/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: Global Store trading co  اسم طالب التسجيل: (مناطق حرة)شركة المتجر الدولي للتجارة العامة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -Mecca str , P.O.Box: 3311, 11821  عنوان طالب التسجيل  11821, 3311شارع مكة   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 3311 -11821 Amman -Mecca str    ليغعنوان التب شارع مكة -عمان  11821 -3311ص.ب  

Trademark 165597 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 165597 الصنف 
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Goods/Services التالية من اجل البضائع/الخدمات 

 ] . Linen ( Body ) [ garments ] - Pants - Slips [ undergarments م
Socks - Stockings - Teddies [ undergarments ] 

جوارب  -قمصان داخلية ) مالبس داخلية ( جوارب قصيرة  -سراويل داخلية  -مالبس كتانية 
 مالبس نسائية داخلية -طويلة 

Date of 09/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/09/2019  

Applicant Name: Issa Abd Alrahim Issa 
Salem / Almahsiri 
Corporation For Trading 

 مؤسسة المحسيري التجارية /عيسى عبد الرحيم عيسى سالم  
 

 

 اسم طالب التسجيل:

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman - King Talal Street - AImodarraj 
neighborhood - Almadina area - building 
118, P.O.Box: 1839116, 11118 

حي المدرج منطقة المدينة بناية -شارع الملك  طالل -عمان 
 11118, 1839116، ص.ب:  118

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1839116 -11118 Amman - King 
Talal Street - AImodarraj neighborhood - 
Almadina area - building 118 

حي -شارع الملك  طالل -عمان  11118 -1839116ص.ب  
 118المدرج منطقة المدينة بناية 

ليغعنوان التب  

Trademark 165518 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 165518 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

 Linen ( Body ) [ garments ] - Pants - Slips [ undergarments . [ 
Socks - Stockings - Teddies [ undergarments ] 

جوارب  -قمصان داخلية ) مالبس داخلية ( جوارب قصيرة  -سراويل داخلية  -مالبس كتانية 
 مالبس نسائية داخلية -طويلة 

Date of 09/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/09/2019  

Applicant Name: Issa Abd Alrahim Issa 
Salem / Almahsiri 
Corporation For Trading 

 مؤسسة المحسيري التجارية /عيسى عبد الرحيم عيسى سالم 
 

 

 اسم طالب التسجيل:

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman - King Talal Street - AImodarraj 
neighborhood - Almadina area - building 
118, P.O.Box: 1839116, 11118 

حي المدرج منطقة المدينة بناية -شارع الملك  طالل -عمان 
 11118, 1839116، ص.ب:  118

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1839116 -11118 Amman - King 
Talal Street - AImodarraj neighborhood - 
Almadina area - building 118 

حي -شارع الملك  طالل -عمان  11118 -1839116ص.ب  
 118المدرج منطقة المدينة بناية 

ليغعنوان التب  

Trademark 165519 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 165519 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

 Linen (Body — )[garments] - Pants - Slips [undergarments] - 
stocks — Stockings — Teddies [undergarments] - Boots for 
Sports — Clothing for gymnastics — Football boots — Sports 
jerseys 

 -قمصان داخليه ) مالبس داخليه (  -سراويل داخلية  -مالبس كتانية 
 أحذية للرياضة -مالبس نسائية داخلية  -جوارب طويلة  -جوارب قصيرة 

 قمصان للرياضة -أحذية لكرة القدم  -مالبس للرياضة البدنية  -

Date of 16/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/10/2019  

Applicant Name: Issa Abd Alrahim Issa 
Salem / Almahsiri 
Corporation For Trading  

 اسم طالب التسجيل: مؤسسة المحسيري التجارية  /عيسى عبد الرحيم عيسى سالم 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman - King Talal Street - AImodarraj 
neighborhood - Almadina area - building 
118, P.O.Box: 1839116, 11118 

حي المدرج منطقة المدينة بناية - شارع الملك  طالل-عمان 
 11118, 1839116، ص.ب:  118

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1839116 -11118 Amman - King 
Talal Street - AImodarraj neighborhood - 
Almadina area - building 118 

حي -ل شارع الملك  طال-عمان  11118 -1839116ص.ب  
 118المدرج منطقة المدينة بناية 

ليغعنوان التب  

Trademark 165517 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 165517 الصنف 
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Goods/Services التالية من اجل البضائع/الخدمات 

 Linen (Body — )[garments] - Pants - Slips [undergarments] - 
stocks — Stockings — Teddies [undergarments] - Boots for 
Sports — Clothing for gymnastics — Football boots — Sports 
jerseys 

 -قمصان داخليه ) مالبس داخليه (  -سراويل داخلية  -مالبس كتانية 
 أحذية للرياضة -مالبس نسائية داخلية  -جوارب طويلة  -جوارب قصيرة 

 قمصان للرياضة -أحذية لكرة القدم  -مالبس للرياضة البدنية  -

Date of 16/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/10/2019  

Applicant Name: Issa Abd Alrahim Issa 
Salem / Almahsiri 
Corporation For Trading  

 اسم طالب التسجيل: مؤسسة المحسيري التجارية  /عيسى عبد الرحيم عيسى سالم 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman - King Talal Street - AImodarraj 
neighborhood - Almadina area - building 
118, P.O.Box: 1839116, 11118 

حي المدرج منطقة المدينة بناية -شارع الملك  طالل -عمان 
 11118, 1839116، ص.ب:  118

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1839116 -11118 Amman - King 
Talal Street - AImodarraj neighborhood - 
Almadina area - building 118 

حي -شارع الملك  طالل -عمان  11118 -1839116ص.ب  
 118المدرج منطقة المدينة بناية 

ليغعنوان التب  

Trademark 165516 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 165516 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Decorative ribbon; hair accessories, namely, bands, barrettes, 
bows, clamps, clips, ornaments, pins, ponytail holders, ribbons, 
scrunchies, slides, twisters 

مشابك و أربطة فراشية الشكل و أشرطة للزينة، إكسسوارات الشعر و تحديًدا و أربطة و 
قامطات و مشابك و زخارف و دبابيس و حامالت الشعر بتسريحة ذيل الحصان و أشرطة و 

 توك و شرائح و لفافات

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 165349 Class 26 26 رقم العالمة التجارية 165349 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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 

إكسسوارات الشعر وحلي الشعر و تحديدا حامالت مرنة للشعر وللشعر المربوط بتسريحة ذيل 
شعر و الحصان و أربطة الشعر و عصابات شعر من المطاط و دبابيس الشعر و مشابك ال

عصابات الشعر و أربطة فراشية الشكل للشعر و عيدان الشعر و أشرطة الشعر و توك و 
شرائح و مشابك كالبية و مشابك إطباق و طيات و قامطات شعر و دبابيس شرطية و مشابك 

 شعر و وأمشاط لالستخدام كحلي للشعر

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 165339 Class 26 26 رقم العالمة التجارية 165339 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Hair accessories, namely, hair sticks, twisters, jaw clips, claw 
clips, snap clips, hair ties, hair scrunchies; hair ornaments in 
the nature of hair wraps; hair ornaments in the form of combs; 
armbands 

إكسسوارات للشعر و أي و عصي الشعر و أدوات لي و مشابك ذات فكين و مشابك ذات 
مخالب و مشابك إطباقية و ربطات للشعر و توك للشعر، حلي للشعر في شكل لفات شعر 

 طبيعية، حلي للشعر في شكل أمشاط، شارات للذراع.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/266,444 
Claim Date: 17/01/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 266.444/88رقم االدعاء: 

 17/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 01/05/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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   -أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165429 Class 26 26 رقم العالمة التجارية 165429 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Rugs; wallpaper; wallpaper borders; bath mats; fabric bath tub 
rugs; accent rugs; door mats; woven area rugs; rugs in the 
nature of floor runners 

سجاد، ورق حائط، محددات ورق الحائط، حصائر الحمام، سجاد أحواض الحمام قماشي، 
 مشكل، حصائر أبواب، سجاد مساحات منسوج، سجاد في شكل سجاد أرضيات طويل سجاد

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165350 Class 27 27 رقم العالمة التجارية 165350 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Personal exercise mats; fitness mats, namely, meditation mats; 
yoga mats; yoga towels specially adapted for yoga mats; 
interlocking exercise mats 

سجادات تمرين شخصية، سجاجيد لياقة بدنية و أي و سجاجيد للتأمل، سجاجيد لليوجا، 
 مناشف لليوجا مهيأة خصيصا لسجاجيد اليوجا، سجاجيد تمرين متشابكة

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/266,448 
Claim Date: 17/01/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 266.448/88رقم االدعاء: 

 17/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403مول، مينيابوليس، مينيسوتا نيكوليت  1000
 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   -أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165419 Class 27 27 رقم العالمة التجارية 165419 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

carpets السجاد 

Date of 04/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلب تاريخ ايداع 04/09/2019  

Applicant Name: Al Hadaf Furniture 
Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة الهدف للمفروشات 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman-al jbeha, P.O.Box: 2016, 11953 :عنوان طالب التسجيل  11953, 2016عمان الجبيهة  ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 2016 -11953 Amman-al jbeha   ليغعنوان التب عمان الجبيهة 11953 -2016ص.ب  

Trademark 165639 Class 27 27 العالمة التجاريةرقم  165639 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Toys; games; card games; decorations for christmas trees; 
dolls; toy computers; action figures; toy animals; toy airplanes; 
balloons; toy bakeware and cookware; sports balls; toy banks; 
bath toys; bean bag toys; toy building blocks; play wands; 
music box toys; bubble making wand and solution sets; 
christmas tree ornaments; christmas tree skirts; children's play 
cosmetics; party favors in the nature of crackers or 
noisemakers; toy mobiles; flying discs; porcelain dolls; paper 
dolls; party favors in the nature of small toys; ice skates; jigsaw 
puzzles; jump ropes; kites; musical toys; play swimming pools; 
plush toys; puppets; ride-on toys; manipulative puzzles; roller 
skates; water-squirting toys; toy tents; play houses; radio-
controlled toy vehicles; sand toys; sandbox; toys that talk; slide 
puzzles; paddle ball games; swim goggles; swim vests; doll 
clothes; doll furniture; cases for dolls; toy vehicles; outdoor 
play equipment; coin-operated arcade games; electronic hand-
held games; board games; plastic toy hoops; pinwheels; 
swings; inflatable toys; pinatas; basketballs; baseballs; baseball 
gloves; soccer balls; basketball nets; surfboard; plastic toy 
animals; plastic toy people; toy trains; toy boats; fishing rod; 
fishing box; playing cards; skateboards; body-training 
apparatus; swimming floats for recreational use; tennis racket; 
tennis ball; volleyball; volleyball net; soccer net; chess game; 
trampoline; toy pinball game. 

ألعاب األطفال، األلعاب، ورق اللعب )الشدة(، زينة ألشجار عيد الميالد، الدمى، حواسيب 
خصيات ابطال الحركة، ألعوبات )ألعاب ومجسمات( الحيوانات، ألعوبات كألعاب أطفال، دمى ش

)ألعاب( طائرات، البالونات، ألعاب أدوات الخبز وأدوات الطهي، كرات رياضية، ألعوبات 
)ألعاب( البنوك، ألعاب الحمام، ألعاب أكياس القماش )أكياس محشوة تستخدم للجلوس(، 

ت( البناء، ألعاب عصا الساحر)صولجان(، ألعاب ألعوبات )ألعاب( لبنات )أحجار ومجسما
صندوق الموسيقى، مجموعات عصي صنع الفقاعات ومحاليلها، حلي )زينة( شجرة عيد 
الميالد، حصيرة شجرة عيد الميالد، ألعوبات )ألعاب( مستحضرات التجميل لألطفال، هدايا 

)ألعاب( الهواتف الحفالت على طبيعة )شكل( المفرقعات أو صانعي الضوضاء، ألعوبات 
المحمولة، أقراص طائرة، دمى الخزف، دمى ورقية، هدايا الحفالت على طبيعة )شكل( 

األلعاب الصغيرة، الزالجات الجليدية، أحاجي الصور المتقطعة، حبال القفز، الطائرات الورقية، 
تحركة، األلعاب الموسيقية، ألعوبات )ألعاب( برك سباحة، األلعاب القماشية المحشوة، دمى م

ألعاب التي يمكن الركوب عليها، األحاجي التالعبية، زالجات ذات العجالت، ألعاب رش المياه، 
الخيام االلعاب، بيوت اللعب، ألعاب المركبات ذات التحكم عن بعد، ألعاب الرمل، صندوق 
احة، الرمل، ألعاب األطفال التي تتحدث، األحاجي االنزالقية، ألعاب كرة المضرب، نظارات السب

سترات السباحة، مالبس الدمى، أثاث الدمى، علب للدمى، ألعوبات )ألعاب( المركبات، معدات 
اللعب في الخارج، ألعاب تعمل باستخدام النقود المعدنية، ألعاب إلكترونية يدوية، األلعاب 
 اللوحية، ألعوبات )ألعاب( األطواق والحلقات البالستيكية، مراوح ورقية، المراجيح، ألعاب

قابلة للنفخ، البينياتا )صناديق مزينة كدمية مصنوعة من الورق ومليئة باأللعاب الصغيرة أو 
الحلوى(، كرات السلة، كرات البيسبول، قفازات البيسبول، كرات القدم، شباك كرة السلة، 

ألواح ركوب األمواج، ألعوبات )ألعاب( الحيوانات البالستيكية، ألعوبات )ألعاب( الشخصيات 
ستيكية، ألعوبات )ألعاب( القطارات، ألعوبات )ألعاب( القوارب، صنارة صيد االسماك، البال

صندوق اصيد االسماك، ورق اللعب )الشدة(، ألواح التزلج، أجهزة تدريب الجسم، طوافات 
السباحة لالستخدام الترفيهي، مضارب التنس، كرات التنس، الكرة الطائرة، شبكة كرة 

دم، لعبة الشطرنج، الترامبولين )منصات القفز البهلواني(، ألعوبات الطائرة، شباك كرة الق
 )ألعاب( لعبة الكرة والدبابيس.

Date of 17/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/12/2018  

Applicant Name: Mattel, Inc. اسم طالب التسجيل: .ماتيل، إنك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 333 Continental Boulevard, El Segundo, 
CA 90245, United States of America 

، 90245كونتيننتال بوليفارد، إل سغوندو، سي ايه  333
 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   -للملكية الفكريةأبو غزالة  
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165445 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 165445 الصنف 
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   MY LITTLE PONY  
   

 
 

Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Toys, games and playthings. .الدمى واأللعاب وأدوات اللعب 

Date of 20/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/01/2019  

Applicant Name: Hasbro, Inc. التسجيل:اسم طالب  .هاسبرو، انك  

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1027 Newport Avenue, Pawtucket, Rhode 
Island 02861, USA, P.O.Box: 921100, 
11192 

، 02861نيوبورت أفنيو، بوتوكيت، رود ايالند  1027
 11192, 921100الواليات المتحدة األمريكية  ، ص.ب:

 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 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165319 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 165319 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Baby swings; activity gyms for infants and toddlers; children's 
multiple activity tables; toy and crib mobiles; Christmas tree 
ornaments and decorations; bath toys; baby rattles; stuffed and 
plush toys; infant toys; infant swings 

ار، طاوالت أنشطة متعددة أراجيح لألطفال الصغار، أنشطة جمنازيوم للرضع واألطفال الصغ
لألطفال، نقاالت ألعاب ومهود، زخارف وزينة شجرة الكريسماس، ألعاب االستحمام، 

 خرخاشات األطفال، ألعاب محشوة وقطيفة، ألعاب األطفال الصغار، أراجيح األطفال الصغار

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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  
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165351 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 165351 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Fitness and exercise equipment and accessories, namely, ab 
wheels, balance disks, balance pods, exercise balls, exercise 
bands, exercise hand grippers, exercise weights, exercise 
wheels, fitness balls, hand weights, jump ropes, kettle bells, 
manually operated exercise equipment, sand bag sets, walking 
weights, weighted balls, exercise steppers, foam exercise 
rollers, yoga blocks, work-out gloves; fitness and exercise 
equipment and accessories for speed training, namely, agility 
ladders, agility cones, agility hurdles, agility dots, speed chutes 
and speed trainers in the nature of resistance chutes; fitness 
and exercise equipment and accessories, namely, balance 
boards for improving strength, toning, conditioning, balance, 
and proprioception; fitness and exercise equipment and 
accessories, namely, spring bars for exercising, namely, body 
bars; fitness and exercise equipment and accessories, namely, 
core gliders in the nature of core sliders; fitness and exercise 
equipment and accessories, namely, cushioned training gloves 
for gripping weights, not for cold weather use; fitness and 
exercise equipment and accessories, namely, exercise bands, 
namely, resistance bands, stepper bands, body bands; pumps 
for inflating sports equipment, namely, exercise balls and 
bicycle tires; balancing kits comprised of balance boards for 
improving strength, toning, conditioning, balance, and 
proprioception; agility kits comprised of agility ladders, agility 
cones, agility hurdles, agility dots, speed chutes and speed 
trainers in the nature of resistance chutes 

لوازم ومعدات تمرين ولياقة بدنية و أي و عجالت مانعة لالنغالق و أقراص توازن و أكياس 
توازن و كرات تمرين و أربطة تمرين و قوابض يد للتمرين و أثقال للتمرين و عجالت 

لتمرين و كربات للياقة البدينة و أثقال لليد و حبال قفز و أجراس غاليات و معدات تمرين يتم ل
تشغيلها يدويا و مجموعات أكياس رمل و أثقال يتم وضعها عند المشي و أجراس ذات وزن 

إضافي و درجات قدم للتمرين و أسطوانات رغوية للتمرين و منصات يوجا و قفازات تمرين، 
ت تمرين ولياقة بدنية للتدريب على الحركة و أي و ساللم لخفة الحركة و لوازم ومعدا

مخاريط لخفة الحركة و حواجز لخفة الحركة و نقاط لخفة الحركة و مزالق سرعة وأحذية 
للتدريب على في شكل مزالق مقاومة، لوازم ومعدات تمرين ولياقة بدنية و أي و ألواح 

هيئة و التوازن و والحركات الالإرادية للجسم وأعضاؤه، توازن لتحسين القوة و التكيف و الت
لوازم ومعدات تمرين ولياقة بدنية و أي و قضبان مزودة بنابض للتمرين و أي و قضبان 

للجسم، لوازم ومعدات تمرين ولياقة بدنية و أي و طائرات شراعية مركزية في شكل زالقات 
و قفازات تمرين موسدة للقبض على األثقال مركزية، لوازم ومعدات تمرين ولياقة بدنية و أي 

و وليست لالستخدام في الطقس البارد، لوازم ومعدات تمرين ولياقة بدنية و أي و أربطة 
للتمرين و أي و أربطة مقاومة و أربطة درجات قدم و أربطة جسم، مضخات لنفخ المعدات 

ونة من ألواح توزان الرياضية و أي كرات التمرين وإطارات الدراجات، أطقم توازن متك
لتحسين القوة و التكيف و التهيئة و التوازن و والحركات الالإرادية للجسم وأعضاؤه، أطقم 

رشاقة تتكون من ساللم لخفة الحركة و مخاريط لخفة الحركة و حواجز لخفة الحركة و نقاط 
 لخفة الحركة و مزالق سرعة وأحذية للتدريب على السرعة في شكل مزالق مقاومة.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/266,448 
Claim Date: 17/01/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88/266،448رقم االدعاء: 

 17/01/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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   -أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165420 Class 28 28 التجارية رقم العالمة 165420 الصنف  
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 ليز بوبابلز   
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; edible oils and fats; snack foods 
based on fruit, vegetables, cheese, meat, nuts; prepared nuts; 
edible seeds; potato chips; potato crisps; snack foods. 

اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وحيوانات وطيور الصيد ، مستخرجات اللحوم ، الفواكه 
)فاكهة  والخضروات المحفوظة  والمجففة والمطبوخة ، الهالميات ، المربيات ، الكومبوت

مطبوخة بالسكر( ، البيض والحليب ومنتجات الحليب ، الزيوت والشحوم الصالحة لألكل؛ 
األغذية الخفيفة التي أساسها الفواكه، الخضار، الجبن، اللحوم، البندق، البندق الجاهز، 

 البذور الصالحة لألكل.، رقائق البطاطس؛ مقرمشات البطاطس؛ الوجبات الخفيفة.

Date of 31/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/01/2019  

Applicant Name: PepsiCo, Inc. اسم طالب التسجيل: .بيبسيكو، انـــك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577-1444,USA 

اندرسون هيل رود ، بيرشاس ،  نيويورك  700
 ، الواليات المتحدة االمريكية1444ـ10577

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165538 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165538 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Fruits,vegetables and legumes preserved,frozen, dried and 
cooked  

 فواكه وخضراوات وبقوليات ومجمدة ومجففة ومطبوخة 

 

Date of 31/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/01/2019  

Applicant Name: Universal Industries Co. 
Ltd  

 اسم طالب التسجيل: .م.م.شركة الصناعات الدولية ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Jordan, ahab, P.O.Box: 5, 11512 :عنوان طالب التسجيل  11512, 5عمان،  االردن  ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 5 -11512 Amman, Jordan   ليغعنوان التب عمان،  االردن 11512 -5ص.ب  

Trademark 165551 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165551 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Almonds, ground; Beans, preserved; Butter (Peanut-); Chips 
(Potato-); Coconut, desiccated; Crisps (Potato-); Dates; Edible 
Oils; Fruit-based snack food; Garlic (Preserved-); Hummus 
[chickpea paste]; Lentils, preserved; Low-fat potato chips; Nuts, 
prepared; Onions, preserved; Peanut butter; Peanuts, 
processed; Peas, preserved; Potato chips; Potato crisps; Seeds 
(Processed-); Seeds (Processed sunflower-); Sesame oil; Soya 
beans, preserved, for food; Tahini [sesame seed paste]. 

اللوز المجروش، الفاصوليا المحفوظة، زبدة الفول السوداني، رقائق البطاطس، جوز الهند 
كل، الوجبات الخفيفة التي أساسها المجفف، مقرمشات البطاطس، التمور، الزيوت المعدة لال

الفاكهة، الثوم المحفوظ، الحمص ]عجينة الحمص[، العدس المحفوظ، رقائق البطاطس قليلة 
الدسم، البندق المحضر، البصل المحفوظ، زبدة الفول السوداني، الفول السوداني المجهز 

البذور المجهزة )المعالج(، البازيالء المحفوظة، رقائق البطاطس، مقرمشات البطاطس، 
)المعالجة(، بذور عباد الشمس المجهزة )المعالجة(، زيت السمسم، فول الصويا المحفوظ 

 للمأكوالت، طحينية ]عجينة بذور السمسم[.

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

 Nuttyالتنازل: تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة )
Nutsبمعزل عن العالمه ) 

 

Date of 07/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/02/2019  

Applicant Name: Nutty Nuts FoodStuff 
Factory L.L.C 

التسجيل:اسم طالب  م.م.ذ.مصنع نوتي نوتس للمواد الغذائية ش  

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Dubai, United Arab Emirates  عنوان طالب التسجيل  المتحدةدبي، االمارات العربية 

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 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165378 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165378 الصنف 



160 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; 
eggs; milk and milk products; oils and fats for food; powdered 
milk for food purposes; milk- based snacks; dairy spreads; 
cheese and cheese products; whey; butter; ghee; margarine; 
butter oil; snack foods and snack products based on meat, fish, 
poultry, game, vegetables, potatoes, fruits and/or nuts; frozen 
products based on meat, fish, poultry, game, vegetables, 
potatoes, fruits and/or nuts; prepared meals and ready-made 
meals based on meat, fish, poultry, game, vegetables, potatoes, 
fruits and/or nuts. 

للحوم واألسماك والدواجن والطرائد، خالصات اللحوم، الفواكه والخضروات المحفوظة ا
والمجمدة والمجففة والمطبوخة، الهالم والمربى والفواكه المطبوخة بالسكر، البيض، الحليب 

ومنتجات الحليب، زيوت ودهون غذائية، الحليب المجفف )المسحوق( لألغراض الغذائية، 
الحليب، منتجات االلبان للدهن، الجبن ومنتجات الجبن، مصل اللبن، وجبات خفيفة اساسها 

زبدة، السمن، الزبدة النباتية )مارجرين(، الزبدة السائلة  )زيت الزبدة(، األطعمة الخفيفة 
ومنتجات الوجبات الخفيفة التي تعتمد على اللحوم و/أو األسماك و/أو الدواجن و/أو الطرائد 

اطا و/أو الفواكه و/أو المكسرات، المنتجات المجمدة التي أساسها و/أو الخضروات و/أو البط
اللحوم و/أو األسماك و/أو الدواجن و/أو الطرائد و/أو الخضروات و/أو البطاطا و/أو الفواكه 

و/أو المكسرات، وجبات الطعام المحضرة والوجبات الجاهزة التي اساسها اللحوم و/أو 
 د و/أو الخضروات و/أو البطاطا والفواكه و/أو المكسرات.األسماك و/أو الدواجن و/أو الطرائ

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 018021992 
Claim Date: 12/02/2019 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 018021992رقم االدعاء: 

 12/02/2019تاريخ االدعاء: 

Special condition:  Claiming blue, white, yellow, dark orange, 
light orange, dark green and light green colors 

اشتراطات خاصة: مع المطالبة باأللوان األزرق واألبيض واألصفر والبرتقالي الغامق 
 والبرتقالي الفاتح واألخضر الغامق واألخضر الفاتح

 

Date of 18/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/02/2019  

Applicant Name: Friesian Farm B.V. اسم طالب التسجيل: .في.فريزيان فارم بي 

Nationality     : NETHERLANDS جنسية الطالب هولندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Claudius Prinsenlaan 128, 4818 CP Breda, 
Nederland 

 عنوان طالب التسجيل  سي بيه بريدا، هولندا 4818، 128كالوديوس برينسينالن 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان    11192 -921100ص.ب ابو غزالة للملكية الفكرية  
 االردن 

ليغالتب عنوان  

Trademark 165446 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165446 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Poultry & Eggs. .لحوم الدواجن والبيض 

Special condition:  Claiming white, golden & green colors. .اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان االبيض والذهبي واالخضر 

 

Date of 05/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/03/2019  

Applicant Name: AL-Watania Poultry 
Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة دواجن الوطنية

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Head Office, Buraidah 51441, P.O. Box 
1679, Kingdom of Saudi Arabia 

، المملكة العربية 1679، ص.ب. 51441اإلدارة العامة، بريدة 
 السعودية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 11192عمان  921100   -ابو غزالة للملكية الفكرية  
 االردن 

ليغعنوان التب  

Trademark 165465 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165465 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

dates ,and cooked fruits and vegetables jellies jams compotes 
crystallized fruits ,fruits tinned (canned (AM)) 

تمور فواكه وخضراوات محفوظة ومجففة ومطهرة هالم )جيلي(مربيات وفواكه مطبوخة 
 بالسكر فواكه مغطاه بالسكر فواكه معلبة

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

Applicant Name: Tayseer Mahmoud Kattab 
& Brothers Co.  

 اسم طالب التسجيل: شركة تيسير محمود خطاب واخوانه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, , P.O.Box: 110025, 11110 :110025عمان، شارع االذاعة والتلفزيون  ، ص.ب ,
11110 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 110025 -11110 Amman,    ليغعنوان التب االذاعة والتلفزيونعمان، شارع  11110 -110025ص.ب  

Trademark 165359 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165359 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

olive oil زيت الزيتون 

Date of 08/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/04/2019  

Applicant Name: Harutoun Sukljian & 
Partners Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة هارتيون سكلجيان وشركاه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Partnership Company نوع طالب التسجيل توصية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address , king abdullah 11 street ,Amman, 
P.O.Box: 289, 11118 

 عنوان طالب التسجيل  11118, 289عمان ،شارع الملك عبد هللا الثاني     ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 11 -11118 Amman   ليغعنوان التب عمان  11118 -11ص.ب  

Trademark 165489 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165489 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

solid yogurt جميد 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use the general and descriptive words and general 
drawing separately from the mark 

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

 

Date of 09/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/04/2019  

Applicant Name: Alholil Adwleh For Food   اسم طالب التسجيل: شركة الحلول الدولية للمواد الغذائية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman , al shareef nasir bin jameel street 
, P.O.Box: 928237, 11190 

،    2ط  61عمان شارع الشريف ناصر بن جميل عمارة 
 11190, 928237ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 928237 -11190 amman , al 
shareef nasir bin jameel street  

، شارع الشريف ناصر بن  عمان 11190 -928237ص.ب  
 جميل 

ليغعنوان التب  

Trademark 165612 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165612 الصنف 
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   CEDRUS  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Meat, fish, poultry, game, meat extracts, jellies, jams, eggs, milk, 
milk products, edible oils, Vegetables, preserved, Preserved 
fruits, Dried fruits, Dried vegetables, Cooked fruits, Cooked 
vegetables, Edible fats, Birds eggs and egg products, Dairy 
products and dairy substitutes, Edible oils and fats, Fish, 
seafood and molluscs, not live, Meats, Processed fruits, fungi 
and vegetables (including nuts and pulses), Soups and stocks, 
meat extracts, Potato chips, Fruit snacks, Potato snacks. 

لحم، سمك، دواجن، لحم الصيد، مستخلصات اللحوم، الهالم، مربيات، بيض، حليب، منتجات 
األلبان، زيوت صالحة لألكل، الخضروات المحفوظة، الفواكه المحفوظة، الفواكه المجففة، 

خة، الدهون الصالحة لألكل، بيض الخضروات المجففة، الفواكه المطبوخة، الخضار المطبو
الطيور ومنتجات البيض، منتجات األلبان وبدائل األلبان، زيوت الطعام والدهون، األسماك 
والمأكوالت البحرية والرخويات غير الحية، اللحوم، الفاكهة المعالجة والفطر ) مشروم ( 

اللحوم، رقائق والخضروات )بما في ذلك المكسرات والبقوليات(، الحساء ، مستخلصات 
 البطاطس، وجبات خفيفة اساسها الفاكهة، وجبات البطاطا الخفيفة.

 

Date of 23/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/04/2019  

Applicant Name: NSAR GENERAL 
TRADING L.L.C 

 اسم طالب التسجيل: م.م  .نسار للتجارة العامة ذ

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address office 1502 - Green Tower -Reqqa, al 
Bateen - Dubai   171611 

 عنوان طالب التسجيل  دبي -رقة البطين -البرج األخضر  - 1502مكتب 171611

Applicant for 
Correspondence 

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

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

  

ليغعنوان التب  

Trademark 165480 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165480 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

olive oil 
 

 زيوت الزيتون 

Date of 24/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/04/2019  

Applicant Name: Harutoun Sukljian & 
Partners Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة هارتيون سكلجيان وشركاه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Partnership Company نوع طالب التسجيل توصية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address , king abdullah 11 street ,Amman, 
P.O.Box: 289, 11118 

 عنوان طالب التسجيل  11118, 289عمان ،شارع الملك عبد هللا الثاني     ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

 , king abdullah 11 street ,Amman, 
P.O.Box: 289, 11118 

, 289عمان ،شارع الملك عبد هللا الثاني     ، ص.ب:  
11118 

ليغعنوان التب  

Trademark 165488 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165488 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

olive oil   زيت الزيتون 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

Applicant Name: Harutoun Sukljian & 
Partners Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة هارتيون سكلجيان وشركاه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Partnership Company نوع طالب التسجيل توصية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address , king abdullah 11 street ,Amman, 
P.O.Box: 289, 11118 

 عنوان طالب التسجيل  11118, 289عمان ،شارع الملك عبد هللا الثاني     ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

, king abdullah 11 street ,Amman, 
P.O.Box: 289, 11118 

, 289الثاني     ، ص.ب: عمان ،شارع الملك عبد هللا 
11118 

ليغعنوان التب  

Trademark 165490 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165490 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Fruit-based meal replacement bars; fruit-based meal 
replacement bars for boosting energy 

 الطاقةقوالب بديلة للوجبات أساسها الفاكهة، قوالب بديلة للوجبات أساسها الفاكهة لتعزيز 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/266,447 
Claim Date: 17/01/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 266.447/88رقم االدعاء:

 17/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 01/05/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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   -أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165440 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165440 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Roasted nuts ( nuts prepared) Dried and cooked fruits and 
vegetables, jellies, jams, fruit sauces, Cheese, milk and all dairy 
products, with its derivatives & oils. 

.المكسرات المحمصة )المكسرات المحضرة(، الفواكه والخضروات المحفوظة والمجففة 
فواكه، البان واالجبان والحليب ومشتقاتها والمطهية، الجيلي والمربيات وصلصات ال

 والزيوت.

Disclaimer: the registration of this trade mark is pursuant to the 
provision of article(21) paragraph (3) of the trademarks law 

عالمات ( من قانون ال3(فقرة )21التنازل: ان تسجيل هذه العالمة تم استنادا الحكام المادة)
 التجارية

 

Date of 09/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/05/2019  

Applicant Name: Sons Co. Akram Hassan 
Hamwi  

 اسم طالب التسجيل: شركة ابناء اكرم حسن الحموي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman / Swefeyh , P.O.Box: 851344, 
11158 

 عنوان طالب التسجيل  11158, 851344عمان/ الصويفية   ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 7528 -11158 Amman / Swefeyh    ليغعنوان التب عمان/ الصويفية  11158 -7528ص.ب  

Trademark 165632 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165632 الصنف 
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   VALBRESO  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

milk, milk products, cheese الحليب, منتجات حليب, الجبنة 

Date of 14/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: Societe Des Caves Et Des 
Producteurs Reunis De 
Roquefort 

التسجيل:اسم طالب  سوسيتيه دى كاف اي ديه برودكتور ريوني دو روكفور  

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2 AVENUE FRANCOIS GALTIER, 12250 
ROQUEFORT-SUR-SOULZON, FRANCE 

سولزون، -سور-روكفور 12250غالتيير، أفينيو فرانسوا  2
 فرنسا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Raed Ibrahim Mohamad Ibrahim - Beit Al-
Khebra Intellectual Property P.O.Box 
963590 -11196 Al-Jandaweel -Mohammad 
Kasab Al Daja Street 

مؤسسة بيت الخبرة للملكية  -رائد ابراهيم محمد ابراهيم  
شارع محمد  -الجندويل  11196 -963590ص.ب الفكرية

 كساب الدعجة

ليغعنوان التب  

Trademark 165486 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165486 الصنف 
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       SOCIETE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

cheese, milk, milk products الجبنة, الحليب, منتجات حليب 

 

Date of 14/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: SOCIETE DES CAVES ET 
DES PRODUCTEURS 
REUNIS DE ROQUEFORT 

 اسم طالب التسجيل: سوسيتيه دى كاف اي ديه برودكتور ريوني دو روكفور

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2 AVENUE FRANCOIS GALTIER, 12250 
ROQUEFORT-SUR-SOULZON, FRANCE 

سولزون، -سور-روكفور 12250فرانسوا غالتيير، أفينيو  2
 فرنسا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Raed Ibrahim Mohamad Ibrahim - Beit Al-
Khebra Intellectual Property P.O.Box 
963590 -11196 Al-Jandaweel -Mohammad 
Kasab Al Daja Street 

مؤسسة بيت الخبرة للملكية  -رائد ابراهيم محمد ابراهيم  
شارع محمد  -الجندويل  11196 -963590ص.ب الفكرية

 كساب الدعجة

ليغعنوان التب  

Trademark 165485 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165485 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

dates تمور 

Date of 28/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/07/2019  

Applicant Name: Medjool Village Company 
for Farm Managment  

 اسم طالب التسجيل: م.,م.الزراعية ذقرية المجهول الدارة االراضي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address jordan valley -al karameh ,   عنوان طالب التسجيل  الكرامة   -غور االردن 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 11184 -841310 amman –bakeen 
street 

ليغعنوان التب بكين شارع  –عمان  841310 -11184ص.ب    

Trademark 165468 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165468 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

respect of the following goods / services ،  lar [ preserved 
peppers ] Anchovy , Broth [ Butter ] , Butter ( Cocoa Butter ( 
Peanut ) Charcuterie , Cheese , Chips ( Fruit - ) , Chips ( Potato ) 
, Coconut , desiccated , Corn oil , Cream ( Whipped ) , Cream [ 
dairy products ] , Crystallized fruits , Dates , Eggs , Edible oils , 
Fish fillets , Fish [ not live ] , Frozen fruits , Fruit jellies , Fruit [ 
preserved ] , Fruits , tinned [ canned ] , Gherkins , Hummus [ 
chickpea paste ] , Jams , Lentils , preserved , Margarine , Milk , 
Meat , preserved , Milk products , Olive oil for food , Olives [ 
preserved ] , Peas [ preserved ] , Poultr ( not live ) , Raisins , 
Salads ( Fruit ) , Sardines , Soups , Tahini sesame seed paste ] , 
Tomato puree , Tuna fish , Vegetables preserved ] Meat , fish , 
poultry and arrie , edible oils and fats 

الفلفل الحار ) فلفل حار محفوظ ( ، سمك األنشوفة ، مرق لحم ، زبدة ، زبدة الكاكاو ، ، زبدة 
الفول السوداني ، لحوم مطبوخة ، جبنة ، رقائق الفواكه ، رقائق البطاطا ، جوز هند مجفف ، 

ة بالسكر ، تمور ، بيض ، زيت ذرة ، قشدة مخفوقة ، قشدة ) منتجات البان ( ، فواكه مغطا
زيوت صالحة لألكل شرائح سمك طرية ) فيليه ( ، سمك غير حي ، فواكة مجمدة ، هالم 

الفواكة ) جلي ( ، فواكه محفوظة فواكه معلبة ، مخلل خيار ، حمص ) عجينة الحمص ( ، 
مربيات ، عدس محفوظ ، سمن نباتي ، حليب ، لحم محفوظ ، منتجات الحليب ، زيتون 

وظ ، بازالء محفوظة ، لحوم دواجن غير حية ، زبيب ، سلطة فواكه ، سردين ، شوربات محف
، طحينية ) عجينة بذور السمسم ( معجون بندورة ، سمك تونا ، خضروات محفوظة . اللحوم 

 ، األسماك ، لحوم الدواجن والصيد ، الزيوت والدهون الصالحة لالكل

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

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

 

Date of 22/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/08/2019  

Applicant Name:  HIJAZI & GHOSHEH  CO  اسم طالب التسجيل: شركة حجازي وغوشة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AMMAN/MARKA  , AMMAN, P.O.Box: 
183292, 11118 

، عمان  ،  21عمان/ماركا الشمالية شارع مصطفى الرافعي 
 11118, 183292ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 183292 -11118 AMMAN/MARKA     عمان/ماركا الشمالية شارع  11118 -183292ص.ب
 21مصطفى الرافعي 

ليغعنوان التب  

Trademark 165564 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165564 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Respect Of The Following Goods / Services ،  Lar [ Preserved 
Peppers ] Anchovy , Broth [ Butter ] , Butter ( Cocoa Butter ( 
Peanut ) Charcuterie , Cheese , Chips ( Fruit - ) , Chips ( Potato ) 
, Coconut , Desiccated , Corn Oil , Cream ( Whipped ) , Cream [ 
Dairy Products ] , Crystallized Fruits , Dates , Eggs , Edible Oils , 
Fish Fillets , Fish [ Not Live ] , Frozen Fruits , Fruit Jellies , Fruit 
[ Preserved ] , Fruits , Tinned [ Canned ] , Gherkins , Hummus [ 
Chickpea Paste ] , Jams , Lentils , Preserved , Margarine , Milk , 
Meat , Preserved , Milk Products , Olive Oil For Food , Olives [ 
Preserved ] , Peas [ Preserved ] , Poultr ( Not Live ) , Raisins , 
Salads ( Fruit ) , Sardines , Soups , Tahini Sesame Seed Paste ] , 
Tomato Puree , Tuna Fish , Vegetables Preserved ] Meat , Fish , 
Poultry And Arrie , Edible Oils And Fats 

الفلفل الحار ) فلفل حار محفوظ ( ، سمك األنشوفة ، مرق لحم ، زبدة ، زبدة الكاكاو ، ، زبدة 
الفول السوداني ، لحوم مطبوخة ، جبنة ، رقائق الفواكه ، رقائق البطاطا ، جوز هند مجفف ، 

ة بالسكر ، تمور ، بيض ، زيت ذرة ، قشدة مخفوقة ، قشدة ) منتجات البان ( ، فواكه مغطا
زيوت صالحة لألكل شرائح سمك طرية ) فيليه ( ، سمك غير حي ، فواكة مجمدة ، هالم 

الفواكة ) جلي ( ، فواكه محفوظة فواكه معلبة ، مخلل خيار ، حمص ) عجينة الحمص ( ، 
مربيات ، عدس محفوظ ، سمن نباتي ، حليب ، لحم محفوظ ، منتجات الحليب ، زيتون 

وظ ، بازالء محفوظة ، لحوم دواجن غير حية ، زبيب ، سلطة فواكه ، سردين ، شوربات محف
، طحينية ) عجينة بذور السمسم ( معجون بندورة ، سمك تونا ، خضروات محفوظة . اللحوم 

 ، األسماك ، لحوم الدواجن والصيد ، الزيوت والدهون الصالحة لالكل

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

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

 

Date of 22/08/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/08/2019  

Applicant Name:  HIJAZI & GHOSHEH  CO  اسم طالب التسجيل: شركة حجازي وغوشة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address AMMAN/MARKA  , AMMAN, P.O.Box: 
183292, 11118 

، عمان  ،  21عمان/ماركا الشمالية شارع مصطفى الرافعي 
 11118, 183292ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 183292 -11118 AMMAN/MARKA     عمان/ماركا الشمالية شارع  11118 -183292ص.ب
 21مصطفى الرافعي 

ليغعنوان التب  

Trademark 165565 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165565 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

poultry and eggs  الدواجن والبيض 

Date of 14/11/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/11/2019  

Applicant Name: Suhib Younis Mohammad 
Al Younis  

 اسم طالب التسجيل: صهيب يونس محمد اليونس 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address al mafraq /dajaniya , P.O.Box: 6005, 13115  عنوان طالب التسجيل  13115, 6005الدجنية  ، ص.ب:-المفرق 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 6005 -13115 al mafraq /dajaniya    ليغالتب عنوان الدجنية-المفرق  13115 -6005ص.ب  

Trademark 165484 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165484 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

honey,spices&molassess,vineger العسل , البهارات ,التوابل,الدبس والخل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date of 30/09/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  30/09/2018  

Applicant Name: Saif Al Deen 
Atoom&Partner Co. 

 اسم طالب التسجيل: شركة سيف الدين عتوم و شريكه

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address jarash / al nabi hood area, P.O.Box: 
927248, 11190 

 عنوان طالب التسجيل  11190, 927248جرش / منطقة النبي هود  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 927248 -11190 jarash / al nabi 
hood area 

ليغعنوان التب النبي هودجرش / منطقة  11190 -927248ص.ب    

Trademark 165561 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165561 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

food salt,herbal diet  ، اعشاب للرجيمملح الطعام 

Date of 27/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/12/2018  

Applicant Name: Olive Salt &Herbal Diat Co  اسم طالب التسجيل: شركة ملح الزيتون للرجيم واالعشاب 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address almafraq-thagrat al job , P.O.Box: 10170, 
11151 

 عنوان طالب التسجيل  11151, 10170بيت كنعان   ، ص.ب:-ثغرة الجب-المفرق 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 10170 -11151 almafraq    ليغعنوان التب بيت كنعان -المفرق  11151 -10170ص.ب  

Trademark 165365 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165365 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

sweets candies mumool chocolate biscuit cream caramel petit 
four 

 حلويات سكاكر معمول شوكوالته بسكويت كريم كراميل بيتيفور 

Date of 31/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/01/2019  

Applicant Name: Mohammad  Ahmad 
Mohammad Abed Al Hadi  

 اسم طالب التسجيل: محمد احمد محمد عبد الهادي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -north marka , P.O.Box: 3366, 
11953 

 عنوان طالب التسجيل  11953, 3366ماركا الشمالية   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 3366 -11953 amman/jabal amman   ليغعنوان التب جبل عمان / 11953 -3366ص.ب  

Trademark 165306 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165306 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

sweets candies mumool chocolate biscuit cream caramel petit 
four 

 حلويات سكاكر معمول شوكوالته بسكويت كريم كراميل بيتيفور 

Date of 31/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/01/2019  

Applicant Name: Mohammad  Ahmad 
Mohammad Abed Al Hadi  

 اسم طالب التسجيل: احمد محمد عبد الهادي  محمد

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -north marka , P.O.Box: 3366, 
11953 

 عنوان طالب التسجيل  11953, 3366ماركا الشمالية   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

  P.O.Box 3366 -11953 amman/jabal 
amman 

ليغعنوان التب جبل عمان / 11953 -3366ص.ب    

Trademark 165307 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165307 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

sweets candies mumool chocolate biscuit cream caramel petit 
four 

 حلويات سكاكر معمول شوكوالته بسكويت كريم كراميل بيتيفور 

Date of 31/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/01/2019  

Applicant Name: Mohammad  Ahmad 
Mohammad Abed Al Hadi  

 اسم طالب التسجيل: محمد احمد محمد عبد الهادي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -north marka , P.O.Box: 3366, 
11953 

 عنوان طالب التسجيل  11953, 3366ماركا الشمالية   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P P.O.Box 3366 -11953 amman/jabal 
amman 

ليغعنوان التب جبل عمان / 11953 -3366ص.ب    

Trademark 165308 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165308 الصنف 



181 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

sweets candies mumool chocolate biscuit cream caramel petit 
four 

 حلويات سكاكر معمول شوكوالته بسكويت كريم كراميل بيتيفور 

Date of 31/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/01/2019  

Applicant Name: Mohammad  Ahmad 
Mohammad Abed Al Hadi  

 اسم طالب التسجيل: محمد احمد محمد عبد الهادي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -north marka , P.O.Box: 3366, 
11953 

 عنوان طالب التسجيل  11953, 3366ماركا الشمالية   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 3366 -11953 amman/jabal amman   ليغعنوان التب جبل عمان / 11953 -3366ص.ب  

Trademark 165305 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165305 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Allspice; Almond Confectionary; Almond Paste; Aniseed; 
Aromatic Preparations for food; Cinnamon [spice]; Cloves 
[spice]; Condiments; Curry [spice]; Garden herbs, preserved 
[seasonings]; Ginger [spice]; High-protein cereal bars; Meat 
tenderizers, for household purposes; Mustard; Nutmegs; Peanut 
Confectionary; Pepper; Peppers [seasonings]; Relish 
[condiment]; Saffron [seasoning]; Seasonings; Semolina; 
Spices; Star aniseed; Turmeric for food. 

فلفل حلو، حلوى اللوز، عجينة لوز، اليانسون، المستحضرات العطرية للطعام، قرفة ]بهار[، 
ابل ومنكهات(، كبش قرنفل ]بهار[، التوابل، كاري ]بهار[، أعشاب الحدائق المحفوظة )تو

زنجبيل ]بهار[، ألواح الحبوب ذات نسبة البروتين العالية، مرققات )مطريات( اللحوم للغايات 
المنزلية، الخردل، جوزة الطيب، حلويات فول سوداني، الفلفل، فلفل ]توابل[، مقبالت 

 مأكوالت.]توابل[، زعفران ]توابل[، التوابل، السميد، البهارات، اليانسون النجمي، الكركم لل

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

 Nuttyالتنازل: تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة )
Nutsبمعزل عن العالمه ) 

 

Date of 07/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/02/2019  

Applicant Name: Nutty Nuts FoodStuff 
Factory L.L.C 

 اسم طالب التسجيل: م.م.ذ.مصنع نوتي نوتس للمواد الغذائية ش

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Dubai, United Arab Emirates  ،عنوان طالب التسجيل  االمارات العربية المتحدةدبي 

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 
 11192عمان  921100شارع مكة، ص. ب ، 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165379 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165379 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Corn, roasted; cereal-based snack food. .الذرة المحمصة، وجبات خفيفة اساسها الحبوب 

Special condition:  Claiming orange & its' shades, beige & it's 
shades, pink, red, black, blue and white colors. 

اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان البرتقالي ودرجاته والبيج ودرجاته والزهري 
 واالحمر واالسود واالزرق واالبيض.

Date of 11/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/02/2019  

Applicant Name: CASTIZZA CENTRO 21, 
S.L. 

 اسم طالب التسجيل: .ال.، اس21كاستيزا سينترو 

Nationality     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Avda. de Francia, 2 - 28 - 135, 46023 
VALENCIA (VALENCIA), SPAIN 

فالينسيا  46023، 135 - 28 - 2افدا. دي فرانشيا، 
 )فالينسيا(، إسبانيا

 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 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغالتب عنوان  

Trademark 165331 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165331 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Ice Cream - flavoured ice -chocolate البوظة والمثلجات والشوكوالته 

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

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

 

Date of 18/02/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/02/2019  

Applicant Name: Elias Zeidan & Partners 
Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة الياس زيدان وشركاه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Zerqa/ Wadi Al Eish , P.O.Box: 6073, 13115 :عنوان طالب التسجيل  13115, 6073الزرقاء / وادي العش   ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 6073 -13115 Zerqa/ Wadi Al Eish    ليغعنوان التب الزرقاء / وادي العش  13115 -6073ص.ب  

Trademark 165514 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165514 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Ice Cream - flavoured ice -chocolate البوظة و المثلجات الشوكوالته 

Date of 18/02/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/02/2019  

Applicant Name: Elias Zeidan & Partners 
Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة الياس زيدان وشركاه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Zerqa/ Wadi Al Eish , P.O.Box: 6073, 13115 :عنوان طالب التسجيل  13115, 6073الزرقاء / وادي العش   ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 6073 -13115 Zerqa/ Wadi Al Eish    ليغعنوان التب الزرقاء / وادي العش  13115 -6073ص.ب  

Trademark 165509 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165509 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Ice Cream - flavoured ice -chocolate البوظة والمثلجات  والشوكوالته 

Date of 18/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/02/2019  

Applicant Name: Elias Zeidan & Partners 
Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة الياس زيدان وشركاه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Zerqa/ Wadi Al Eish , P.O.Box: 6073, 13115 :عنوان طالب التسجيل  13115, 6073الزرقاء / وادي العش   ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 6073 -13115 Zerqa/ Wadi Al Eish    ليغعنوان التب الزرقاء / وادي العش  13115 -6073ص.ب  

Trademark 165504 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165504 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Ice Cream - flavoured ice -chocolate  والمثلجات  والشوكوالتهالبوظة 

Date of 18/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/02/2019  

Applicant Name: Elias Zeidan & Partners 
Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة الياس زيدان وشركاه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Zerqa/ Wadi Al Eish , P.O.Box: 6073, 13115 :عنوان طالب التسجيل  13115, 6073الزرقاء / وادي العش   ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 6073 -13115 Zerqa/ Wadi Al Eish    ليغعنوان التب الزرقاء / وادي العش  13115 -6073ص.ب  

Trademark 165505 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165505 الصنف 



188 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Ice Cream - flavoured ice -chocolate البوظة والمثلجات والشوكوالته 

 

Date of 18/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/02/2019  

Applicant Name: Elias Zeidan & Partners 
Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة الياس زيدان وشركاه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Zerqa/ Wadi Al Eish , P.O.Box: 6073, 13115 :عنوان طالب التسجيل  13115, 6073الزرقاء / وادي العش   ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 6073 -13115 Zerqa/ Wadi Al Eish    ليغعنوان التب الزرقاء / وادي العش  13115 -6073ص.ب  

Trademark 165508 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165508 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Ice Cream - flavoured ice -chocolate البوظة والمثلجات والشوكوالته 

 

Date of 18/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/02/2019  

Applicant Name: Elias Zeidan & Partners 
Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة الياس زيدان وشركاه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Zerqa/ Wadi Al Eish , P.O.Box: 6073, 13115 :عنوان طالب التسجيل  13115, 6073الزرقاء / وادي العش   ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 6073 -13115 Zerqa/ Wadi Al Eish    ليغعنوان التب الزرقاء / وادي العش  13115 -6073ص.ب  

Trademark 165506 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165506 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Ice Cream - flavoured ice -chocolate البوظة والمثلجات والشوكوالته 

Date of 18/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/02/2019  

Applicant Name: Elias Zeidan & Partners 
Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة الياس زيدان وشركاه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Zerqa/ Wadi Al Eish , P.O.Box: 6073, 13115 :عنوان طالب التسجيل  13115, 6073الزرقاء / وادي العش   ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 6073 -13115 Zerqa/ Wadi Al Eish    ليغعنوان التب الزرقاء / وادي العش  13115 -6073ص.ب  

Trademark 165507 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165507 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Ice Cream - flavoured ice -chocolate البوظة والمثلجات والشوكوالته 

Date of 18/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/02/2019  

Applicant Name: Elias Zeidan & Partners 
Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة الياس زيدان وشركاه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Zerqa/ Wadi Al Eish , P.O.Box: 6073, 13115  ،   عنوان طالب التسجيل  13115, 6073ص.ب:الزرقاء / وادي العش 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 6073 -13115 Zerqa/ Wadi Al Eish    ليغعنوان التب الزرقاء / وادي العش  13115 -6073ص.ب  

Trademark 165511 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165511 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Ice Cream - flavoured ice -chocolate البوظة والمثلجات والشوكوالته 

Date of 18/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/02/2019  

Applicant Name: Elias Zeidan & Partners 
Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة الياس زيدان وشركاه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Zerqa/ Wadi Al Eish , P.O.Box: 6073, 13115 :عنوان طالب التسجيل  13115, 6073الزرقاء / وادي العش   ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 6073 -13115 Zerqa/ Wadi Al Eish    ليغعنوان التب الزرقاء / وادي العش  13115 -6073ص.ب  

Trademark 165510 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165510 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Ice Cream - flavoured ice -chocolate البوظة / المثلجات المنكهة/ الشوكوالته 

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

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

 

Date of 18/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/02/2019  

Applicant Name: Elias Zeidan & Partners 
Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة الياس زيدان وشركاه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Zerqa/ Wadi Al Eish , P.O.Box: 6073, 13115 :عنوان طالب التسجيل  13115, 6073الزرقاء / وادي العش   ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 6073 -13115 Zerqa/ Wadi Al Eish    ليغعنوان التب الزرقاء / وادي العش  13115 -6073ص.ب  

Trademark 165512 Class 30 30 العالمة التجاريةرقم  165512 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Ice Cream - flavoured ice -chocolate البوظة والمثلجات والشوكوالته 

Date of 18/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/02/2019  

Applicant Name: Elias Zeidan & Partners 
Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة الياس زيدان وشركاه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Zerqa/ Wadi Al Eish , P.O.Box: 6073, 13115 :عنوان طالب التسجيل  13115, 6073الزرقاء / وادي العش   ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 6073 -13115 Zerqa/ Wadi Al Eish    ليغعنوان التب الزرقاء / وادي العش  13115 -6073ص.ب  

Trademark 165513 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165513 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

biscuits, corn chips, semolina, halva, vanilla, yeast,chocolate, 
ice cream pastry, cereals, cakes, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
confectionery, candy, honey, molasses, baking powder, vinegar, 
salt, spices, spices, condiments  

وة الطحينية فانيال خميرة شوكوالته البوظة المعجنات البسكويت شيبس الذرة سميد حال
مستحضرات الحبوب والكعك القهوة الشاي الكاكاو السكر واالرز الحلويات السكاكر العسل 

 الدبس مسحوق الخبيز الملح الخل التوابل البهارات 

Date of 12/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/03/2019  

Applicant Name: Kamal Hasan Saeed 
Albishawi  

 اسم طالب التسجيل: كمال حسن سعيد البيشاوي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -st abdullateef alsmadi , P.O.Box: 
7070, 11118 

 عنوان طالب التسجيل  11118, 7070ش عبد اللطيف الصمادي   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 7070 -11118 amman -st 
abdullateef alsmadi  

ليغعنوان التب ش عبد اللطيف الصمادي -عمان  11118 -7070ص.ب    

Trademark 165607 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165607 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Cookies; grain-based snack foods; granola; granola snacks; 
granola-based snack bars; oatmeal; ready-to-eat cereals; rice-
based snack foods; ready-to eat, cereal derived food bars. 

الحبوب؛ الجرانوال؛ الوجبات الخفيفة من الكعك المحلى؛ أطعمة الوجبات الخفيفة التي أساسها 
الجرانوال؛ ألواح الوجبات الخفيفة التي أساسها الجرانوال؛ دقيق الشوفان؛ الحبوب الجاهزة 

 لألكل؛ الوجبات الخفيفة التي أساسها األرز؛ الجاهزة لألكل وألواح الطعام المشتقة من الحبوب

 

Date of 24/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/03/2019  

Applicant Name: The Quaker Oats 
Company 

 اسم طالب التسجيل: ذا كويكر أوتس كومباني

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 555 West Monroe Street Chicago, IL 
60661, USA 

، 60661ويست مونرو ستريت، شيكاغو، آي ال  555
 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165543 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165543 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Rice األرز 

Special condition:  Claiming grey, red, white, yellow and its 
shades, green and its shades, gold & brown 

خاصة: مع المطالبة باأللوان الرمادي، األحمر، األبيض، األصفر ودرجاته، األخضر  اشتراطات
 ودرجاته، الذهبي والبني

 

Date of 25/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/03/2019  

Applicant Name: Bitar International S.A.L. اسم طالب التسجيل: .ل.م.شركة بيطار إنترناشونال ش 

Nationality     : LEBANON جنسية الطالب لبنان: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Talet El Khayat, Marji & Amine Bldg., 
Youssef  El Najjar Street, Beirut, Lebanon 

تلة الخياط، بناية مرجي وامين، شارع يوسف النجار، بيروت، 
 لبنان

 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   -أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165448 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165448 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Bread rolls, Cereal-based snack food; Confectionery; Meat pies; 
Pastry; Pastries; Pâté [pastries]; Sandwiches; coffee, tea, cocoa 
and artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, pies and desserts; 
frozen desserts; honey and black honey; Yeast and baking 
powder; salt; mustard; vinegar and sauces; spices; ice 

ة أساسها الحبوب، حلويات، فطائر باللحم، فطائر، فطائر، معجنات، خبز إفرنجي، وجبات خفيف
سندويشات، القهوة والشاي والكاكاو والقهوة الصطناعية؛ الرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق 

والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ عسل 
حوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات )التوابل( النحل والعسل السود؛ الخميرة ومس

 ؛ البهارات؛ الثلج.

Date of 23/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/04/2019  

Applicant Name: Saudi Masterbaker Ltd اسم طالب التسجيل: شركة سيد الخبازين السعودية المحدودة 

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box 7091 Dammam 31462, Saudi 
Arabia 

 عنوان طالب التسجيل  المملكة العربية السعودية – 31462الدمام  7091ص ب 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165475 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165475 الصنف 
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   CEDRUS    
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee, biscuits, cookies, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee, Flour, Preparations made from cereals, bread, 
Confectionery, Pastry, ices, honey, treacle, yeast, baking-
powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, 
ice, Fruit sauces, Coffee, teas and cocoa and substitutes 
therefor, Ice, ice creams, frozen yogurts and sorbets, Processed 
grains, starches, and goods made thereof, baking preparations 
and yeasts, Salts, seasonings, flavourings and condiments, 
Sugars, natural sweeteners, sweet coatings and fillings, bee 
products, Bread, Cereal bars and energy bars, Pastries, cakes, 
tarts and biscuits (cookies), Sweets (candy), candy bars and 
chewing gum, Cereal snacks, Rice snacks, Crispbread snacks. 

قهوة، بسكويت، بسكويت، شاي، كاكاو، السكر، أرز، التابيوكا، ساغو، قهوة اصطناعية، 
ضرات المصنوعة من الحبوب، خبز، الحلويات، معجنات، الجليد، عسل، العسل طحين، مستح

األسود، الخميره، مسحوق الخبز، ملح، خردل، الخل، الصلصات )البهارات(، التوابل، الثلج، 
صلصات الفاكهة، القهوة والشاي والكاكاو وبدائلها، آيس كريم ، مثلجات ، زبادي مثلج 

نعة ، النشا ، والبضائع المصنوعة منها ، مستحضرات وشراب ) مثلج (، الحبوب المص
الخبيز والخمائر، األمالح والتوابل والنكهات والتوابل، السكريات والمحليات الطبيعية وتغطية 
محلية للحلويات والحشوات ومنتجات عسل النحل، خبز، الواح حبوب مفيدة للطاقة الغذائية ) 

كويت ) كوكيز (، الحلويات )الحلوى( ، والواح صالحة لألكل (، معجنات وكعك وفطائر وبس
الحلوى وعلكة المضغ، الحبوب الخفيفة، وجبات خفيفة من األرز، وجبات خفيفة خبز 

 بالحبوب.

 

Date of 23/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/04/2019  

Applicant Name: NSAR GENERAL 
TRADING L.L.C 

التسجيل:اسم طالب  م.م .نسار للتجارة العامة ذ   

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 171611 office 1502 - Green Tower -Reqqa, 
al Bateen - Dubai 

 عنوان طالب التسجيل  دبي -رقة البطين -البرج األخضر  - 1502مكتب 171611

Applicant for 
Correspondence 

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

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

  

ليغعنوان التب  

Trademark 165481 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165481 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

High-protein cereal bars; chocolate-based meal replacement 
bars; cereal based energy bars 

قوالب من البقوليات عالية نسبة البروتين، قوالب بديلة للوجبات أساسها الشكوالتة و قوالب 
 طاقة أساسها البقوليات

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/266,447 
Claim Date: 17/01/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 266.447/88رقم االدعاء: 

 17/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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   -أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165416 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165416 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, 
flour and preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery honey, treacle, yeast, baking powder, salt, 
mustard, vinegar, sauces (condiments) and spices 

البن والشاي والكاكاو والسكر واالرز والتابيوكا والساغو والبن االصطناعي، الدقيق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والحلويات، عسل النحل والعسل 

 خردل والخل والصلصة، التوابل والبهارات. االسود، الخميرة ومسحوق الخبيز، الملح وال

Date of 09/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/05/2019  

Applicant Name: Sons Co. Akram Hassan 
Hamwi  

 اسم طالب التسجيل: شركة ابناء اكرم حسن الحموي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman / Swefeyh , Amman, P.O.Box: 
851344, 11158 

 عنوان طالب التسجيل  11158, 851344عمان/ الصويفية  ، عمان  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 7528 -11158 Amman / Swefeyh    ليغعنوان التب عمان/ الصويفية  11158 -7528ص.ب  

Trademark 165631 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165631 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

sugar* , baking powder , sugar confectionery , instant rice , 
cooking salt , vinegar , ice cream , halvah , tea* , chocolate , 
coffee , corn flakes , cocoa , honey , spices , molasses for food , 
semolina , confectionery , leaven , cereal preparations , biscuits 
, pastries , seasonings , 

السكر* , مسحوق الخبيز , حلويات السكر , األرز سريع التحضير , ملح الطعام , الخل , 
البوظة , حالوة طحينية , الشاي* , الشوكوال , القهوة , رقائق ذرة , الكاكاو , العسل , 

لويات , الخميرة , مستحضرات الحبوب , البسكويت , البهارات , دبس للطعام , السميد , الح
 المعجنات , التوابل ,

Date of 14/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: AL AFAF FOR FOOD 
STUFF TRADE 

 اسم طالب التسجيل: العفاف لتجارة المواد الغذائيه

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/moqableen, P.O.Box: 1101, 11910 :عنوان طالب التسجيل  11910, 1101عمان  ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

al fouad intellectual property P.O.Box 
1101 -11910 amman/al shmesani 

 11910 -1101ص.ب  الفؤاد للملكيه الفكريه 
 عمان/الشميساني

ليغعنوان التب  

Trademark 165427 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165427 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

cereal preparations, maize flakes, rice, leaven, confectionery, 
ice cream, pastries, sugar confectionery, honey, biscuits, 
spices, molasses for food, halvah, cooking salt, vinegar, sugar*, 
coffee, tea*, cocoa, seasonings, semolina, chocolate 

مستحضرات الحبوب, رقائق ذرة, األرز, الخميرة, الحلويات, البوظة, المعجنات, حلويات 
السكر, العسل, البسكويت, البهارات, دبس للطعام, حالوة طحينية, ملح الطعام, الخل, السكر*, 

 القهوة, الشاي*, الكاكاو, التوابل, السميد, الشوكوال

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use general drawing separately from the mark 

التنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال  عن الرسم العام 
 بمعزل عن العالمه

 

Date of 14/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: al afaf for food stuff trade 
co 

طالب التسجيل:اسم  العفاف لتجارة المواد الغذائيه  

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/moqableen, P.O.Box: 1101, 11910 :عنوان طالب التسجيل  11910, 1101عمان  ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

al fouad intellectual property P.O.Box 
1101 -11910 amman/al shmesani 

 11910 -1101ص.ب  الفؤاد للملكيه الفكريه 
 عمان/الشميساني

ليغعنوان التب  

Trademark 165422 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165422 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Flour   الطحين 

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

اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة محدد باللون ، األزرق والبرتقالي، وذلك بموجب 
 النموذج المودع مع الطلب

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

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

 

Date of 26/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/06/2019  

Applicant Name: FAREED KHALAF SONS 
COMPANY   

 اسم طالب التسجيل: م .م.شركة ابناء فريد خلف ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -Yadoudeh Bridge Umm al 
Basateen -jordan , P.O.Box: 586, 11118 

, 586االردن   ، ص.ب:-عمان جسر اليادوجة ام البساتين 
11118 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

  - Amman -Yadoudeh Bridge Umm al 
Basateen -jordan  

ليغعنوان التب االردن -عمان جسر اليادوجة ام البساتين   -   

Trademark 165548 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165548 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

ICE Cream  البوظه 

Date of 30/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/06/2019  

Applicant Name: The saudi jordanian 
industrial development co 
llc   

 اسم طالب التسجيل: م.م.شركة السعودية االردنية للتنمية الصناعية ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address al-qastal baside east cargo gate , P.O.Box: 
165, 11512 

, 165القسطل بجانب بوابة الشحن الشرقي   ، ص.ب:
11512 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 17514 -11195 Amman 
/swafiah,wakalat str.no.5,floor 2 

-شارع الوكالت-عمان/الصويفية  11195 -17514ص.ب 
 2ط-5عمارة

ليغعنوان التب  

Trademark 165392 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165392 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

ICE Cream البوظه 

Date of 30/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/06/2019  

Applicant Name: The Saudi Jordanian 
Industrial Development Co 
.Llc  

 اسم طالب التسجيل: م.م.ذ شركة السعودية االردنية للتنمية الصناعية

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address al-qastal baside east cargo gate , P.O.Box: 
165, 11512 

, 165بجانب بوابة الشحن الشرقي   ، ص.ب:القسطل 
11512 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 17514 -11195 Amman 
/swafiah,wakalat str.no.5,floor 2 

-شارع الوكالت-عمان/الصويفية  11195 -17514ص.ب   
 2ط-5عمارة

ليغعنوان التب  

Trademark 165394 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165394 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

ICE Cream  البوظه 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use  word (ice roll)& the grneral draw if used 
separately from the mark 

( ice rollالتنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة )
 والرسم العام بمعزل عن العالمه 

 

Date of 30/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/06/2019  

Applicant Name: The Saudi Jordanian 
Industrial Development Co 
Llc   

 اسم طالب التسجيل: .م.م.شركة السعودية االردنية للتنمية الصناعية ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address al-qastal baside east cargo gate , P.O.Box: 
165, 11512 

, 165القسطل بجانب بوابة الشحن الشرقي   ، ص.ب:
11512 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 17514 -11195 Amman 
/swafiah,wakalat str.no.5,floor 2 

-شارع الوكالت-عمان/الصويفية  11195 -17514ص.ب  
 2ط-5عمارة

ليغعنوان التب  

Trademark 165398 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165398 الصنف 



208 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

ICE Cream  البوظه 

 

Date of 30/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/06/2019  

Applicant Name: THE SAUDI JORDANIAN 
INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT CO LLC   

 اسم طالب التسجيل: .م.م.شركة السعودية االردنية للتنمية الصناعية ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address al-qastal baside east cargo gate , P.O.Box: 
165, 11512 

, 165القسطل بجانب بوابة الشحن الشرقي   ، ص.ب:
11512 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 17514 -11195 Amman 
/swafiah,wakalat str.no.5,floor 2 

-شارع الوكالت-عمان/الصويفية  11195 -17514ص.ب 
 2ط-5عمارة

ليغعنوان التب  

Trademark 165396 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165396 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

ICE Cream & sundae  البوظة والمثلجات 

Date of 30/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/06/2019  

Applicant Name: The Saudi Jordanian 
Industrial Development Co 
Llc  

التسجيل: اسم طالب .م.م.شركة السعودية االردنية للتنمية الصناعية ذ  

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address al-qastal baside east cargo gate , P.O.Box: 
165, 11512 

, 165الشحن الشرقي   ، ص.ب:القسطل بجانب بوابة 
11512 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 17514 -11195 Amman 
/swafiah,wakalat str.no.5,floor 2 

-شارع الوكالت-عمان/الصويفية  11195 -17514ص.ب   
 2ط-5عمارة

ليغعنوان التب  

Trademark 165391 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165391 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

ICE Cream  البوظه 

Date of 30/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/06/2019  

Applicant Name: The Saudi Jordanian 
Industrial Development Co 
.Llc  

 اسم طالب التسجيل: .م.م.شركة السعودية االردنية للتنمية الصناعية  ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address al-qastal baside east cargo gate , P.O.Box: 
165, 11512 

, 165القسطل بجانب بوابة الشحن الشرقي   ، ص.ب:
11512 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 17514 -11195 Amman 
/swafiah,wakalat str.no.5,floor 2 

-شارع الوكالت-عمان/الصويفية  11195 -17514ص.ب   
 2ط-5عمارة

ليغعنوان التب  

Trademark 165397 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165397 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

ICE Cream   البوظه 

Date of 30/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/06/2019  

Applicant Name: The Saudi Jordanian 
Industrial Development Co 
Llc  

 اسم طالب التسجيل: .م.م.شركة السعودية االردنية للتنمية الصناعية ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address al-qastal baside east cargo gate , P.O.Box: 
165, 11512 

, 165القسطل بجانب بوابة الشحن الشرقي   ، ص.ب:
11512 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 17514 -11195 Amman 
/swafiah,wakalat str.no.5,floor 2 

-شارع الوكالت-عمان/الصويفية  11195 -17514ص.ب   
 2ط-5عمارة

ليغعنوان التب  

Trademark 165400 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165400 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

ICE Cream  البوظه 

 

Date of 30/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/06/2019  

Applicant Name: The Saudi Jordanian 
Industrial Developmentco 
.Llc   

التسجيل:اسم طالب  .م.م.شركة السعودية االردنية للتنمية الصناعية ذ  

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address al-qastal baside east cargo gate , P.O.Box: 
165, 11512 

, 165الشحن الشرقي   ، ص.ب:القسطل بجانب بوابة 
11512 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 17514 -11195 
amman.swafiah,wakalat street,no.5, floor2 

-شارع الوكاالت-الصويفيه-عمان 11195 -17514ص.ب   
 2ط-5عمارة 

ليغعنوان التب  

Trademark 165403 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165403 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

ICE Cream   البوظه 

Date of 30/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/06/2019  

Applicant Name: The saudi jordanian 
industrial development co. 
Llc  

 اسم طالب التسجيل: .م.م.شركة السعودية االردنية للتنمية الصناعية ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address al-qastal baside east cargo gate , P.O.Box: 
165, 11512 

, 165القسطل بجانب بوابة الشحن الشرقي   ، ص.ب:
11512 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 17514 -11195 Amman / 
swafiah/wakalat street,no.5, floor2 

 11195 -17514ص.ب المحامي هادي حسين المعايطة   
 2ط-5عمارة -شارع الوكاالت-الصويفيه-عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 165402 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165402 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

ICE Cream chocolate flavor  البوظة بنكهة الشوكوالته 

Date of 30/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/06/2019  

Applicant Name: The Saudi Jordanian 
Industrial Development Co 
.Llc  

 اسم طالب التسجيل: .م.م.شركة السعودية االردنية للتنمية الصناعية ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address al-qastal baside east cargo gate , P.O.Box: 
165, 11512 

, 165القسطل بجانب بوابة الشحن الشرقي   ، ص.ب:
11512 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 17514 -11195 
amman.swafiah,wakalat street,no.5, floor2 

-شارع الوكاالت-الصويفيه-عمان 11195 -17514ص.ب 
  2ط-5عمارة 

 

ليغعنوان التب  

Trademark 165404 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165404 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

ICE Cream  البوظه 

Date of 30/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/06/2019  

Applicant Name: The Saudi Jordanian 
Industrial Development  

 اسم طالب التسجيل: شركة السعودية االردنية للتنمية الصناعية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address al-qastal baside east cargo gate , P.O.Box: 
165, 11512 

, 165القسطل بجانب بوابة الشحن الشرقي   ، ص.ب:
11512 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 17514 -11195 Amman 
/swafiah,wakalat str.no.5,floor 2 

-شارع الوكالت-عمان/الصويفية  11195 -17514ص.ب 
 2ط-5عمارة

ليغعنوان التب  

Trademark 165390 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165390 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

ICE Cream  البوظه 

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

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

 

Date of 30/06/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/06/2019  

Applicant Name: The saudi jordanian 
industrial development co. 
Llc  

 اسم طالب التسجيل: .م.م.شركة السعودية االردنية للتنمية الصناعية ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman / Alqastall/Beside East Cargo 
Gate , P.O.Box: 165, 11512 

عمان/القسطل/بجانب بوابة الشحن الشرقي الجوي  ، 
 11512, 165ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 17514 -11195 Amman / 
Alqastall/Beside East Cargo Gate  

عمان/القسطل/بجانب بوابة الشحن  11195 -17514ص.ب   
 الشرقي الجوي

ليغعنوان التب  

Trademark 165405 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165405 الصنف 



217 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

ICE Cream البوظه 

Date of 30/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/06/2019  

Applicant Name: The Saudi Jordanian 
Industrial Development  

 اسم طالب التسجيل: شركة السعودية االردنية للتنمية الصناعية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address al-qastal baside east cargo gate , P.O.Box: 
165, 11512 

, 165ص.ب:القسطل بجانب بوابة الشحن الشرقي   ، 
11512 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 17514 -11195 Amman 
/swafiah,wakalat str.no.5,floor 2 

-شارع الوكالت-عمان/الصويفية  11195 -17514ص.ب 
 2ط-5عمارة

ليغعنوان التب  

Trademark 165389 Class 30 30 التجاريةرقم العالمة  165389 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

ICE Cream  البوظه 

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

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

 

Date of 30/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/06/2019  

Applicant Name: the saudi jordanian 
industrial development co 
llc   

 اسم طالب التسجيل: .م.م.شركة السعودية االردنية للتنمية الصناعية ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address al-qastal baside east cargo gate , P.O.Box: 
165, 11512 

, 165القسطل بجانب بوابة الشحن الشرقي   ، ص.ب:
11512 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 17514 -11195 Amman 
/swafiah,wakalat str.no.5,floor 2 

-شارع الوكالت-عمان/الصويفية  11195 -17514ص.ب 
 2ط-5عمارة

ليغالتب عنوان  

Trademark 165395 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165395 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

ICE Cream  البوظه 

 

Date of 30/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/06/2019  

Applicant Name: The Saudi Jordanian 
Ndustrial Development Co 
Llc 

 اسم طالب التسجيل: .م.م.شركة السعودية االردنية للتنمية الصناعية ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address al-qastal baside east cargo gate , P.O.Box: 
165, 11512 

, 165القسطل بجانب بوابة الشحن الشرقي   ، ص.ب:
11512 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 17514 -11195 Amman 
/swafiah,wakalat str.no.5,floor 2 

-شارع الوكالت-عمان/الصويفية  11195 -17514ص.ب   
 2ط-5عمارة

ليغعنوان التب  

Trademark 165399 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165399 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

ICE Cream  البوظه 

 

Date of 01/07/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/07/2019  

Applicant Name: the saudi jordaniaN 
industrial development  

 اسم طالب التسجيل: شركة السعودية االردنية للتنمية الصناعية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address al-qastal baside east cargo gate , P.O.Box: 
165, 11512 

, 165القسطل بجانب بوابة الشحن الشرقي   ، ص.ب:
11512 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 17514 -11195 Amman 
/swafiah,wakalat str.no.5,floor 2 

-شارع الوكالت-عمان/الصويفية  11195 -17514ص.ب 
 2ط-5عمارة

ليغعنوان التب  

Trademark 165393 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165393 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

biscuits chocolate wafer cake sweets  البسكويت والشوكوالته والويفر والكيك والحلويات 

Date of 21/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/07/2019  

Applicant Name: Amjad Naser Obaidallah 
/Tanaghom For Candies 
Trading  

 اسم طالب التسجيل: تناغم لتجارة السكاكر /امجد ناصر احمد العبيدهللا 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -mecca str -buil 164, P.O.Box: 
840430, 11181 

 عنوان طالب التسجيل  11181, 840430، ص.ب:  164عمارة -ش مكة -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 840430 -11181  ِِ amman -mecca 
str -buil 164 

ليغعنوان التب 164عمارة -ش مكة -عمان  11181 -840430ص.ب    

Trademark 165491 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165491 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

In respect Allspice , Almond paste , Baking powder , Bee glue , 
Beverages ( Chocolate - based ( - Beverages ( Cocoa - based - ) , 
Beverages ( Coffee - based ) , Biscuits , Bread , Buns , Cakes , 
Candy Cereal - based snack food , Cereal preparations , 
Chocolate , Chips [ cereal products ] , Cocoa , Coffee ( 
Unroasted - ) , Condiments , Confectionery , salt , Corn flakes , 
Corn Pop ) , Crackers , Cream ( Ice - ) , Custard , Ferments for 
pastes , Farinaceous foods , Flour Fondants [ confectionery ] , 
Fruit jellies [ confectionery ] , Gravies ( Meat - ) , Halvah , Honey 
, lced tea , Ketchup sauce ] , Liquorice [ confectionery ] , 
Macaroni , Mayonnaise , Molasses for food , Mustard , Noodles , 
Pate [ pastries ] , Sugar , Tea , Vinegar , rice 

فلفل حلو ، عجينة لوز ، مسحوق الخبيز ، شمع نحل ، مشروبات اساسها الشوكوال ، 
مشروبات اساسها الكاكاو ، مشروبات اساسها القهوة ، يسكويت ، خبز ، كعك ، كيك ، حلوى 

، مستحضرات الحبوب ، شوكوال ، رقائق ) منتجات الحبوب  ، وجبات خفيفة أساسها الحبوب
( ، كاكاو ، قهوة غير محمصة ، توابل ، حلويات ، ملح ، رقائق الذرة ، بوشار ) حب الذرة ( 

، بسكويت ، بوظة ) ايسكريم ( مسترد ، خمائر للعجين ، أغذية نشوية ، دقيق ، أقراص 
صلصات مرق اللحم ، حالوة طحينية ، عسل  سكرية ) حلويات ( ، جلي فواكه ) حلويات ( ،

نحل ، شاي مثلج ، كتشاب ) صلصة ( ، سوس ا ) حلويات ( ، معكرونة ، مايونيز ، دبس 
 للطعام ، خردل ، نودلز ) معكرونة رقيقة ( معجنات ، سكر ، شاي ، خل ، األرز

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

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

 

Date of 22/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/08/2019  

Applicant Name:  HIJAZI & GHOSHEH  CO  اسم طالب التسجيل: شركة حجازي وغوشة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman/Marka  , Amman, P.O.Box: 
183292, 11118 

، عمان  ،  21عمان/ماركا الشمالية شارع مصطفى الرافعي 
 11118, 183292ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 183292 -11118 Amman/Marka     عمان/ماركا الشمالية شارع  11118 -183292ص.ب
 21مصطفى الرافعي 

ليغعنوان التب  

Trademark 165566 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165566 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

In respect Allspice , Almond paste , Baking powder , Bee glue , 
Beverages ( Chocolate - based ( - Beverages ( Cocoa - based - ) , 
Beverages ( Coffee - based ) , Biscuits , Bread , Buns , Cakes , 
Candy Cereal - based snack food , Cereal preparations , 
Chocolate , Chips [ cereal products ] , Cocoa , Coffee ( 
Unroasted - ) , Condiments , Confectionery , salt , Corn flakes , 
Corn Pop ) , Crackers , Cream ( Ice - ) , Custard , Ferments for 
pastes , Farinaceous foods , Flour Fondants [ confectionery ] , 
Fruit jellies [ confectionery ] , Gravies ( Meat - ) , Halvah , Honey 
, lced tea , Ketchup sauce ] , Liquorice [ confectionery ] , 
Macaroni , Mayonnaise , Molasses for food , Mustard , Noodles , 
Pate [ pastries ] , Sugar , Tea , Vinegar , rice 

فلفل حلو ، عجينة لوز ، مسحوق الخبيز ، شمع نحل ، مشروبات اساسها الشوكوال ، 
خبز ، كعك ، كيك ، حلوى  مشروبات اساسها الكاكاو ، مشروبات اساسها القهوة ، يسكويت ،

، وجبات خفيفة أساسها الحبوب ، مستحضرات الحبوب ، شوكوال ، رقائق ) منتجات الحبوب 
( ، كاكاو ، قهوة غير محمصة ، توابل ، حلويات ، ملح ، رقائق الذرة ، بوشار ) حب الذرة ( 

ق ، أقراص ، بسكويت ، بوظة ) ايسكريم ( مسترد ، خمائر للعجين ، أغذية نشوية ، دقي
سكرية ) حلويات ( ، جلي فواكه ) حلويات ( ، صلصات مرق اللحم ، حالوة طحينية ، عسل 
نحل ، شاي مثلج ، كتشاب ) صلصة ( ، سوس ا ) حلويات ( ، معكرونة ، مايونيز ، دبس 

 للطعام ، خردل ، نودلز ) معكرونة رقيقة ( معجنات ، سكر ، شاي ، خل ، األرز

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

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

 

Date of 22/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/08/2019  

Applicant Name:  HIJAZI & GHOSHEH  CO  اسم طالب التسجيل: شركة حجازي وغوشة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman/Marka  , Amman, P.O.Box: 
183292, 11118 

، عمان  ،  21عمان/ماركا الشمالية شارع مصطفى الرافعي 
 11118, 183292ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 183292 -11118 Amman/Marka     عمان/ماركا الشمالية شارع  11118 -183292ص.ب
 21الرافعي مصطفى 

ليغعنوان التب  

Trademark 165567 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165567 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Carbonated Energy Drink, Beers mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages. 

المشروبات غير الكحولية، المشروبات الغازية  ، المياه المعدنية والغازية وغيرها من 
 والشراب، وغيرها من المستحضرات المستخدمة لعمل المشروبات غير الكحولية.

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

اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة محدد بااللوان االسود واالحمر وذلك بموجب 
 النموذج المودع مع الطلب.

 

Date of 07/03/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/03/2018  

Applicant Name: HEALTHY HEART 
AUSTRALIA LIMITED 

 اسم طالب التسجيل: هلثى هارت استراليا لميتد

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Hamarain center, Almarqabat, Deira, 
Dubai, UAE 

دبي اإلمارات العربية  –مركز حمر عين ، المرقبات ، ديرة 
 المتحدة .

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

TRI MARK CONSULTING  P.O.Box 7780 -
11118 Amman, Jordan  - Amman 

ص.ب (تراي مارك)شركة العالمة الثالثية لالستشارات  
 عمان -عمان، االردن   11118 -7780

ليغعنوان التب  

Trademark 165436 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 165436 الصنف 
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    PEPSI FOR THE LOVE OF IT  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Soft drinks المشروبات الخفيفة غير الكحولية 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88086563 
Claim Date: 21/08/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88086563رقم االدعاء: 

 21/08/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

Applicant Name: PepsiCo, Inc. اسم طالب التسجيل: .بيبسيكو، انـــك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577-1444,USA 

اندرسون هيل رود ، بيرشاس ،  نيويورك  700
 ،الواليات المتحدة االميركية1444ـ10577

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165579 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 165579 الصنف 
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   CEDRUS  
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Beers , mineral water, aerated water, non-alcoholic drinks, fruit 
drinks, fruit juices, Syrups for making beverages, preparations 
for making beverages, Non-alcoholic beverages, Preparations 
for making beverages, Flavoured carbonated beverages, Juices, 
Nut and soy based beverages, Waters, Aperitifs, non-alcoholic, 
Beverages containing vitamins, Carbohydrate drinks, Energy 
drinks. 

بيرة، مياه معدنية، المياه الغازية، مشروبات غير كحولية، مشروبات الفاكهة، عصائر 
بات غير كحولية، الفاكهة، شراب لصنع المشروبات، مستحضرات لصنع المشروبات، مشرو

مستحضرات لصنع المشروبات، المشروبات الغازية المنكهة، العصائر، مشروبات اساسها 
البندق والصويا، المياه، مشروبات فاتحات للشهية ، غير كحولية، المشروبات التي تحتوي 

 على الفيتامينات، مشروبات الكربوهيدرات، مشروبات الطاقة

Date of 23/04/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/04/2019  

Applicant Name: NSAR GENERAL 
TRADING L.L.C 

 اسم طالب التسجيل: م .م.نسار للتجارة العامة ذ 

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 171611 office 1502 - Green Tower -Reqqa, 
al Bateen - Dubai 

 عنوان طالب التسجيل  دبي -رقة البطين -البرج األخضر  - 1502مكتب 171611

Applicant for 
Correspondence 

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

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

  

ليغعنوان التب  

Trademark 165482 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 165482 الصنف 



227 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

juices and mineral and aerated waters  العصائر والمياه المعدنية والغازية 

Date of 21/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/07/2019  

Applicant Name: Amjad Naser Obaidallah 
/Tanaghom For Candies 
Trading  

 اسم طالب التسجيل: تناغم لتجارة السكاكر /امجد ناصر احمد العبيدهللا 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -mecca str -buil 164, P.O.Box: 
840430, 11181 

 عنوان طالب التسجيل  11181, 840430، ص.ب:  164عمارة -ش مكة -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 840430 -11181  ِِ amman -mecca 
str -buil 164 

ليغعنوان التب 164عمارة -ش مكة -عمان  11181 -840430ص.ب    

Trademark 165492 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 165492 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Alcoholic beverages containing fruit, Alcoholic beverages, 
except beer, Anise [liqueur], Aperitifs, Arak [arrack], Beverages 
(Alcoholic-), except beer, Beverages (Distilled-), Bitters, Brandy, 
Cocktails, Curacao, Digesters [liqueurs and spirits], Distilled 
beverages, Fruit (Alcoholic beverages containing-), Gin, 
Liqueurs, Peppermint liqueurs, Pre-mixed alcoholic beverages, 
other than beer-based, Rice alcohol, Rum, Spirits [beverages], 
Vodka, Whisky, Wine. 

مشروبات كحولية تحتوي على فاكهة، مشروبات كحولية، ما عدا البيرة، يانسون ]مشروب 
الليكيور الكحولي[، مشروبات فاتحة الشهية، عرق، مشروبات )كحولية(، ما عدا البيرة، 

مشروبات )مقطرة(، بيرة مرة، براندي، كوكتيالت، كوراسو، مشروبات مهضمة )مشروب 
روحية (، مشروبات مقطرة، مشروبات كحولية تحتوي على الليكيور الكحولي ومشروبات 

الفاكهة، جن، مشروبات ليكيور كحولية، مشروبات ليكيور كحولية، بروح النعناع، مشروبات 
كحولية مخلوطة مسبقا عدا التي اساسها البيرة، كحول ارز، رم، مشروبات روحية، فودكا، 

 ويسكي، نبيذ. 

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

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

Date of 26/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/11/2018  

Applicant Name: Cocamela Manufacturing 
And Fillers Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة كوكميال لصناعة وتعبئة المشروبات 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address king abdullah industrial city- sahab jordan 
11512 po box 91, sahab 

ص.ب  11512سحاب االردن  -مدينة الملك عبد هللا الصناعية 
 ، سحاب  91

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

PHILADELPHIA INDUSTRIAL PROPERTY   
- AMMAN - JORDAN AMMAN - JORDAN, 
PO_BOX: 3308 - POSTCODE: 11181  

 -االردن   -عمان   -مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية  
 - 11181رمز بريدي  - 3308صندوق بريد 

ليغعنوان التب  

Trademark 165640 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 165640 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Alcoholic Drinks  مشروبات روحية 

Date of 29/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/01/2019  

Applicant Name: Haddad Marketing Group  اسم طالب التسجيل: مجموعة حداد للتسويق /شركة خليل حداد وأوالده 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Fuhais Industrial Area, P.O.Box: 388, 
19152 

 عنوان طالب التسجيل  19152, 388المنطقة الصناعية  ، ص.ب: -الفحيص 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 88 -19152 Fuhais Industrial Area   ليغعنوان التب المنطقة الصناعية -الفحيص  19152 -88ص.ب  

Trademark 165433 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 165433 الصنف 
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   KNOB CREEK  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Alcoholic beverages, except beer; whiskey.   الويسكي.المشروبات الكحولية ، ما عدا البيرة؛ 

Date of 21/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/03/2019  

Applicant Name: Jim Beam Brands Co. اسم طالب التسجيل: .جيم بيم براندز كو 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA الطالبجنسية  امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 
1600 Chicago, Illinois 60654, USA 

شيكاغو،  1600دبليو. ميرتشندايز مارت بالزا، سويت  222
 ، الواليات  المتحدة األمريكية60654الينوي 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165575 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 165575 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Alcoholic drinks   مشروبات روحية 

 

Date of 05/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/05/2019  

Applicant Name:  /Haddad Marketing Group   اسم طالب التسجيل: مجموعة حداد للتسويق  -شركة خليل حداد واوالده 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Fuhais Industrial Area , P.O.Box: 388, 
19152 

 عنوان طالب التسجيل  19152, 388المنطقة الصناعية   ، ص.ب: -الفحيص 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 388 -19152 Fuhais Industrial 
Area  

ليغعنوان التب المنطقة الصناعية  -الفحيص  19152 -388ص.ب    

Trademark 165434 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 165434 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Alcoholic Drinks   مشروبات روحية 

Date of 05/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/05/2019  

Applicant Name:  /Haddad Marketing Group   اسم طالب التسجيل: مجموعة حداد للتسويق  -شركة خليل حداد واوالده 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Fuhais Industrial Area , P.O.Box: 388, 
19152 

 عنوان طالب التسجيل  19152, 388المنطقة الصناعية   ، ص.ب: -الفحيص 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 388 -19152 Fuhais Industrial 
Area  

ليغعنوان التب المنطقة الصناعية  -الفحيص  19152 -388ص.ب    

Trademark 165430 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 165430 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Alcoholic beverages  مشروبات كحولية 

 

Date of 13/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/06/2019  

Applicant Name: Haddad Marketing Group  التسجيل: اسم طالب مجموعة حداد للتسويق /شركة خليل حداد وأوالده  

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Fuhais Industrial Area, P.O.Box: 388, 
19152 

 عنوان طالب التسجيل  19152, 388ص.ب:المنطقة الصناعية  ،  -الفحيص 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 88 -19152 Fuhais Industrial Area   ليغعنوان التب المنطقة الصناعية -الفحيص  19152 -88ص.ب  

Trademark 165435 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 165435 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Alcoholic Drink   مشروبات روحية 

Date of 13/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/06/2019  

Applicant Name: Haddad Marketing Group  طالب التسجيل:اسم  مجموعة حداد للتسويق /شركة خليل حداد وأوالده  

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Fuhais Industrial Area, P.O.Box: 388, 
19152 

 عنوان طالب التسجيل  19152, 388ص.ب:المنطقة الصناعية  ،  -الفحيص 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 88 -19152 Fuhais Industrial Area   ليغعنوان التب المنطقة الصناعية -الفحيص  19152 -88ص.ب  

Trademark 165432 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 165432 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

asntrays for smokers, cases(cigar), cases(cigarette), cigarette, 
cigars, lighters for smokers, tobacco, tobacco, pipes 

منافض سجائر, علب سيجار,علب سجائر, سجائر, سيجار, والعات للمدخنين, تبغ, غاليين 
 تبغ

Date of 13/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/11/2018  

Applicant Name: Jaafar Mohammad Khir 
Mar'ei Ashlaq 

 اسم طالب التسجيل: جعفر محمد خير مرعي عشلق

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address khalda-wasfi tal st., P.O.Box: 2407, 11821 عنوان طالب التسجيل  11821, 2407ش.وصفي التل   ، ص.ب:-خلدا 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 2407 -11821 khalda-wasfi tal st.   ليغعنوان التب ش.وصفي التل -خلدا 11821 -2407ص.ب  

Trademark 165409 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 165409 الصنف 
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Goods/Services اجل البضائع/الخدمات التالية من 

Electronic cigarettes; cartridges for electronic cigarettes; 
liquids for electronic cigarettes; cigarettes containing tobacco 
substitutes; tobacco substitutes; cigarettes; tobacco; tobacco 
products; cigarette cases; cigarette boxes 

سجائر الكترونية؛ عبوات للسجائر االلكترونية؛ سوائل للسجائر االلكترونية؛ سجائر تحتوي 
على بدائل التبغ؛ بدائل التبغ؛ السجائر؛ التبغ؛ منتجات التبغ؛ علب للسجائر؛ صناديق 

 للسجائر.

Priority claim:  Claim Country: GB 
Claim No.:UK 00003320876 
Claim Date: 27/06/2018 

 GBاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 UK 00003320876رقم االدعاء: 

 27/06/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 10/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/12/2018  

Applicant Name: Nicoventures Holdings 
Limited 

 اسم طالب التسجيل: نيكوفينتشيرز هولدنجز ليمتد  

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Globe House 1 Water Street  
London WC2R 3LA United Kingdom 
 

ال ايه،  3أر   2ووتر ستريت، لندن دبليو سي1جلوب هاوس 
 المملكة المتحدة   

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

CEDAR WHITE BRADLEY CONSULTING 
/JORDAN LTD   - 435 amman 11821 jordan 

عمان  435  -م .م.االردن ذ /سيدر وايت برادلي لالستشارات 
 االردن 11821

ليغعنوان التب  

Trademark 165423 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 165423 الصنف 
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   PYXUS  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Electronic cigarette and vaping liquids (e-liquids) for use in 
electronic cigarettes and vaping devices comprised of 
propylene glycol, vegetable glycerin, nicotine, natural and 
artificial flavorings; Smokers articles, namely, cartridges 
containing e-liquids comprised of propylene glycol, vegetable 
glycerin, nicotine, natural and artificial flavorings used to refill 
electronic cigarette cartridges and vaping devices; cartomizers, 
namely, cartridges containing e-liquids comprised of propylene 
glycol, vegetable glycerin, nicotine, natural and artificial 
flavorings for electronic cigarettes; Pods in the nature of 
cartridges containing e-liquids comprised of propylene glycol, 
vegetable glycerin, nicotine, natural and artificial flavorings for 
electronic cigarettes. 

السجائر اإللكترونية وسوائل اجهزة التدخين االلكترونية والسجائر اإللكترونية )السوائل 
اإللكترونية( لالستخدام في السجائر اإللكترونية وأجهزة التدخين االلكترونية المكونة من من 

وبيلين غليكول )مركب عضوي اصطناعي( والغليسرين النباتي والنيكوتين والمنكهات البر
الطبيعية واالصطناعية، ادوات المدخنين وبالتحديد الخراطيش التي تحتوي على السوائل 

اإللكترونية المكونة من البروبيلين غليكول )مركب عضوي اصطناعي( والغليسرين النباتي 
طبيعية والصناعية المستخدمة إلعادة ملء خراطيش السجائر والنيكوتين والمنكهات ال

اإللكترونية وأجهزة التدخين االلكترونية، البخاخات االلكترونية وبالتحديد خراطيش تحتوي 
على السوائل اإللكترونية المكونة من من البروبيلين غليكول )مركب عضوي اصطناعي( 

بيعية واالصطناعية للسجائر اإللكترونية، والغليسرين النباتي والنيكوتين والمنكهات الط
كبسوالت في طبيعة )على شكل( الخراطيش تحتوي على السوائل اإللكترونية المكونة من 
بروبيلين غليكول )مركب عضوي اصطناعي( والغليسرين النباتي والنيكوتين والمنكهات 

 الطبيعية والصناعية للسجائر اإللكترونية.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/113,550 
Claim Date: 12/09/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 113.550/88رقم االدعاء: 

 12/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 10/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/03/2019  

Applicant Name: Pyxus International, Inc.  اسم طالب التسجيل: .انترناشيونال، انكبيكسس 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 8001 Aerial Center Parkway, Morrisville, 
NC 27560-8147, USA,  

-27560ايلاير سينتر باركواي، موريسفيل، ان سي  8001
 ، الواليات المتحدة األمريكية  ، 8147

 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   -أبو غزالة للملكية الفكرية  
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165312 Class 34 34 العالمة التجاريةرقم  165312 الصنف  
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   Pyxus International,Inc.  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Electronic cigarette and vaping liquids (e-liquids) for use in 
electronic cigarettes and vaping devices comprised of 
propylene glycol, vegetable glycerin, nicotine, natural and 
artificial flavorings; Smokers articles, namely, cartridges 
containing e-liquids comprised of propylene glycol, vegetable 
glycerin, nicotine, natural and artificial flavorings used to refill 
electronic cigarette cartridges and vaping devices; cartomizers, 
namely, cartridges containing e-liquids comprised of propylene 
glycol, vegetable glycerin, nicotine, natural and artificial 
flavorings for electronic cigarettes; Pods in the nature of 
cartridges containing e-liquids comprised of propylene glycol, 
vegetable glycerin, nicotine, natural and artificial flavorings for 
electronic cigarettes. 

السجائر اإللكترونية وسوائل اجهزة التدخين االلكترونية والسجائر اإللكترونية )السوائل 
اإللكترونية( لالستخدام في السجائر اإللكترونية وأجهزة التدخين االلكترونية المكونة من من 

ي( والغليسرين النباتي والنيكوتين والمنكهات البروبيلين غليكول )مركب عضوي اصطناع
الطبيعية واالصطناعية، ادوات المدخنين وبالتحديد الخراطيش التي تحتوي على السوائل 

اإللكترونية المكونة من البروبيلين غليكول )مركب عضوي اصطناعي( والغليسرين النباتي 
دة ملء خراطيش السجائر والنيكوتين والمنكهات الطبيعية والصناعية المستخدمة إلعا

اإللكترونية وأجهزة التدخين االلكترونية، البخاخات االلكترونية وبالتحديد خراطيش تحتوي 
على السوائل اإللكترونية المكونة من من البروبيلين غليكول )مركب عضوي اصطناعي( 

ترونية، والغليسرين النباتي والنيكوتين والمنكهات الطبيعية واالصطناعية للسجائر اإللك
كبسوالت في طبيعة )على شكل( الخراطيش تحتوي على السوائل اإللكترونية المكونة من 
بروبيلين غليكول )مركب عضوي اصطناعي( والغليسرين النباتي والنيكوتين والمنكهات 

 الطبيعية والصناعية للسجائر اإللكترونية.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/113,547 
Claim Date: 12/09/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 113.547/88رقم االدعاء: 

 12/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 10/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/03/2019  

Applicant Name: Pyxus International, Inc. اسم طالب التسجيل: .بيكسس انترناشيونال، انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 8001 Aerial Center Parkway, Morrisville, 
NC 27560-8147, USA,  

-27560ايلاير سينتر باركواي، موريسفيل، ان سي  8001
 ، الواليات المتحدة األمريكية  ، 8147

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

ص.ب  11192 -921100ص.ب ابو غزالة للملكية الفكرية  
 االردن  11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 165314 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 165314 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Electronic cigarette and vaping liquids (e-liquids) for use in 
electronic cigarettes and vaping devices comprised of 
propylene glycol, vegetable glycerin, nicotine, natural and 
artificial flavorings; Smokers articles, namely, cartridges 
containing e-liquids comprised of propylene glycol, vegetable 
glycerin, nicotine, natural and artificial flavorings used to refill 
electronic cigarette cartridges and vaping devices; cartomizers, 
namely, cartridges containing e-liquids comprised of propylene 
glycol, vegetable glycerin, nicotine, natural and artificial 
flavorings for electronic cigarettes; Pods in the nature of 
cartridges containing e-liquids comprised of propylene glycol, 
vegetable glycerin, nicotine, natural and artificial flavorings for 
electronic cigarettes 

ائل اجهزة التدخين االلكترونية والسجائر اإللكترونية )السوائل السجائر اإللكترونية وسو
اإللكترونية( لالستخدام في السجائر اإللكترونية وأجهزة التدخين االلكترونية المكونة من من 

البروبيلين غليكول )مركب عضوي اصطناعي( والغليسرين النباتي والنيكوتين والمنكهات 
دخنين وبالتحديد الخراطيش التي تحتوي على السوائل الطبيعية واالصطناعية، ادوات الم

اإللكترونية المكونة من البروبيلين غليكول )مركب عضوي اصطناعي( والغليسرين النباتي 
والنيكوتين والمنكهات الطبيعية والصناعية المستخدمة إلعادة ملء خراطيش السجائر 

لكترونية وبالتحديد خراطيش تحتوي اإللكترونية وأجهزة التدخين االلكترونية، البخاخات اال
على السوائل اإللكترونية المكونة من من البروبيلين غليكول )مركب عضوي اصطناعي( 
والغليسرين النباتي والنيكوتين والمنكهات الطبيعية واالصطناعية للسجائر اإللكترونية، 

المكونة من كبسوالت في طبيعة )على شكل( الخراطيش تحتوي على السوائل اإللكترونية 
بروبيلين غليكول )مركب عضوي اصطناعي( والغليسرين النباتي والنيكوتين والمنكهات 

 الطبيعية والصناعية للسجائر اإللكترونية.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/113,552 
Claim Date: 12/09/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 113.552/88رقم االدعاء: 

 12/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 10/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/03/2019  

Applicant Name: Pyxus International, Inc. اسم طالب التسجيل: .بيكسس انترناشيونال، انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 8001 Aerial Center Parkway, Morrisville, 
NC 27560-8147, USA,  

-27560ايلاير سينتر باركواي، موريسفيل، ان سي  8001
 ، الواليات المتحدة األمريكية  8147

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 11192عمان  921100ص.ب   -ابو غزالة للملكية الفكرية  
 االردن 

ليغعنوان التب  

Trademark 165316 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 165316 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Molasses (tobacco), Cigarillos, Cigars, Herbs for smoking, 
Lighters for smokers, Pipes (Tobacco-), Tobacco, Tobacco Jars, 
Tobacco Pouches 

معسل )تبغ(، سيجاريلو )سيجار رفيع(، سيجار، أعشاب للتدخين، والعات المدخنين، غاليين 
 تبغ، تبغ، أوعية تبغ، أكياس تبغ

Disclaimer: The registration of this trademark does not give 
owners the exclusive right to use the word (Music) separately 
from 
the mark. 

التنازل: إن تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق باستعمال  )ميوزك (بمعزل 
 عن العالمة

 

Date of 10/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/04/2019  

Applicant Name: Jamal Al Jbarat Import 
and Export Est. 

التسجيل:اسم طالب  جمال عبد هللا ابراهيم الجبارات   

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al-Zarqa - Rsaifa - Mushirfa - cradt Area, 
P.O.Box: 231509, 11123 

المنطقة الحرفية  ،  -المشيرفة  -الرصيفة  -الزرقاء 
 11123, 231509ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

  

ليغعنوان التب  

Trademark 165478 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 165478 الصنف 
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 الصقر الذهبي    
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

molasses معسل 

Date of 13/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/06/2019  

Applicant Name: Company Mohammed 
Radwan Ail Momeni and 
His Son 

 اسم طالب التسجيل: شركة محمد رضوان علي المومني وولده 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Partnership Company نوع طالب التسجيل توصية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al Zarqaa/Shaker Neighborhood /St Abu 
Musa Ash'ari , Alzarqa, P.O.Box: 11142, 
13118 

الزرقاء / حي شاكر/ش ابو موسى االشعري  ، الزرقاء  ، 
 13118, 11142ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 11142 -13118 Al Zarqaa/Shaker 
Neighborhood /St Abu Musa Ash'ari  

الزرقاء / حي شاكر/ش ابو موسى  13118 -11142ص.ب  
 االشعري 

ليغعنوان التب  

Trademark 165487 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 165487 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Publicity; Presentation of goods on communication media, for 
retail purposes , in the field of mobile phones, mobile phone 
accessories, computers, computer software, computer 
peripherals, Smart glasses, smart watches, navigational 
instruments, facial recognition apparatus , cabinets for 
loudspeakers, Speakers, headphones, earphones, batteries, 
mobile applications, smart television, battery chargers, 
rechargeable batteries; Provision of space on websites for 
advertising goods and services; On-line advertising on a 
computer network; Providing business information via a 
website; Organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; Import-export agency services; Sales 
promotion for others; Provision of an on-line marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; Compilation of 
information into computer databases; Systemization of 
information into computer databases; Arranging Subscriptions 
to telecommunication Services for Others; Updating and 
maintenance of data in computer databases; Web indexing for 
commercial or advertising Purposes; Compiling indexes Of 
information for commercial or advertising Purposes. 

لع عبر وسائل االتصاالت إلغراض البيع بالتجزنة في مجال الدعاية واإلعالن؛ عرض الس
الهواتف النقالة و إكسسوارات الهواتف النقالة والحواسيب وبرمجيات الحاسوب و ملحقات 

الحاسوب والنظارات الذكية والساعات الذكية واألدوات المالحية وأجهزة التعرف على الوجه 
اعات رأس وسماعة أذن وبطاريات وخزانات للمكبرات الصوت ومكبرات الصوت وسم

وتطبيقات الهاتف والتلفزيون الذكي وشواحن البطاريات وبطاريات قابلة للشحن؛ توفير 
مساحة على مواقع الويب لدعاية السلع والخدمات؛ الدعاية واإلعالن عبر االنترنت على 

غراض شبكة حاسوب توفير المعلومات التجارية عبر موقع إلكتروني تنظيم المعارض لأل
التجارية أو اإلعالنية؛ خدمات وكاالت االستيراد والتصدير ترويج المبيعات لصالح الغير؛ء 
توفير سوق إلكترونية للمشترين والبائعين للسلع والخدمات؛ تجميع المعلومات في قواعد 

بيانات الحاسوب؛ تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب؛ ترتيب االشتراكات في خدمات 
تصاالت عن بعد لصالح الغير؛ تحديث وصيانة البيانات على قواعد بيانات الكمبيوتر؛ اال

فهرسة الويب ألغراض تجارية أو إعالنية؛ تجميع فهارس المعلومات ألغراض تجارية أو 
 إعالنية.

 

Date of 03/10/2017 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/10/2017  

Applicant Name: VIVO MOBILE 
COMMUNICATION CO., 
LTD 

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

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

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

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165603 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165603 الصنف 



243 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

toys trading تجارة االلعاب 

Date of 26/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  26/11/2018  

Applicant Name: sas for children toys 
trading company 

 اسم طالب التسجيل: شركة ساس لتجارة العاب االطفال

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address amman-abd alkarem alhaded street, 
P.O.Box: 391, 11592 

 عنوان طالب التسجيل  11592, 391شارع عبدالكريم الحديد  ، ص.ب:-عمان

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 391 -11592 amman-abd alkarem 
alhaded street 

ليغعنوان التب شارع عبدالكريم الحديد-عمان 11592 -391ص.ب    

Trademark 165613 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165613 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising; marketing; business promotion; business 
management; business administration; organisation and 
management of business incentive and loyalty schemes; 
business information services; consultancy services relating 
to the management of telephone call centres; procurement 
services for others; consultancy services relating to the 
procurement of goods and services; procurement of contracts 
for the purchase and sale of goods and services for others; 
outsourcing services (business assistance); business 
consultancy services relating to disaster planning and 
recovery; business mentoring; business incubation services; 
business consultancy and advisory services relating to 
business management, business development and product 
development; administrative processing and organising of mail 
order services; arranging of business introductions; business 
research and survey services; business forecasting services; 
market research and studies in the field of environmental 
protection, new energies, preservation of natural wealth and 
sustainable development; provision of business, clerical and 
secretarial services; news and current affairs clippings and 
information services; market research; market analysis; market 
research data collection and analysis; market research and 
marketing studies; arranging and conducting of exhibitions for 
business purposes; the bringing together, for the benefit of 
others, of a variety of telecommunications, computing, 
electronic and electrical goods, parts, fittings and accessories 
for the aforesaid goods, data cards, security devices and 
equipment, clothing, footwear, headgear, fashion accessories, 
textiles, household linen goods, luggage and bags; the 
bringing together, for the benefit of others, of a variety of 
printed materials and stationery, toys, games and sports 
equipment, jewellery, horological instruments, light electrical 
products and utensils for the household, furniture and 
furnishings, cosmetics and personal care products, general 
pharmacy products, cleaning products, healthcare products, 

اإلعالن، التسويق، ترويج األعمال التجارية، إدارة األعمال، اإلشراف اإلداري لألعمال، تنظيم 
وإدارة برامج الحوافز والعميل الدائم، خدمات المعلومات التجارية، الخدمات االستشارية 

لهاتفية، خدمات التوريد لآلخرين، الخدمات االستشارية المتعلقة بإدارة مراكز االتصاالت ا
المتعلقة بشراء البضائع والخدمات، شراء عقود لشراء وبيع البضائع والخدمات لآلخرين، 

خدمات التعاقد الخارجي )المساعدة في األعمال التجارية(، خدمات االستشارات التجارية 
شاط، توجيه األعمال التجارية، خدمات المتعلقة بالتخطيط لمواجهة الكوارث ومعاودة الن

احتضان األعمال التجارية، االستشارات التجارية والخدمات االستشارية المتعلقة بإدارة 
األعمال، تطوير األعمال وتطوير المنتجات، االجراءات اإلدارية وتنظيم خدمات الطلب البريدي، 

ات التوقعات التجارية، أبحاث ترتيب مقدمات األعمال، خدمات البحث والمسح التجاري، خدم
ودراسات السوق في مجال حماية البيئة، الطاقات الجديدة، الحفاظ على الثروات الطبيعية 

والتنمية المستدامة، توفير الخدمات التجارية، الكتابية والسكرتارية، القصاصات والخدمات 
ع وتحليل بيانات بحث المعلوماتية لألخبار والشؤون الجارية، بحث السوق، تحليل السوق، جم

السوق، بحث السوق ودراسات التسويق، ترتيب وتنظيم المعارض لألغراض التجارية، الجمع 
بين، لصالح اآلخرين، مجموعة متنوعة من البضائع، قطع الغيار، اللوازم واالكسسوارات 

قات لالتصاالت عن بعد، الحوسبة، اإللكترونية والكهربائية للبضائع المذكورة سابقا، بطا
البيانات، أجهزة ومعدات األمن، المالبس، األحذية، أغطية الرأس، إكسسوارات األزياء، 

المنسوجات، بضائع المفروشات المنزلية، األمتعة والحقائب، الجمع بين، لصالح األخرين، 
مجموعة متنوعة من مواد مطبوعة وأدوات كتابية، دمى، ألعاب ومعدات رياضية، مجوهرات، 

لزمن، منتجات كهربائية خفيفة وأدوات منزلية، أثاث ومفروشات، مستحضرات أدوات قياس ا
تجميل ومنتجات عناية شخصية، منتجات صيدالنية عامة، منتجات تنظيف، منتجات رعاية 

صحية، أطعمة وتوابل، مكونات طبخ، ومشروبات بشرية، مما يتيح للعمالء عرض وشراء هذه 
ترونية، خدمات اإلشراف اإلداري لألعمال لتجهيز المنتجات بشكل مريح، المزادات اإللك

المبيعات التي تتم على شبكة اإلنترنت، الخدمات اإلعالنية للترويج للتجارة اإللكترونية، توفير 
معلومات وإرشادات تجارية وترويجية بشأن توريد السلع وترويجها واختيار وعرض البضائع، 

شترين المحتملين للسلع والبضائع، تجميع ونسخ توفير معلومات وإرشادات تجارية ومهنية للم
البيانات، تجميع اإلعالنات لالستخدام كصفحات ويب على اإلنترنت، إنتاج أفالم إعالنية، تجميع 
األدلة للنشر على اإلنترنت، توفير مساحة على مواقع اإلنترنت لإلعالن عن السلع والخدمات، 

البيانات، خدمات التسويق عبر الهاتف، خدمات  خدمات إدارة قواعد البيانات، خدمات معالجة
الرد على الهاتف وتداول الرسائل، إدارة مراكز االتصاالت الهاتفية آلخرين، إدارة مراكز 
المراقبة عن بعد آلخرين، إدارة البيانات وخدمات التقييم اإللكتروني، خدمات التحقق من 

شركة الطيران، حجز السفر، تذاكر السفر  وتوثيق معالجة البيانات في مجال النقل، التسجيل في
وتذاكر المناسبات الرياضية والثقافية، خدمات التحقق للتذاكر، الكوبونات، مستندات الصرف، 
الخصومات، برامج العميل الدائم، بطاقات الهدايا وشهادات الهدايا، اإلشراف اإلداري لبرامج 

مات اإلرشادات، المعلومات واالستشارات العميل الدائم التي تشمل الخصومات أو الحوافز، خد
 المتعلقة بجميع ما سبق ذكره.

Date of 23/01/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/01/2019  

Applicant Name: ORANGE BRAND 
SERVICES LIMITED 

 اسم طالب التسجيل: اورانج براند سيرفيسيز ليمتد

Nationality     : 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  2 1مور لندن ريفرسايد، لندن، اس إي  3
 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 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165385 Class 35 35 العالمة التجاريةرقم  165385 الصنف  
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human foods and condiments and cooking ingredients, 
beverages, enabling customers to conveniently view and 
purchase these goods; auctioneering provided on the Internet; 
business administration services for the processing of sales 
made on the Internet; advertising services for the promotion of 
e-commerce; provision of commercial and promotional 
information and advice on the supplying and promoting of 
commodities and selection and display of goods; provision of 
commercial and professional information and advice to the 
prospective purchasers of commodities and goods; 
compilation and transcription of data; compilation of 
advertisements for use as web pages on the Internet; 
production of advertising films; compilation of directories for 
publishing on the Internet; provision of space on websites for 
advertising goods and services; database management 
services; data processing services; telemarketing services; 
telephone answering and message handling services; 
management of telephone call centres for others; management 
of remote monitoring centres for others; data management and 
electronic stocktaking services; data processing verification 
and authentification services in the field of transportation, 
airline check-in, travel reservation, travel ticketing and sports 
and cultural events ticketing; verification services for tickets, 
coupons, vouchers, discounts, loyalty programs, gift cards 
and gift certificates; administration of loyalty programs 
involving discounts or incentives; advisory, information and 
consultancy services relating to all the aforementioned. 

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 017933857 
Claim Date: 23/07/2018 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 017933857رقم االدعاء: 

 23/07/2018تاريخ االدعاء: 

Special condition:  Claiming orange and white colors اشتراطات خاصة: مع المطالبة باأللوان البرتقالي واألبيض 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Adveertising;and organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes.  

 تنظيم المعارض للغايات التجارية او االعالنية . خدمات الدعاية واالعالن

Disclaimer: Disclimer of the the word ( Jordan fashion week) as 
a one unit if its mentioned separately from the mark . 

( كوحدة واحدة اذا ما وردت  Jordan fashion weekالتنازل: التنازل عن العبارة )
 مة بمعزل عن العال

 

Date of 23/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/01/2019  

Applicant Name: The Jordanian Compani 
For Training Of The 
Manufacturing And 
Fashion Design 

 اسم طالب التسجيل: الشركة االردنية للتدريب على صناعة وتصميم االزياء

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman abdulah alasbah street, P.O.Box: 
921409, 11192 

 عنوان طالب التسجيل  11192, 921409عمان /شارع عبدهللا االصبح  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

amman abdulah alasbah street, P.O.Box: 
921409, 11192 

ليغعنوان التب عبدهللا االصبحشارع -عمان  11192 -921409ص.ب   

Trademark 165615 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165615 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Business management analysis or business consultancy; 
Business management of franchisees; Providing franchising 
information; Business consultancy in the establishment and 
operation of franchisees; Procurement services for franchisees; 
Sales promotion for franchisees; Import-export agencies; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for a variety of goods in each field of clothing, foods 
and beverages, and livingware, carrying all goods together; 
Retail services or wholesale services and on-line retail and 
wholesale services for woven fabrics and beddings; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for clothing; Retail services or wholesale services and 
on-line retail and wholesale services for diapers; Retail services 
or wholesale services and on-line retail and wholesale services 
for footwear, other than special footwear for sports; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for bags and pouches; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for personal 
articles; Retail services or wholesale services and on-line retail 
and wholesale services for food and beverages; Retail services 
or wholesale services and on-line retail and wholesale services 
for liquor; Retail services or wholesale services and on-line 
retail and wholesale services for meat; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
sea food; Retail services or wholesale services and on-line retail 
and wholesale services for vegetables and fruits; Retail services 
or wholesale services and on-line retail and wholesale services 
for confectionery, bread and buns; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for rice and 
cereals; Retail services or wholesale services and on-line retail 
and wholesale services for milk; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for 
carbonated drinks [refreshing beverages] and non-alcoholic 
fruit juice beverages; Retail services or wholesale services and 
on-line retail and wholesale services for tea, coffee and cocoa; 
Retail services or wholesale services and on-line retail and 
wholesale services for processed food; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
automobiles; Retail services or wholesale services and on-line 
retail and wholesale services for two-wheeled motor vehicles; 
Retail services or wholesale services and on-line retail and 
wholesale services for bicycles; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for furniture; 
Retail services or wholesale services and on-line retail and 
wholesale services for joinery fittings; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
tatami mats; Retail services or wholesale services and on-line 
retail and wholesale services for ritual equipment; Retail 

تحليل توجيه األعمال واستشارات األعمال المهنية، توجيه األعمال أصحاب االمتياز، توفير 
ل األعمال صاحبة معلومات متعلقة باالمتياز، استشارات األعمال المهنية في إنشاء وتشغي

االمتياز، خدمات الشراء لآلخرين ألصحاب االمتياز، ترويج المبيعات ألصحاب االمتياز، 
وكاالت االستيراد والتصدير، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة 

التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لمجموعة من السلع في كل مجال من مجاالت المالبس، 
غذية والمشروبات، السع المعيشية، التي تحمل جميع السلع معا، خدمات تجارة التجزئة أو األ

خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لألقمشة المحبوكة 
وأغطية األسرة، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة 

نت للمالبس، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات والجملة عبر اإلنتر
تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للحفاضات، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة 

الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للباس القددم، بخالف لباس القدم 
أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة  الخاص بالرياضة، خدمات تجارة التجزئة

والجملة عبر اإلنترنت لحقائب واألكياس، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة 
وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لألدوات الشخصية، خدمات تجارة التجزئة أو 

ر اإلنترنت لألغذية والمشروبات، خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عب
خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 
للمشروبات الكحولية، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة 

جارة الجملة وخدمات تجارة والجملة عبر اإلنترنت للحوم، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات ت
التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للمأكوالت البحرية، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة 
الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للخضروات والفاكهة، خدمات تجارة 

رنت للحلويات، التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنت
الخبز والكعك، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة 
والجملة عبر اإلنترنت لألرز والحبوب، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة 

وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للحليب، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات 
جملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للمشروبات الغازية ]المشروبات تجارة ال

المنعشة[ وعصائر الفاكهة غير الكحولية، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة 
وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للشاي، القهوة والكاكاو، خدمات تجارة 

الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لألغذية  التجزئة أو خدمات تجارة
المجهزة، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة 

عبر اإلنترنت للسيارات، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة 
لية ذات العجلتين، خدمات تجارة التجزئة أو التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للمركبات اآل

خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للدراجات الهوائية، 
خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 

وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر لألثاث، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة 
اإلنترنت للوازم النجارة، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة 
التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لحصر، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة 

رة التجزئة أو وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لمعدات الطقوس، خدمات تجا
خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لآلالت واألجهزة 

الكهربائية، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة 
ات عبر اإلنترنت للعدد اليدوية النصلية أو الحادة، العدد اليدوية والمعدات المعدنية، خدم

تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت معدات 
المطبخ، أدوات التنظيف وأواني الغسل، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة 

وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للمستحضرات الصيدالنية، البيطرية والصحية 
الطبية، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة واللوازم 

والجملة عبر اإلنترنت لمستحضرات التجميل، مواد التواليت، منظفات األسنان، الصابون 
والمنظفات، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة 

عدات واللوازم الزراعية، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة عبر اإلنترنت لألالت والم
الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للزهور ]الطبيعية[ واألشجار، خدمات 
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services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for electrical machinery and apparatuses; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for bladed or pointed hand tools, hand tools and metal 
hardware; Retail services or wholesale services and on-line 
retail and wholesale services for kitchen equipment, cleaning 
tools and washing utensils; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and 
medical supplies; Retail services or wholesale services and on-
line retail and wholesale services for cosmetics, toiletries, 
dentifrices, soaps and detergents; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for 
agricultural machines, implements and supplies; Retail services 
or wholesale services and on-line retail and wholesale services 
for flowers [natural] and trees; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for fuel; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for printed matter; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for paper and 
stationery; Retail services or wholesale services and on-line 
retail and wholesale services for sports goods; Retail services 
or wholesale services and on-line retail and wholesale services 
for toys, dolls, game machines and apparatus; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
musical instruments and records; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for 
photographic machines and apparatus and photographic 
supplies; Retail services or wholesale services and on-line retail 
and wholesale services for clocks, watches and spectacles 
[eyeglasses and goggles]; Retail services or wholesale services 
and on-line retail and wholesale services for tobaccos and 
smokers' articles; Retail services or wholesale services and on-
line retail and wholesale services for building materials; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for semi-wrought precious stones and their imitations; 
Retail services or wholesale services and on-line retail and 
wholesale services for pets; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for vacuum 
storage bags for futon and vacuum storage bags for clothing; 
Retail services or wholesale services and on-line retail and 
wholesale services for chemicals, mastic, anti-corrosive 
preparations, mordants, dammar, shellac, sandarac, copal, 
canada balsam, anti-rust preparations, natural resins, raw, pine 
gum, fabric softeners for laundry use, rust removing 
preparations, antistatic preparations for household purposes, 
laundry bleach, stain removing benzine, de-greasing 
preparations for household purposes, solid lubricants; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for pastes and adhesives; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for priming 
putty, paints, paint stripping preparations; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
printing ink; Retail services or wholesale services and on-line 
retail and wholesale services for shoe cream, shoe black [shoe 
polish], grease for shoes and boots; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
polishing preparations, leather preserving oil and grease; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for perfume and flavour materials, aromatics [essential 
oils]; Retail services or wholesale services and on-line retail and 
wholesale services for air fragrancing preparations, potpourris 
[fragrances], perfuming sachets, incense; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
waxes [raw material], sealing wax; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for 
nonferrous metals and their alloys, solder; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 

تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 
تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر  للوقود، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات

اإلنترنت للمطبوعات، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة 
والجملة عبر اإلنترنت للورق والقرطاسية، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة 

لع الرياضية، خدمات تجارة التجزئة أو وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للس
خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للعب، الدمى، وآالت 
وأجهزة األلعاب، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة 

التجزئة أو خدمات  والجملة عبر اإلنترنت لآلالت الموسيقية والتسجيالت، خدمات تجارة
تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت آلالت وأجهزة التصوير 

الفوتوغرافي ولوازم التصوير الفوتوغرافي، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة 
وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لساعات الحائط وساعات الجيب واليد 

ارات ]نظارات طبية ونظارات واقية[، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة والنظ
وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للتبغ وأدوات المدخنين، خدمات تجارة التجزئة 
أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لمواد البناء، خدمات 

ئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت تجارة التجز
لألحجار الكريمة نصف المشغولة ونسخها المقلدة، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة 

الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للحيوانات األليفة، خدمات تجارة 
وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت ألكياس  التجزئة أو خدمات تجارة الجملة

التخزين بشفط الهواء للفوتون وأكياس التخزين بشفط الهواء للمالبس، خدمات تجارة 
التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للمستحضرات 

بيت األلوان، الدمر، صمغ اللك، صمغ الكيميائية، المصطكاوية، المضادة للتآكل، مواد تث
ساندارك، الكوبال، بلسم كندا، المستحضرات المضادة للصدأ، الراتنجات الطبيعية والخام، 

صمغ الصنوبر، ملينات لألقمشة تستخدم في الغسيل والكي، مستحضرات إلزالة الصدأ، 
ل والكي، بنزين مستحضرات مضادة للكهرباء االستاتيكية ألغراض منزلية، مادة قصر للغسي

إلزالة البقع، مستحضرات إلزالة الدهون ألغراض منزلية، مزلقات صلبة، خدمات تجارة 
التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للمعاجين 

واللواصق، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة 
ر اإلنترنت لمعجونة طالء أولي، دهانات، مستحضرات إزالة الدهان، خدمات تجارة التجزئة عب

أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لحبر الطباعة، خدمات 
تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 

ية، ]ملمعات أحذية[ لألحذية السوداء، مواد دهنية لألحذية واألحذية الطويلة، لكريمات لألحذ
خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 

لمستحضرات التلميع، الزيوت والدهون التي تحافظ على الجلد، خدمات تجارة التجزئة أو 
خدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للعطور والمواد المنكهة، خدمات تجارة الجملة و

العطريات ]الزيوت العطرية[، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة 
التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لمستحضرات تعطير الجو، مزيجات من أوراق الورد المجففة 

س المعطرة، البخور، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة المعطرة ]روائح طيبة[، األكيا
الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت الشمع ]مادة خام[، شمع الختم، خدمات 

تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 
لحام، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة للمعادن غير الحديدية وسبائكها، وسبائك ال

الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للمعادن غير الفلزية للبناء والتشييد، 
خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 

مدارة بالطاقة وقطع غيارها ولوازمها، خدمات ألدوات القطع الخاصة باآلالت، العدد اليدوية ال
تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لتهيئة 

الخشب المنشور، النجارة، أو اآلالت واألجهزة الخاصة بصنع القشرة الخشبية أو الخشب 
أو خدمات تجارة الجملة وخدمات  الرقائقي وقطع غيارها ولوازمها، خدمات تجارة التجزئة

تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت آلالت وأجهزة الطالء وقطع غيارها ولوازمها، خدمات 
تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 

ا ولوازمها، خدمات لضواغط الهواء، والمعدات واآلالت الهوائية والهيدروليكية وقطع غياره
تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 

للمرشحات الخاصة بجهاز منقي للهواء، جهاز تكييف هواء ولوازمهم، المرشحات الخاصة 
بمكيف الهواء، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة 

ة عبر اإلنترنت للصمامات المعدنية، وليست عناصر اآلالت، خدمات تجارة التجزئة أو والجمل
خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للشفهات المعدنية، 

الوصالت المعدنية لألنابيب، أغلفة الوصل، أطواق منع التسرب، وصالت األنابيب والوصالت 
، غير المعدنية، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات القارنة الخاصة بها

تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت ألجهزة ومعدات اإلنقاذ، خدمات تجارة التجزئة أو 
خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت ألجهزة اإلنذار ضد 

أجهزة اإلنذار الشخصية، أجهزة اإلنذار بتسرب الغاز، السرقة، أجهزة اإلنذار بالحريق، 
أجهزة اإلنذار ضد السرقة في المركبات، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة 
وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للخوذ الواقية، خدمات تجارة التجزئة أو 

عبر اإلنترنت للستائر المانعة للوهج،  خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة
األغطية المانعة للوهج، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة 

التجزئة والجملة عبر اإلنترنت ألجهزة ضبط الصوت في اآلالت الموسيقية، خدمات تجارة 
اإلنترنت لألجهزة  التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر

واألدوات المخبرية، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة 
والجملة عبر اإلنترنت لقياس أو اختبار اآلالت واألدوات، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات 

طع غيارها تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لكراسي المقعدين وق
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non-metallic minerals for building or construction; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for cutting tools for machinery, power-driven hand-held 
tools and their parts and fittings; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for lumbering, 
woodworking, or veneer or plywood making machines and 
apparatus and their parts and fittings; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
painting machines and apparatus and their parts and fittings; 
Retail services or wholesale services and on-line retail and 
wholesale services for air compressors, pneumatic or hydraulic 
machines and instruments and their parts and fittings; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for filters for air purifier, air-conditioning apparatus and 
their fittings, filters for air conditioner; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
valves of metal, not machine elements; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
metal flanges, metal junctions for pipes, joint packings, gaskets, 
pipe couplings and joints, not of metal; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
life saving apparatus and equipment; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
anti-theft warning apparatus, fire alarms, personal alarms, gas 
leak alarms, anti-theft alarms for vehicles; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
protective helmets; Retail services or wholesale services and 
on-line retail and wholesale services for anti-dazzle shades, 
anti-glare visors; Retail services or wholesale services and on-
line retail and wholesale services for tuning apparatus for 
musical instruments; Retail services or wholesale services and 
on-line retail and wholesale services for laboratory apparatus 
and instruments; Retail services or wholesale services and on-
line retail and wholesale services for measuring or testing 
machines and instruments; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for 
wheelchairs and their parts and fittings; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
cosmetic and toilet utensils; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for dynamo 
brushes and their parts and fittings, electrical insulating 
materials; Retail services or wholesale services and on-line 
retail and wholesale services for adhesive rubber patches for 
repairing tubes or tires; Retail services or wholesale services 
and on-line retail and wholesale services for baby carriage 
[prams] and their parts and fittings; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for 
decorators' paintbrushes, industrial brushes, metal brushes, 
ship-scrubbing brushes, brushes for pipes, tub brushes; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for chemical fiber yarn and thread, not for textile use, 
rubber thread and covered rubber yarn, not for textile use; 
Retail services or wholesale services and on-line retail and 
wholesale services for threads and yarns for handicraft work, 
threads and yarns; Retail services or wholesale services and 
on-line retail and wholesale services for textile material; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for tapes [semi-finished], ribbons; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
knitted fabrics, embroidery lace fabrics, knitted raschel lace 
fabrics; Retail services or wholesale services and on-line retail 
and wholesale services for felt and non-woven textile fabrics; 
Retail services or wholesale services and on-line retail and 
wholesale services for leather cloth, filtering materials of textile, 
vinyl coated cloth, rubberized cloth, gummed waterproof cloth, 
oilcloth; Retail services or wholesale services and on-line retail 
and wholesale services for headgear for wear; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 

ولوازمها، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة 
عبر اإلنترنت ألواني المستحضرات التجميلية وأواني التواليت، خدمات تجارة التجزئة أو 
خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لفرجونات المولدات 

بائية وقطع غيارها ولوازمها، ومواد العزل الكهربائية، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات الكهر
تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للرقع المطاطية الالصقة لتصليح 

ألنابيب واإلطارات، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة 
عبر اإلنترنت لعربات األطفال ]عربات يدوية[ وقطع غيارها ولوازمها، خدمات تجارة والجملة 

التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لفرشات 
الدهان لفنيي الديكور، فرشات صناعية، فرشات معجون، فرشات لغسل السفن، فرشات 

مات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة للمواسير، فرشات لألنابيب، خد
التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للخيوط المبرومة والخيوط الرفيعة من األلياف الكيميائية، 

ليست لالستخدام النسيجي، الخيط الرفيع المطاطي والخيط المبروم المطاطي المغطي، ليس 
أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة لالستخدام النسيجي، خدمات تجارة التجزئة 

والجملة عبر اإلنترنت للخيوط الرفيعة والخيوط المبرومة ألعمال الحرف اليدوية، والخيوط 
الرفيعة والخيوط المبرومة، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة 

تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لمادة النسيج، خدمات 
وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لألشرطة ]شبه المشغولة[، واألشرطة المرنة، 
خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 

المخرمة المحبوكة بمكنة راشيل، لألقمشة المحبوكة، واألقمشة المخرمة المطرزة، واألقمشة 
خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 

لألقمشة من اللباد والنسيج غير المحبوك، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة 
واد ترشيح النسيج، وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للمالبس الجلدية، وم

األقمشة المغطاة بالفينيل، والقماش المعالج بالمطاط، والقماش المصمغ المقاوم للماء، 
والقماش الزيتي، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة 

 والجملة عبر اإلنترنت ألغطية الرأس لالرتداء، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة
الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للباس القدم ]بخالف لباس القدم 

الخاص بالرياضة[، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة 
والجملة عبر اإلنترنت ألقنعة اللحام، األقنعة الواقية من الغاز، األقنعة الواقية من الغبار، 

جارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت خدمات ت
لألغطية الواقية من الكوارث، والمالبس المقاومة للحريق، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات 
تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للقفازات الواقية من الحوادث، 

ل الحدائق، والقفازات المنزلية لالستخدام العام، والقفازات العازلة، خدمات وقفازات أعما
تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 

للقفازات لألغراض الطبية، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة 
نت للحبال والشبكات، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنتر

الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للحبال السلكية، خدمات تجارة التجزئة 
أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للشبكات ]غير 

تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة  المعدنية[، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات
عبر اإلنترنت للشبكات السلكية والشاش، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة 

وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لحاويات التعبئة الصناعية المعدنية، خدمات 
تجزئة والجملة عبر اإلنترنت تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة ال

لحاويات التعبئة الصناعية من الزجاج أو الخزف الصيني، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات 
تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لحاويات التعبئة الصناعية من 

لجملة وخدمات الخشب، الخيزران أو البالسيك، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة ا
تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لألكياس والغرارات الورقية، وحاويات التعبئة الصناعية 

من الورق، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة 
ات تجارة عبر اإلنترنت لحاويات التعبئة الصناعية من النسيج، خدمات تجارة التجزئة أو خدم

الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للحقائب ]األكياس[ من البالستيك، 
للتعبئة، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر 

اإلنترنت لألربطة المطاطية للربط، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات 
تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لمباري طباشير مصممي األزياء، شفرات الدمغ 

لمصممي األزياء، إطارات وأطواق التطريز، ]ألواح تعليم األقمشية[، بخاخات الخياطين، 
ألواح للكي، أعواد الحبك، ]ألواح كي على الطراز الياباني[، مسلكات الخيوط في اإلبر، علب 

تفصيل الورقية، مغارز إبر ودبابيس، علب خياطة، كشتبانات خياطة، طباشير لإلبر، نماذج ال
الخياطين، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة 

عبر اإلنترنت لكراسي الحمام بدون ظهر أو مساند، خالطات لمياه حوض استحمام ساخنة ، 
ام الدش، مداسات حمام ألماكن الغسيل، خدمات تجارة التجزئة دالء دورات المياه، ستائر لحم

أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للوحات المعدنية 
لألسماء واللوحات المعدنية لألسماء المخصصة لألبواب، غير المعدنية، خدمات تجارة 

التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لألعالم التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة 
الورقية، والرايات الورقية، والرايات واألعالم، غير الورقية، خدمات تجارة التجزئة أو 
خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للفوانيس الورقية 

ئة أو خدمات تجارة الجملة المحمولة، والفوانيس الورقية حرة االرتكاز، خدمات تجارة التجز
وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للشموع، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات 

تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للشمعدانات، وطفايات الشموع، 
ة عبر اإلنترنت خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجمل

لدفايات الجيب اليابانية المملوءة بالوقود، وزجاجات الماء الساخن لتدفئة القدم في السرير، 
ودفايات الجيب، غير الكهربائية، ودفايات األسرة، غير الكهربائية، خدمات تجارة التجزئة أو 
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footwear [other than special footwear for sports]; Retail services 
or wholesale services and on-line retail and wholesale services 
for welding masks, gas masks, dust masks; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
disaster prevention hoods, fireproof garments; Retail services 
or wholesale services and on-line retail and wholesale services 
for gloves for protection against accidents, gardening gloves, 
household gloves for general use, insulating gloves; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for gloves for medical purposes; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
cords and nettings; Retail services or wholesale services and 
on-line retail and wholesale services for wire ropes; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for netting [not of metal]; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for wire nets 
and gauzes; Retail services or wholesale services and on-line 
retail and wholesale services for industrial packaging 
containers of metal; Retail services or wholesale services and 
on-line retail and wholesale services for industrial packaging 
containers of glass or porcelain; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for industrial 
packaging containers of wood, bamboo or plastics; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for paper bags and sacks, industrial packaging 
containers of paper; Retail services or wholesale services and 
on-line retail and wholesale services for industrial packaging 
containers of textile; Retail services or wholesale services and 
on-line retail and wholesale services for bags [pouches] of 
plastics, for packaging; Retail services or wholesale services 
and on-line retail and wholesale services for elastic bands for 
binding; Retail services or wholesale services and on-line retail 
and wholesale services for dressmakers' chalk sharpeners, 
dressmakers' impressing blades, embroidery frames and hoops, 
hera-dai [fabric marking boards], tailors' sprayers, ironing 
boards, knitting sticks, kotedai [Japanese-style ironing boards], 
needle-threaders, boxes for needles, paper patterns, pin and 
needle cushions, sewing boxes, sewing thimbles, tailors' chalk; 
Retail services or wholesale services and on-line retail and 
wholesale services for bathroom stools, stirrers for hot bathtub 
water [yukakibo], bathroom pails, shower curtains, Bath mats 
for wash places; Retail services or wholesale services and on-
line retail and wholesale services for nameplates and door 
nameplates, not of metal; Retail services or wholesale services 
and on-line retail and wholesale services for flags of paper, 
banners of paper, banners and flags, not of paper; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for portable paper lanterns, freestanding paper 
lanterns; Retail services or wholesale services and on-line retail 
and wholesale services for candles; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for 
candlesticks, Candle extinguishers; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for Japanese 
pocket warmers filled with fuel, hot water bottles for warming 
one's feet in bed, pocket warmers, non-electric, warming pans, 
non-electric; Retail services or wholesale services and on-line 
retail and wholesale services for fireplace bellows [hand-tools], 
fire pans for carrying live charcoal [Juno], fire tongs, Japanese 
charcoal extinguishers [Hikeshi-tsubo], coal scuttles, Gotoku 
[trivets for Japanese charcoal heaters for household purposes], 
cinder sifters for household purpose; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
fly catching paper, fly swatters, mouse and rat traps; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for stakes of metal for plants or trees, stakes, not of 
metal, for plants or trees, flyscreen for use in gardening, 
hydroponic plant pots for home gardening, watering cans, 
planters [pots]; Retail services or wholesale services and on-

المواقد ]أدوات خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لمنافخ 
يدوية[، والدفايات التي تحمل الفحم المنشط، ومالقط النار، والطفايات اليابانية التي تعمل 

بالفحم، وسطول الفحم، ]مساند ثالثية القوائم للسخانات اليابانية التي تعمل بالفحم ألغراض 
ات تجارة منزلية[، ومناخل خبث األفران ألغراض منزلية، خدمات تجارة التجزئة أو خدم

الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لورق التقاط الذباب، ومضارب الذباب، 
ومصائد الفئران والجرذان، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة 

ر التجزئة والجملة عبر اإلنترنت ألعمدة الهز المعدنية للنباتات واألشجار، وأعمدة الهز غي
المعدنية للنباتات واألشجار، حاجز للذباب لالستخدام في الحدائق، وأواني الزراعة المائية 
لزراعة الحدائق المنزلية، وأوعية رش المياه، أحواض الحدائق ]أواني[، خدمات تجارة 
التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للمالبس 

األليفة المنزلية، وصناديق تعشيش للطيور الصغيرة، وبيوت الكالب، وأسرة والحيوانات 
للحيوانات األليفة المنزلية، وأقفاص الطيور، وأوعية التغذية للحيوانات األليفة، وأحواض ماء 

للطيور، ليست عبارة عن تراكيب، وفرشات للحيوانات األليفة، ودمى للحيوانات األليفة 
ضغ للكالب األليفة، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة المنزلية، ومنتجات للم

وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للساللم والساللم ذات الدرج، غير المعدنية، 
خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 

نية، وكالبات القبعات، غير المعدنية، خدمات تجارة التجزئة أو لكالبات تعليق القبعات المعد
خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لفرشات المالبس، 

خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 
للموائد، ومناشف اليد من الورق، والمناشف الورقية  للمناديل الورقية، والمناديل من الورق

للوجه، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر 
اإلنترنت لقصريات األسرة، وأوعية التبول ألغراض طبية، وأوعية التبول، خدمات تجارة 

جزئة والجملة عبر اإلنترنت لسالل التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة الت
التسوق، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر 
اإلنترنت للحصاالت الصغيرة، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة 

ات تجارة التجزئة أو خدمات التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للبطاقات الدليلية لألمتعة، خدم
تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لخزانات المياه ألغراض منزلية، 

غير المعدنية أو من الطوب أو الحجارة، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة 
الورقية، وقوالب  وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت ألغطية أوعية الزهور، غير

التسخين أو التبريد المملوءة بمواد كيميائية جاهزة للتفاعل عند اللزوم، والزجاجات 
البالستيكية للتعبئة، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة 

طراز والجملة عبر اإلنترنت لأللواح المعلقة ]ألواح بفتحات لتثبيت شماعات عليه على ال
الياباني باستخدام كالبات مكانية[، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات 

تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لصناديق األدوات المعدنية، وصناديق األدوات 
والصناديق الفارغة، غير المعدنية ]أثاث[، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة 

ارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت ألوعية صرف المناديل المعدنية، وأوعية وخدمات تج
صرف المناديل غير المعدنية، وأوعية تصريف الصابون، والصناديق المعدنية لصرف 

المناديل الورقية، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة 
ربى داخلي لألحياء المائية[ ولوازمها، خدمات تجارة والجملة عبر اإلنترنت للخزانات ]م

التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لحامالت 
ورق التواليت، وأغطية مقاعد التواليت من النسيج، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة 

رنت للوازم الحمام، وحمامات الدش، خدمات الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنت
تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 

لصناديق الحبوب، ليست من معادن نفيسة، لالستخدام الشخصي، خدمات تجارة التجزئة أو 
لستائر النوافذ، والستائر خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 

الخرز للديكور، وحاجبات النوافذ الداخلية ]ستائر[ ]أثاث[، حاجبات من القصب، الراتونياء أو 
الخيزران، وأقمشة المائدة ]غير الورقية[، والمطرزات من النسيج التي تعلق على الجدران، 

لستائر، والمطرزات التي وأغطية المقاعد من النسيج، والدرابيات ]ستائر سميكة منسدلة[، وا
تعلق على الجدران، ليست من النسيج، وأغطية األرضيات، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات 

تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للهياكل الصغيرة من الخشب، 
ارة التجزئة الخيزران أو البالستيك، والهياكل الصغيرة من الزجاج أو السيراميك، خدمات تج

أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لألجراس التي تقرع 
بحركة الهواء، وأوعية الزهور، والمزهريات، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة 

ز وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للحواجز الشرقية القابلة للطي، والحواج
القائمة الشرقية ذات اللوح الواحد ، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات 

تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لأللواح البالستيك ألغراض زراعية، خدمات تجارة 
التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لالفتات 

المعدنية، والالفتات المستقيمة من الخشب أو البالستيك، والبالونات المستخدمة في المستقيمة 
الدعايا واإلعالن، والالفتات المستقيمة من الزجاج أو السيراميك، خدمات تجارة التجزئة أو 
خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لعينات الطعام المصغرة 

خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة  االصطناعية،
عبر اإلنترنت لطبقات األعشاب االصطناعية، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة 

وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للدروع التذكارية، والكؤوس ]جوائز بشكل 
جزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة كؤوس[، خدمات تجارة الت

عبر اإلنترنت لألزرار وما شابه، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات 
تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للزهور االصطناعية، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات 

جملة عبر اإلنترنت لموديالت عرض المالبس تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة وال
واألزياء وقوائم عرض المالبس، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات 



251 

 

 

line retail and wholesale services for clothing for domestic pets, 
nesting boxes for small birds, dog kennels, beds for household 
pets, bird cages, feeding vessels for pets, bird baths, not being 
structures, brushes for pets, Toys for domestic pets, chewing 
goods for pet dogs; Retail services or wholesale services and 
on-line retail and wholesale services for step ladders and 
ladders, not of metal; Retail services or wholesale services and 
on-line retail and wholesale services for hat-hanging hooks of 
metal, hat hooks, not of metal; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for clothes 
brushes; Retail services or wholesale services and on-line retail 
and wholesale services for handkerchiefs of paper, 
handkerchiefs of paper, table napkins of paper, hand towels of 
paper, paper washcloths; Retail services or wholesale services 
and on-line retail and wholesale services for bed pans, urinals 
for medical purposes, chamber pots; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
shopping baskets; Retail services or wholesale services and on-
line retail and wholesale services for piggy banks; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for baggage tags; Retail services or wholesale services 
and on-line retail and wholesale services for water tanks for 
household purposes, not of metal or masonry; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
flower-pot covers, not of paper, heating or cooling packs filled 
with chemical substances ready to react when required, plastic 
bottles for packaging; Retail services or wholesale services and 
on-line retail and wholesale services for hanging boards 
[Japanese style pegboards using positional hooks]; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for tool boxes of metal, empty and tool boxes, not of 
metal [furniture]; Retail services or wholesale services and on-
line retail and wholesale services for towel dispensers of metal, 
towel dispensers, not of metal, soap dispensers, boxes of metal 
for dispensing paper towels; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for tanks 
[indoor aquaria] and their fittings; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for toilet 
paper holders, toilet seat covers of textile; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
bath fittings, showers; Retail services or wholesale services and 
on-line retail and wholesale services for pill boxes, not of 
precious metal, for personal use; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for window 
shades, bead curtains for decoration, indoor window blinds 
[shade] [furniture], blinds of reed, rattan or bamboo [Sudare], 
table cloths [not of paper], wall hangings of textile, seat covers 
of textile, draperies [thick drop curtains], curtains, wall 
hangings, not of textile, floor coverings; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
figurines of wood, bamboo or plastic, figurines of glass or 
ceramics; Retail services or wholesale services and on-line 
retail and wholesale services for wind chimes, flower bowls, 
flower vases; Retail services or wholesale services and on-line 
retail and wholesale services for oriental folding partition 
screens [Byoubu], oriental single panel standing partition 
[Tsuitate]; Retail services or wholesale services and on-line 
retail and wholesale services for plastic sheeting for agricultural 
purposes; Retail services or wholesale services and on-line 
retail and wholesale services for upright signboards of metal, 
upright signboards of wood or plastics, advertising balloons, 
upright signboards of glass or ceramics; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
artificial model food samples; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for artificial 
turf; Retail services or wholesale services and on-line retail and 
wholesale services for commemorative shields, trophies [prize 
cups]; Retail services or wholesale services and on-line retail 

تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لمالبس الحفالت التنكرية، خدمات تجارة التجزئة أو 
ترنت لعدة صيد السمك وطعوم خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلن

السمك، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر 
اإلنترنت لألشرطة الالصقة، بخالف القرطاسية وليست ألغراض طبية أو أغراض منزلية، 

عبر اإلنترنت خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة 
ألدوات التقاط الحشرات، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة 
التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للمنشورات اإللكترونية، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات 

 تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للصور الزيتية واألعمال الخطية
وإطارات الصور، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة 

والجملة عبر اإلنترنت لألفالم التي تعمل بالشرائح معرضة للضوء، وأفالم التصوير السينمائي 
معرضة للضوء، وإطارات الفلم الذي يعمل بالشرائح، ومساند الصور الفوتوغرافية، خدمات 

ئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت ألدوات تجارة التجز
المدخنين، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة 

عبر اإلنترنت ألعواد الثقاب، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة 
ر اإلنترنت للمشروبات الكحولية المختلطة اليابانية المعتمدة على، خدمات التجزئة والجملة عب

تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 
للمشروبات الكحولية الصينية بصورة عامة، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة 

عبر اإلنترنت للمشروبات الكحولية المنشطة المنكهة،  وخدمات تجارة التجزئة والجملة
خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 
للفاكهة المجمدة، والفاكهة الطازجة، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات 

ضروات والفاكهة المجهزة، خدمات تجارة التجزئة تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للخ
أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للمواد البالستيكية 
غير المعالجة ]المواد البالستيكية في شكلها األولي[ والمنتجات البالستيكية شبه المشغولة 

مات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة ]لالستخدام كمادة[، خدمات تجارة التجزئة أو خد
والجملة عبر اإلنترنت للمطاط ]خام أو شبه مشغول[، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة 

الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للحاء الشجر، الكروم، جلود من 
دة غير مشغولة أو مشغولة الخيزران ]مادة غير مشغولة أو مشغولة جزئيا[، والخيزران ]ما

جزئيا[، والسراخس ]مادة غير مشغولة أو مشغولة جزئيا[، والورق لتغليف الطعام الياباني 
من الخشب كمادة ، والراتونياء، غير مشغولة أو مشغولة جزئيا، والفلين الخام، أوراق شجر 

 النخيل، غير مشغولة.
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and wholesale services for buttons and the like; Retail services 
or wholesale services and on-line retail and wholesale services 
for artificial flowers; Retail services or wholesale services and 
on-line retail and wholesale services for mannequins and 
costume display stands; Retail services or wholesale services 
and on-line retail and wholesale services for masquerade 
costumes; Retail services or wholesale services and on-line 
retail and wholesale services for fishing tackle and fishing baits; 
Retail services or wholesale services and on-line retail and 
wholesale services for adhesive tapes, other than stationery and 
not for medical or household purposes; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
insect collecting implements; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for electronic 
publications; Retail services or wholesale services and on-line 
retail and wholesale services for paintings and calligraphic 
works and picture frames; Retail services or wholesale services 
and on-line retail and wholesale services for exposed slide 
films, exposed cinematographic films, slide film mounts, 
photograph stands, photographs; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for smokers' 
articles; Retail services or wholesale services and on-line retail 
and wholesale services for matches; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
Japanese Shochu-based mixed liquor [Mirin]; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
Chinese liquors in general; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for flavored 
tonic liquors; Retail services or wholesale services and on-line 
retail and wholesale services for frozen fruits, fruits, fresh; 
Retail services or wholesale services and on-line retail and 
wholesale services for processed vegetables and fruits; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for unprocessed plastics [plastics in primary form] and 
plastic semi-worked products [for use as material]; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for rubber [raw or semi-worked]; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
Tree barks, Vines, bamboo skins [unworked or partly worked 
material], bamboo [unworked or partly worked material], ferns 
[unworked or partly worked material], Japanese food wrapping 
sheets of wood as materials [Kyogi], rattan, unworked or partly 
worked, rough cork, palm tree leaves, unworked 
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Business management analysis or business consultancy; 
Business management of franchisees; Providing franchising 
information; Business consultancy in the establishment and 
operation of franchisees; Procurement services for franchisees; 
Sales promotion for franchisees; Import-export agencies; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for a variety of goods in each field of clothing, foods 
and beverages, and livingware, carrying all goods together; 
Retail services or wholesale services and on-line retail and 
wholesale services for woven fabrics and beddings; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for clothing; Retail services or wholesale services and 
on-line retail and wholesale services for diapers; Retail services 
or wholesale services and on-line retail and wholesale services 
for footwear, other than special footwear for sports; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for bags and pouches; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for personal 
articles; Retail services or wholesale services and on-line retail 
and wholesale services for food and beverages; Retail services 
or wholesale services and on-line retail and wholesale services 
for liquor; Retail services or wholesale services and on-line 
retail and wholesale services for meat; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
sea food; Retail services or wholesale services and on-line retail 
and wholesale services for vegetables and fruits; Retail services 
or wholesale services and on-line retail and wholesale services 
for confectionery, bread and buns; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for rice and 
cereals; Retail services or wholesale services and on-line retail 
and wholesale services for milk; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for 
carbonated drinks [refreshing beverages] and non-alcoholic 
fruit juice beverages; Retail services or wholesale services and 
on-line retail and wholesale services for tea, coffee and cocoa; 
Retail services or wholesale services and on-line retail and 
wholesale services for processed food; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 

تحليل توجيه األعمال واستشارات األعمال المهنية، توجيه األعمال أصحاب االمتياز، توفير 
معلومات متعلقة باالمتياز، استشارات األعمال المهنية في إنشاء وتشغيل األعمال صاحبة 

االمتياز، خدمات الشراء لآلخرين ألصحاب االمتياز، ترويج المبيعات ألصحاب االمتياز، 
يراد والتصدير، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة وكاالت االست

التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لمجموعة من السلع في كل مجال من مجاالت المالبس، 
األغذية والمشروبات، السع المعيشية، التي تحمل جميع السلع معا، خدمات تجارة التجزئة أو 

تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لألقمشة المحبوكة خدمات تجارة الجملة وخدمات 
وأغطية األسرة، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة 
والجملة عبر اإلنترنت للمالبس، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات 

مات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للحفاضات، خد
الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للباس القددم، بخالف لباس القدم 

الخاص بالرياضة، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة 
ات تجارة الجملة والجملة عبر اإلنترنت لحقائب واألكياس، خدمات تجارة التجزئة أو خدم

وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لألدوات الشخصية، خدمات تجارة التجزئة أو 
خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لألغذية والمشروبات، 

نترنت خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإل
للمشروبات الكحولية، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة 
والجملة عبر اإلنترنت للحوم، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة 

التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للمأكوالت البحرية، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة 
الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للخضروات والفاكهة، خدمات تجارة 
التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للحلويات، 

الخبز والكعك، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة 
رنت لألرز والحبوب، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة والجملة عبر اإلنت

وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للحليب، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات 
تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للمشروبات الغازية ]المشروبات 

ولية، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة المنعشة[ وعصائر الفاكهة غير الكح
وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للشاي، القهوة والكاكاو، خدمات تجارة 

التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لألغذية 
وخدمات تجارة التجزئة والجملة  المجهزة، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة

عبر اإلنترنت للسيارات، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة 
التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للمركبات اآللية ذات العجلتين، خدمات تجارة التجزئة أو 

جات الهوائية، خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للدرا
خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 
لألثاث، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر 

جارة اإلنترنت للوازم النجارة، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات ت
التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لحصر، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة 

وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لمعدات الطقوس، خدمات تجارة التجزئة أو 
خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لآلالت واألجهزة 
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automobiles; Retail services or wholesale services and on-line 
retail and wholesale services for two-wheeled motor vehicles; 
Retail services or wholesale services and on-line retail and 
wholesale services for bicycles; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for furniture; 
Retail services or wholesale services and on-line retail and 
wholesale services for joinery fittings; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
tatami mats; Retail services or wholesale services and on-line 
retail and wholesale services for ritual equipment; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for electrical machinery and apparatuses; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for bladed or pointed hand tools, hand tools and metal 
hardware; Retail services or wholesale services and on-line 
retail and wholesale services for kitchen equipment, cleaning 
tools and washing utensils; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and 
medical supplies; Retail services or wholesale services and on-
line retail and wholesale services for cosmetics, toiletries, 
dentifrices, soaps and detergents; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for 
agricultural machines, implements and supplies; Retail services 
or wholesale services and on-line retail and wholesale services 
for flowers [natural] and trees; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for fuel; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for printed matter; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for paper and 
stationery; Retail services or wholesale services and on-line 
retail and wholesale services for sports goods; Retail services 
or wholesale services and on-line retail and wholesale services 
for toys, dolls, game machines and apparatus; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
musical instruments and records; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for 
photographic machines and apparatus and photographic 
supplies; Retail services or wholesale services and on-line retail 
and wholesale services for clocks, watches and spectacles 
[eyeglasses and goggles]; Retail services or wholesale services 
and on-line retail and wholesale services for tobaccos and 
smokers' articles; Retail services or wholesale services and on-
line retail and wholesale services for building materials; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for semi-wrought precious stones and their imitations; 
Retail services or wholesale services and on-line retail and 
wholesale services for pets; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for vacuum 
storage bags for futon and vacuum storage bags for clothing; 
Retail services or wholesale services and on-line retail and 
wholesale services for chemicals, mastic, anti-corrosive 
preparations, mordants, dammar, shellac, sandarac, copal, 
canada balsam, anti-rust preparations, natural resins, raw, pine 
gum, fabric softeners for laundry use, rust removing 
preparations, antistatic preparations for household purposes, 
laundry bleach, stain removing benzine, de-greasing 
preparations for household purposes, solid lubricants; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for pastes and adhesives; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for priming 
putty, paints, paint stripping preparations; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
printing ink; Retail services or wholesale services and on-line 
retail and wholesale services for shoe cream, shoe black [shoe 
polish], grease for shoes and boots; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
polishing preparations, leather preserving oil and grease; Retail 

تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة  الكهربائية، خدمات
عبر اإلنترنت للعدد اليدوية النصلية أو الحادة، العدد اليدوية والمعدات المعدنية، خدمات 

تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت معدات 
وأواني الغسل، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة  المطبخ، أدوات التنظيف

وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للمستحضرات الصيدالنية، البيطرية والصحية 
واللوازم الطبية، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة 

ل، مواد التواليت، منظفات األسنان، الصابون والجملة عبر اإلنترنت لمستحضرات التجمي
والمنظفات، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة 

عبر اإلنترنت لألالت والمعدات واللوازم الزراعية، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة 
للزهور ]الطبيعية[ واألشجار، خدمات الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 

تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 
للوقود، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر 

وخدمات تجارة التجزئة  اإلنترنت للمطبوعات، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة
والجملة عبر اإلنترنت للورق والقرطاسية، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة 
وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للسلع الرياضية، خدمات تجارة التجزئة أو 

، وآالت خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للعب، الدمى
وأجهزة األلعاب، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة 
والجملة عبر اإلنترنت لآلالت الموسيقية والتسجيالت، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات 

تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت آلالت وأجهزة التصوير 
وازم التصوير الفوتوغرافي، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة الفوتوغرافي ول

وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لساعات الحائط وساعات الجيب واليد 
والنظارات ]نظارات طبية ونظارات واقية[، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة 

اإلنترنت للتبغ وأدوات المدخنين، خدمات تجارة التجزئة  وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر
أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لمواد البناء، خدمات 

تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 
دة، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة لألحجار الكريمة نصف المشغولة ونسخها المقل

الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للحيوانات األليفة، خدمات تجارة 
التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت ألكياس 

البس، خدمات تجارة التخزين بشفط الهواء للفوتون وأكياس التخزين بشفط الهواء للم
التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للمستحضرات 

الكيميائية، المصطكاوية، المضادة للتآكل، مواد تثبيت األلوان، الدمر، صمغ اللك، صمغ 
والخام، ساندارك، الكوبال، بلسم كندا، المستحضرات المضادة للصدأ، الراتنجات الطبيعية 

صمغ الصنوبر، ملينات لألقمشة تستخدم في الغسيل والكي، مستحضرات إلزالة الصدأ، 
مستحضرات مضادة للكهرباء االستاتيكية ألغراض منزلية، مادة قصر للغسيل والكي، بنزين 

إلزالة البقع، مستحضرات إلزالة الدهون ألغراض منزلية، مزلقات صلبة، خدمات تجارة 
تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للمعاجين  التجزئة أو خدمات

واللواصق، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة 
عبر اإلنترنت لمعجونة طالء أولي، دهانات، مستحضرات إزالة الدهان، خدمات تجارة التجزئة 

ت تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لحبر الطباعة، خدمات أو خدمات تجارة الجملة وخدما
تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 

لكريمات لألحذية، ]ملمعات أحذية[ لألحذية السوداء، مواد دهنية لألحذية واألحذية الطويلة، 
الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة 

لمستحضرات التلميع، الزيوت والدهون التي تحافظ على الجلد، خدمات تجارة التجزئة أو 
خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للعطور والمواد المنكهة، 

زئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة العطريات ]الزيوت العطرية[، خدمات تجارة التج
التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لمستحضرات تعطير الجو، مزيجات من أوراق الورد المجففة 
المعطرة ]روائح طيبة[، األكياس المعطرة، البخور، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة 

]مادة خام[، شمع الختم، خدمات  الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت الشمع
تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 

للمعادن غير الحديدية وسبائكها، وسبائك اللحام، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة 
ة للبناء والتشييد، الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للمعادن غير الفلزي

خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 
ألدوات القطع الخاصة باآلالت، العدد اليدوية المدارة بالطاقة وقطع غيارها ولوازمها، خدمات 

بر اإلنترنت لتهيئة تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة ع
الخشب المنشور، النجارة، أو اآلالت واألجهزة الخاصة بصنع القشرة الخشبية أو الخشب 

الرقائقي وقطع غيارها ولوازمها، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات 
دمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت آلالت وأجهزة الطالء وقطع غيارها ولوازمها، خ
تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 

لضواغط الهواء، والمعدات واآلالت الهوائية والهيدروليكية وقطع غيارها ولوازمها، خدمات 
تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 

اصة بجهاز منقي للهواء، جهاز تكييف هواء ولوازمهم، المرشحات الخاصة للمرشحات الخ
بمكيف الهواء، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة 

والجملة عبر اإلنترنت للصمامات المعدنية، وليست عناصر اآلالت، خدمات تجارة التجزئة أو 
التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للشفهات المعدنية،  خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة

الوصالت المعدنية لألنابيب، أغلفة الوصل، أطواق منع التسرب، وصالت األنابيب والوصالت 
القارنة الخاصة بها، غير المعدنية، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات 

معدات اإلنقاذ، خدمات تجارة التجزئة أو تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت ألجهزة و
خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت ألجهزة اإلنذار ضد 
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services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for perfume and flavour materials, aromatics [essential 
oils]; Retail services or wholesale services and on-line retail and 
wholesale services for air fragrancing preparations, potpourris 
[fragrances], perfuming sachets, incense; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
waxes [raw material], sealing wax; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for 
nonferrous metals and their alloys, solder; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
non-metallic minerals for building or construction; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for cutting tools for machinery, power-driven hand-held 
tools and their parts and fittings; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for lumbering, 
woodworking, or veneer or plywood making machines and 
apparatus and their parts and fittings; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
painting machines and apparatus and their parts and fittings; 
Retail services or wholesale services and on-line retail and 
wholesale services for air compressors, pneumatic or hydraulic 
machines and instruments and their parts and fittings; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for filters for air purifier, air-conditioning apparatus and 
their fittings, filters for air conditioner; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
valves of metal, not machine elements; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
metal flanges, metal junctions for pipes, joint packings, gaskets, 
pipe couplings and joints, not of metal; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
life saving apparatus and equipment; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
anti-theft warning apparatus, fire alarms, personal alarms, gas 
leak alarms, anti-theft alarms for vehicles; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
protective helmets; Retail services or wholesale services and 
on-line retail and wholesale services for anti-dazzle shades, 
anti-glare visors; Retail services or wholesale services and on-
line retail and wholesale services for tuning apparatus for 
musical instruments; Retail services or wholesale services and 
on-line retail and wholesale services for laboratory apparatus 
and instruments; Retail services or wholesale services and on-
line retail and wholesale services for measuring or testing 
machines and instruments; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for 
wheelchairs and their parts and fittings; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
cosmetic and toilet utensils; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for dynamo 
brushes and their parts and fittings, electrical insulating 
materials; Retail services or wholesale services and on-line 
retail and wholesale services for adhesive rubber patches for 
repairing tubes or tires; Retail services or wholesale services 
and on-line retail and wholesale services for baby carriage 
[prams] and their parts and fittings; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for 
decorators' paintbrushes, industrial brushes, metal brushes, 
ship-scrubbing brushes, brushes for pipes, tub brushes; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for chemical fiber yarn and thread, not for textile use, 
rubber thread and covered rubber yarn, not for textile use; 
Retail services or wholesale services and on-line retail and 
wholesale services for threads and yarns for handicraft work, 
threads and yarns; Retail services or wholesale services and 
on-line retail and wholesale services for textile material; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for tapes [semi-finished], ribbons; Retail services or 

السرقة، أجهزة اإلنذار بالحريق، أجهزة اإلنذار الشخصية، أجهزة اإلنذار بتسرب الغاز، 
و خدمات تجارة الجملة أجهزة اإلنذار ضد السرقة في المركبات، خدمات تجارة التجزئة أ

وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للخوذ الواقية، خدمات تجارة التجزئة أو 
خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للستائر المانعة للوهج، 

تجارة  األغطية المانعة للوهج، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات
التجزئة والجملة عبر اإلنترنت ألجهزة ضبط الصوت في اآلالت الموسيقية، خدمات تجارة 
التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لألجهزة 

واألدوات المخبرية، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة 
عبر اإلنترنت لقياس أو اختبار اآلالت واألدوات، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات والجملة 

تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لكراسي المقعدين وقطع غيارها 
ولوازمها، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة 

ني المستحضرات التجميلية وأواني التواليت، خدمات تجارة التجزئة أو عبر اإلنترنت ألوا
خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لفرجونات المولدات 

الكهربائية وقطع غيارها ولوازمها، ومواد العزل الكهربائية، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات 
لتجزئة والجملة عبر اإلنترنت للرقع المطاطية الالصقة لتصليح تجارة الجملة وخدمات تجارة ا

ألنابيب واإلطارات، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة 
والجملة عبر اإلنترنت لعربات األطفال ]عربات يدوية[ وقطع غيارها ولوازمها، خدمات تجارة 

دمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لفرشات التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخ
الدهان لفنيي الديكور، فرشات صناعية، فرشات معجون، فرشات لغسل السفن، فرشات 

للمواسير، فرشات لألنابيب، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة 
رفيعة من األلياف الكيميائية، التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للخيوط المبرومة والخيوط ال

ليست لالستخدام النسيجي، الخيط الرفيع المطاطي والخيط المبروم المطاطي المغطي، ليس 
لالستخدام النسيجي، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة 

اليدوية، والخيوط  والجملة عبر اإلنترنت للخيوط الرفيعة والخيوط المبرومة ألعمال الحرف
الرفيعة والخيوط المبرومة، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة 

التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لمادة النسيج، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة 
طة المرنة، وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لألشرطة ]شبه المشغولة[، واألشر

خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 
لألقمشة المحبوكة، واألقمشة المخرمة المطرزة، واألقمشة المخرمة المحبوكة بمكنة راشيل، 

نترنت خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإل
لألقمشة من اللباد والنسيج غير المحبوك، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة 

وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للمالبس الجلدية، ومواد ترشيح النسيج، 
األقمشة المغطاة بالفينيل، والقماش المعالج بالمطاط، والقماش المصمغ المقاوم للماء، 

لزيتي، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والقماش ا
والجملة عبر اإلنترنت ألغطية الرأس لالرتداء، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة 
الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للباس القدم ]بخالف لباس القدم 

التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة  الخاص بالرياضة[، خدمات تجارة
والجملة عبر اإلنترنت ألقنعة اللحام، األقنعة الواقية من الغاز، األقنعة الواقية من الغبار، 

خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 
مالبس المقاومة للحريق، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات لألغطية الواقية من الكوارث، وال

تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للقفازات الواقية من الحوادث، 
وقفازات أعمال الحدائق، والقفازات المنزلية لالستخدام العام، والقفازات العازلة، خدمات 

وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة 
للقفازات لألغراض الطبية، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة 
التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للحبال والشبكات، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة 

ال السلكية، خدمات تجارة التجزئة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للحب
أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للشبكات ]غير 

المعدنية[، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة 
تجارة الجملة  عبر اإلنترنت للشبكات السلكية والشاش، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات

وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لحاويات التعبئة الصناعية المعدنية، خدمات 
تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 

لحاويات التعبئة الصناعية من الزجاج أو الخزف الصيني، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات 
تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لحاويات التعبئة الصناعية من 

الخشب، الخيزران أو البالسيك، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات 
تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لألكياس والغرارات الورقية، وحاويات التعبئة الصناعية 

، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة من الورق
عبر اإلنترنت لحاويات التعبئة الصناعية من النسيج، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة 

الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للحقائب ]األكياس[ من البالستيك، 
رة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر للتعبئة، خدمات تجا

اإلنترنت لألربطة المطاطية للربط، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات 
تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لمباري طباشير مصممي األزياء، شفرات الدمغ 

تطريز، ]ألواح تعليم األقمشية[، بخاخات الخياطين، لمصممي األزياء، إطارات وأطواق ال
ألواح للكي، أعواد الحبك، ]ألواح كي على الطراز الياباني[، مسلكات الخيوط في اإلبر، علب 
لإلبر، نماذج التفصيل الورقية، مغارز إبر ودبابيس، علب خياطة، كشتبانات خياطة، طباشير 

جارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة الخياطين، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات ت
عبر اإلنترنت لكراسي الحمام بدون ظهر أو مساند، خالطات لمياه حوض استحمام ساخنة ، 

دالء دورات المياه، ستائر لحمام الدش، مداسات حمام ألماكن الغسيل، خدمات تجارة التجزئة 
بر اإلنترنت للوحات المعدنية أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة ع
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wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
knitted fabrics, embroidery lace fabrics, knitted raschel lace 
fabrics; Retail services or wholesale services and on-line retail 
and wholesale services for felt and non-woven textile fabrics; 
Retail services or wholesale services and on-line retail and 
wholesale services for leather cloth, filtering materials of textile, 
vinyl coated cloth, rubberized cloth, gummed waterproof cloth, 
oilcloth; Retail services or wholesale services and on-line retail 
and wholesale services for headgear for wear; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
footwear [other than special footwear for sports]; Retail services 
or wholesale services and on-line retail and wholesale services 
for welding masks, gas masks, dust masks; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
disaster prevention hoods, fireproof garments; Retail services 
or wholesale services and on-line retail and wholesale services 
for gloves for protection against accidents, gardening gloves, 
household gloves for general use, insulating gloves; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for gloves for medical purposes; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
cords and nettings; Retail services or wholesale services and 
on-line retail and wholesale services for wire ropes; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for netting [not of metal]; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for wire nets 
and gauzes; Retail services or wholesale services and on-line 
retail and wholesale services for industrial packaging 
containers of metal; Retail services or wholesale services and 
on-line retail and wholesale services for industrial packaging 
containers of glass or porcelain; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for industrial 
packaging containers of wood, bamboo or plastics; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for paper bags and sacks, industrial packaging 
containers of paper; Retail services or wholesale services and 
on-line retail and wholesale services for industrial packaging 
containers of textile; Retail services or wholesale services and 
on-line retail and wholesale services for bags [pouches] of 
plastics, for packaging; Retail services or wholesale services 
and on-line retail and wholesale services for elastic bands for 
binding; Retail services or wholesale services and on-line retail 
and wholesale services for dressmakers' chalk sharpeners, 
dressmakers' impressing blades, embroidery frames and hoops, 
hera-dai [fabric marking boards], tailors' sprayers, ironing 
boards, knitting sticks, kotedai [Japanese-style ironing boards], 
needle-threaders, boxes for needles, paper patterns, pin and 
needle cushions, sewing boxes, sewing thimbles, tailors' chalk; 
Retail services or wholesale services and on-line retail and 
wholesale services for bathroom stools, stirrers for hot bathtub 
water [yukakibo], bathroom pails, shower curtains, Bath mats 
for wash places; Retail services or wholesale services and on-
line retail and wholesale services for nameplates and door 
nameplates, not of metal; Retail services or wholesale services 
and on-line retail and wholesale services for flags of paper, 
banners of paper, banners and flags, not of paper; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for portable paper lanterns, freestanding paper 
lanterns; Retail services or wholesale services and on-line retail 
and wholesale services for candles; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for 
candlesticks, Candle extinguishers; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for Japanese 
pocket warmers filled with fuel, hot water bottles for warming 
one's feet in bed, pocket warmers, non-electric, warming pans, 
non-electric; Retail services or wholesale services and on-line 
retail and wholesale services for fireplace bellows [hand-tools], 
fire pans for carrying live charcoal [Juno], fire tongs, Japanese 

لألسماء واللوحات المعدنية لألسماء المخصصة لألبواب، غير المعدنية، خدمات تجارة 
التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لألعالم 

التجزئة أو الورقية، والرايات الورقية، والرايات واألعالم، غير الورقية، خدمات تجارة 
خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للفوانيس الورقية 

المحمولة، والفوانيس الورقية حرة االرتكاز، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة 
وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للشموع، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات 

ة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للشمعدانات، وطفايات الشموع، تجار
خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 

لدفايات الجيب اليابانية المملوءة بالوقود، وزجاجات الماء الساخن لتدفئة القدم في السرير، 
ت الجيب، غير الكهربائية، ودفايات األسرة، غير الكهربائية، خدمات تجارة التجزئة أو ودفايا

خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لمنافخ المواقد ]أدوات 
يدوية[، والدفايات التي تحمل الفحم المنشط، ومالقط النار، والطفايات اليابانية التي تعمل 

وسطول الفحم، ]مساند ثالثية القوائم للسخانات اليابانية التي تعمل بالفحم ألغراض  بالفحم،
منزلية[، ومناخل خبث األفران ألغراض منزلية، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة 

الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لورق التقاط الذباب، ومضارب الذباب، 
والجرذان، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة ومصائد الفئران 

التجزئة والجملة عبر اإلنترنت ألعمدة الهز المعدنية للنباتات واألشجار، وأعمدة الهز غير 
المعدنية للنباتات واألشجار، حاجز للذباب لالستخدام في الحدائق، وأواني الزراعة المائية 

ية، وأوعية رش المياه، أحواض الحدائق ]أواني[، خدمات تجارة لزراعة الحدائق المنزل
التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للمالبس 
والحيوانات األليفة المنزلية، وصناديق تعشيش للطيور الصغيرة، وبيوت الكالب، وأسرة 

ر، وأوعية التغذية للحيوانات األليفة، وأحواض ماء للحيوانات األليفة المنزلية، وأقفاص الطيو
للطيور، ليست عبارة عن تراكيب، وفرشات للحيوانات األليفة، ودمى للحيوانات األليفة 

المنزلية، ومنتجات للمضغ للكالب األليفة، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة 
لم والساللم ذات الدرج، غير المعدنية، وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للسال

خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 
لكالبات تعليق القبعات المعدنية، وكالبات القبعات، غير المعدنية، خدمات تجارة التجزئة أو 

بر اإلنترنت لفرشات المالبس، خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة ع
خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 
للمناديل الورقية، والمناديل من الورق للموائد، ومناشف اليد من الورق، والمناشف الورقية 

رة التجزئة والجملة عبر للوجه، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجا
اإلنترنت لقصريات األسرة، وأوعية التبول ألغراض طبية، وأوعية التبول، خدمات تجارة 

التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لسالل 
لة عبر التسوق، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجم

اإلنترنت للحصاالت الصغيرة، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة 
التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للبطاقات الدليلية لألمتعة، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات 
ة، تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لخزانات المياه ألغراض منزلي

غير المعدنية أو من الطوب أو الحجارة، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة 
وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت ألغطية أوعية الزهور، غير الورقية، وقوالب 

التسخين أو التبريد المملوءة بمواد كيميائية جاهزة للتفاعل عند اللزوم، والزجاجات 
للتعبئة، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة البالستيكية 

والجملة عبر اإلنترنت لأللواح المعلقة ]ألواح بفتحات لتثبيت شماعات عليه على الطراز 
الياباني باستخدام كالبات مكانية[، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات 

ة عبر اإلنترنت لصناديق األدوات المعدنية، وصناديق األدوات تجارة التجزئة والجمل
والصناديق الفارغة، غير المعدنية ]أثاث[، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة 

وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت ألوعية صرف المناديل المعدنية، وأوعية 
ف الصابون، والصناديق المعدنية لصرف صرف المناديل غير المعدنية، وأوعية تصري

المناديل الورقية، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة 
والجملة عبر اإلنترنت للخزانات ]مربى داخلي لألحياء المائية[ ولوازمها، خدمات تجارة 

عبر اإلنترنت لحامالت التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة 
ورق التواليت، وأغطية مقاعد التواليت من النسيج، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة 

الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للوازم الحمام، وحمامات الدش، خدمات 
اإلنترنت تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر 

لصناديق الحبوب، ليست من معادن نفيسة، لالستخدام الشخصي، خدمات تجارة التجزئة أو 
خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لستائر النوافذ، والستائر 

أو  الخرز للديكور، وحاجبات النوافذ الداخلية ]ستائر[ ]أثاث[، حاجبات من القصب، الراتونياء
الخيزران، وأقمشة المائدة ]غير الورقية[، والمطرزات من النسيج التي تعلق على الجدران، 

وأغطية المقاعد من النسيج، والدرابيات ]ستائر سميكة منسدلة[، والستائر، والمطرزات التي 
تعلق على الجدران، ليست من النسيج، وأغطية األرضيات، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات 

الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للهياكل الصغيرة من الخشب،  تجارة
الخيزران أو البالستيك، والهياكل الصغيرة من الزجاج أو السيراميك، خدمات تجارة التجزئة 
أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لألجراس التي تقرع 

وأوعية الزهور، والمزهريات، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة بحركة الهواء، 
وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للحواجز الشرقية القابلة للطي، والحواجز 

القائمة الشرقية ذات اللوح الواحد ، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات 
عبر اإلنترنت لأللواح البالستيك ألغراض زراعية، خدمات تجارة تجارة التجزئة والجملة 

التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لالفتات 
المستقيمة المعدنية، والالفتات المستقيمة من الخشب أو البالستيك، والبالونات المستخدمة في 
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charcoal extinguishers [Hikeshi-tsubo], coal scuttles, Gotoku 
[trivets for Japanese charcoal heaters for household purposes], 
cinder sifters for household purpose; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
fly catching paper, fly swatters, mouse and rat traps; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for stakes of metal for plants or trees, stakes, not of 
metal, for plants or trees, flyscreen for use in gardening, 
hydroponic plant pots for home gardening, watering cans, 
planters [pots]; Retail services or wholesale services and on-
line retail and wholesale services for clothing for domestic pets, 
nesting boxes for small birds, dog kennels, beds for household 
pets, bird cages, feeding vessels for pets, bird baths, not being 
structures, brushes for pets, Toys for domestic pets, chewing 
goods for pet dogs; Retail services or wholesale services and 
on-line retail and wholesale services for step ladders and 
ladders, not of metal; Retail services or wholesale services and 
on-line retail and wholesale services for hat-hanging hooks of 
metal, hat hooks, not of metal; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for clothes 
brushes; Retail services or wholesale services and on-line retail 
and wholesale services for handkerchiefs of paper, 
handkerchiefs of paper, table napkins of paper, hand towels of 
paper, paper washcloths; Retail services or wholesale services 
and on-line retail and wholesale services for bed pans, urinals 
for medical purposes, chamber pots; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
shopping baskets; Retail services or wholesale services and on-
line retail and wholesale services for piggy banks; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for baggage tags; Retail services or wholesale services 
and on-line retail and wholesale services for water tanks for 
household purposes, not of metal or masonry; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
flower-pot covers, not of paper, heating or cooling packs filled 
with chemical substances ready to react when required, plastic 
bottles for packaging; Retail services or wholesale services and 
on-line retail and wholesale services for hanging boards 
[Japanese style pegboards using positional hooks]; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for tool boxes of metal, empty and tool boxes, not of 
metal [furniture]; Retail services or wholesale services and on-
line retail and wholesale services for towel dispensers of metal, 
towel dispensers, not of metal, soap dispensers, boxes of metal 
for dispensing paper towels; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for tanks 
[indoor aquaria] and their fittings; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for toilet 
paper holders, toilet seat covers of textile; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
bath fittings, showers; Retail services or wholesale services and 
on-line retail and wholesale services for pill boxes, not of 
precious metal, for personal use; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for window 
shades, bead curtains for decoration, indoor window blinds 
[shade] [furniture], blinds of reed, rattan or bamboo [Sudare], 
table cloths [not of paper], wall hangings of textile, seat covers 
of textile, draperies [thick drop curtains], curtains, wall 
hangings, not of textile, floor coverings; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
figurines of wood, bamboo or plastic, figurines of glass or 
ceramics; Retail services or wholesale services and on-line 
retail and wholesale services for wind chimes, flower bowls, 
flower vases; Retail services or wholesale services and on-line 
retail and wholesale services for oriental folding partition 
screens [Byoubu], oriental single panel standing partition 
[Tsuitate]; Retail services or wholesale services and on-line 
retail and wholesale services for plastic sheeting for agricultural 

ستقيمة من الزجاج أو السيراميك، خدمات تجارة التجزئة أو الدعايا واإلعالن، والالفتات الم
خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لعينات الطعام المصغرة 

االصطناعية، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة 
ية، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة عبر اإلنترنت لطبقات األعشاب االصطناع

وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للدروع التذكارية، والكؤوس ]جوائز بشكل 
كؤوس[، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة 

و خدمات تجارة الجملة وخدمات عبر اإلنترنت لألزرار وما شابه، خدمات تجارة التجزئة أ
تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للزهور االصطناعية، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات 

تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لموديالت عرض المالبس 
ة وخدمات واألزياء وقوائم عرض المالبس، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجمل

تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لمالبس الحفالت التنكرية، خدمات تجارة التجزئة أو 
خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت لعدة صيد السمك وطعوم 
السمك، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر 

اإلنترنت لألشرطة الالصقة، بخالف القرطاسية وليست ألغراض طبية أو أغراض منزلية، 
خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 

ألدوات التقاط الحشرات، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة 
بر اإلنترنت للمنشورات اإللكترونية، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات التجزئة والجملة ع

تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للصور الزيتية واألعمال الخطية 
وإطارات الصور، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة 

التي تعمل بالشرائح معرضة للضوء، وأفالم التصوير السينمائي والجملة عبر اإلنترنت لألفالم 
معرضة للضوء، وإطارات الفلم الذي يعمل بالشرائح، ومساند الصور الفوتوغرافية، خدمات 

تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت ألدوات 
دمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة المدخنين، خدمات تجارة التجزئة أو خ

عبر اإلنترنت ألعواد الثقاب، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة 
التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للمشروبات الكحولية المختلطة اليابانية المعتمدة على، خدمات 

مات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخد
للمشروبات الكحولية الصينية بصورة عامة، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة 

وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للمشروبات الكحولية المنشطة المنكهة، 
جزئة والجملة عبر اإلنترنت خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة الت

للفاكهة المجمدة، والفاكهة الطازجة، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات 
تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للخضروات والفاكهة المجهزة، خدمات تجارة التجزئة 

للمواد البالستيكية أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت 
غير المعالجة ]المواد البالستيكية في شكلها األولي[ والمنتجات البالستيكية شبه المشغولة 
]لالستخدام كمادة[، خدمات تجارة التجزئة أو خدمات تجارة الجملة وخدمات تجارة التجزئة 

خدمات تجارة  والجملة عبر اإلنترنت للمطاط ]خام أو شبه مشغول[، خدمات تجارة التجزئة أو
الجملة وخدمات تجارة التجزئة والجملة عبر اإلنترنت للحاء الشجر، الكروم، جلود من 

الخيزران ]مادة غير مشغولة أو مشغولة جزئيا[، والخيزران ]مادة غير مشغولة أو مشغولة 
جزئيا[، والسراخس ]مادة غير مشغولة أو مشغولة جزئيا[، والورق لتغليف الطعام الياباني 

الخشب كمادة ، والراتونياء، غير مشغولة أو مشغولة جزئيا، والفلين الخام، أوراق شجر  من
 النخيل، غير مشغولة.
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purposes; Retail services or wholesale services and on-line 
retail and wholesale services for upright signboards of metal, 
upright signboards of wood or plastics, advertising balloons, 
upright signboards of glass or ceramics; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
artificial model food samples; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for artificial 
turf; Retail services or wholesale services and on-line retail and 
wholesale services for commemorative shields, trophies [prize 
cups]; Retail services or wholesale services and on-line retail 
and wholesale services for buttons and the like; Retail services 
or wholesale services and on-line retail and wholesale services 
for artificial flowers; Retail services or wholesale services and 
on-line retail and wholesale services for mannequins and 
costume display stands; Retail services or wholesale services 
and on-line retail and wholesale services for masquerade 
costumes; Retail services or wholesale services and on-line 
retail and wholesale services for fishing tackle and fishing baits; 
Retail services or wholesale services and on-line retail and 
wholesale services for adhesive tapes, other than stationery and 
not for medical or household purposes; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
insect collecting implements; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for electronic 
publications; Retail services or wholesale services and on-line 
retail and wholesale services for paintings and calligraphic 
works and picture frames; Retail services or wholesale services 
and on-line retail and wholesale services for exposed slide 
films, exposed cinematographic films, slide film mounts, 
photograph stands, photographs; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for smokers' 
articles; Retail services or wholesale services and on-line retail 
and wholesale services for matches; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
Japanese Shochu-based mixed liquor [Mirin]; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
Chinese liquors in general; Retail services or wholesale 
services and on-line retail and wholesale services for flavored 
tonic liquors; Retail services or wholesale services and on-line 
retail and wholesale services for frozen fruits, fruits, fresh; 
Retail services or wholesale services and on-line retail and 
wholesale services for processed vegetables and fruits; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for unprocessed plastics [plastics in primary form] and 
plastic semi-worked products [for use as material]; Retail 
services or wholesale services and on-line retail and wholesale 
services for rubber [raw or semi-worked]; Retail services or 
wholesale services and on-line retail and wholesale services for 
Tree barks, Vines, bamboo skins [unworked or partly worked 
material], bamboo [unworked or partly worked material], ferns 
[unworked or partly worked material], Japanese food wrapping 
sheets of wood as materials [Kyogi], rattan, unworked or partly 
worked, rough cork, palm tree leaves, unworked 

Priority claim:  Claim Country: JP 
Claim No.: 2018-121826 
Claim Date: 27/09/2018 

 JPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018-121826رقم االدعاء: 

 27/09/2018االدعاء:  تاريخ
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   Big Enough to Matter Small Enough to Care  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Event marketing, marketing campaigns, Preparation of 
marketing plans, Advertising, marketing and promotional 
services, Arranging and conducting of marketing events, 
Development of marketing strategies and concepts, Distribution 
of advertising, marketing and promotional material. 

خطط التسويق والدعاية واإلعالن والخدمات تسويق الفعاليات وحمالت التسويق وإعداد 
التسويقية والترويجية وتنظيم وإجراء الفعاليات التسويقية وتطوير استراتيجيات ومفاهيم 

 التسويق وتوزيع اإلعالنات والمواد التسويقية والترويجية.

Special condition:  Under take to use the trademark along with 
(HIKMA) 

 (HIKMAخاصة: التعهد باستخدام العالمة بالتزامن مع ) اشتراطات

Date of 27/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/01/2019  

Applicant Name: Hikma Pharmaceuticals 
PLC 

 اسم طالب التسجيل: حكمة فارماسوتيكلز بي ال سي

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1 New Burlington Place, London W1S 2HR 
, United Kingdom 

اتش آر، المملكة  2اس  1نيو بيرلينغتون بليس، لندن دبليو  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   -أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165469 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165469 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

import export and trade of fresh fruite and vegetables   استيراد وتصدير وتجارة الخضار والفواكة الطازجة 

Date of 31/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/01/2019  

Applicant Name: Haitham &Bila Najjar Co 
(Shoura Transport &Trade 
Co) 

 اسم طالب التسجيل: (الشورى للنقل والتجارة )شركة هيثم وبالل النجار 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman prince Hasan st Bld 501, P.O.Box: 
110167, 11110 

،   501عمان ام الحيران ،شارع االمير حسن بناية رقم 
 11110, 110167ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 110167 -11110 Amman prince 
Hasan st Bld 501 

عمان ام الحيران ،شارع االمير  11110 -110167ص.ب  
 501حسن بناية رقم 

ليغالتب عنوان  

Trademark 165301 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165301 الصنف 
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   PYXUS  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Retail and on-line store services also accessible by telephone, 
facsimile and mail order featuring electronic cigarettes and 
hardware and accessories associated therewith, namely, 
electronic cigarette and vaping liquids (e-liquids) for use in 
electronic cigarettes and vaping devices, articles containing e-
liquids used to refill electronic cigarette cartridges and vaping 
devices, and cartomizers, namely, cartridges containing e-
liquids for electronic cigarettes, and also featuring pods 
containing e-liquids for electronic cigarettes 

لتجزئة وعبر االنترنت التي يمكن الوصول اليها عبر الهاتف والفاكس وطلبات خدمات البيع با
البريد التي تضم السجائر اإللكترونية واألجهزة والملحقات المرتبطة بها وبالتحديد السجائر 

اإللكترونية و سوائل اجهزة التدخين االلكترونية  والسجائر االلكترونية )السوائل اإللكترونية( 
في السجائر اإللكترونية وأجهزة التدخين االلكترونية والعدد التي تحتوي على لالستخدام 

السوائل اإللكترونية التي تستخدم إلعادة ملء خراطيش السجائر اإللكترونية وأجهزة التدخين 
االلكترونية والبخاخات االلكترونية وبالتحديد الخراطيش التي تحتوي على السوائل اإللكترونية 

 لكترونية كما تضم كبسوالت تحتوي على السوائل اإللكترونية للسجائر اإللكترونيةللسجائر اإل

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/113,550 
Claim Date: 12/09/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 113.550/88رقم االدعاء: 

 12/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 10/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/03/2019  

Applicant Name: Pyxus International, Inc. اسم طالب التسجيل: .بيكسس انترناشيونال، انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 8001 Aerial Center Parkway, Morrisville, 
NC 27560-8147, USA,  

-27560ايلاير سينتر باركواي، موريسفيل، ان سي  8001
 ، الواليات المتحدة األمريكية  8147

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

ص.ب  11192 -921100ص.ب ابو غزالة للملكية الفكرية  
 االردن  11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 165313 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165313 الصنف 
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 . Inc, Pyxus International  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Retail and on-line store services also accessible by telephone, 
facsimile and mail order featuring electronic cigarettes and 
hardware and accessories associated therewith, namely, 
electronic cigarette and vaping liquids (e-liquids) for use in 
electronic cigarettes and vaping devices, articles containing e-
liquids used to refill electronic cigarette cartridges and vaping 
devices, and cartomizers, namely, cartridges containing e-
liquids for electronic cigarettes, and also featuring pods 
containing e-liquids for electronic cigarettes. 

ي يمكن الوصول اليها عبر الهاتف والفاكس وطلبات خدمات البيع بالتجزئة وعبر االنترنت الت
البريد التي تضم السجائر اإللكترونية واألجهزة والملحقات المرتبطة بها وبالتحديد السجائر 

اإللكترونية و سوائل اجهزة التدخين االلكترونية  والسجائر االلكترونية )السوائل اإللكترونية( 
أجهزة التدخين االلكترونية والعدد التي تحتوي على لالستخدام في السجائر اإللكترونية و

السوائل اإللكترونية التي تستخدم إلعادة ملء خراطيش السجائر اإللكترونية وأجهزة التدخين 
االلكترونية والبخاخات االلكترونية وبالتحديد الخراطيش التي تحتوي على السوائل اإللكترونية 

 تحتوي على السوائل اإللكترونية للسجائر اإللكترونية للسجائر اإللكترونية كما تضم كبسوالت

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/113,547 
Claim Date: 12/09/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 113.547/88رقم االدعاء: 

 12/09/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 10/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/03/2019  

Applicant Name: Pyxus International, Inc. اسم طالب التسجيل: .بيكسس انترناشيونال، انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 8001 Aerial Center Parkway, Morrisville, 
NC 27560-8147, USA 

-27560ايلاير سينتر باركواي، موريسفيل، ان سي  8001
 ، الواليات المتحدة األمريكية  ، 8147

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 11192عمان  921100   -ابو غزالة للملكية الفكرية  
 االردن 

ليغعنوان التب  

Trademark 165315 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165315 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Retail and on-line store services also accessible by telephone, 
facsimile and mail order featuring electronic cigarettes and 
hardware and accessories associated therewith, namely, 
electronic cigarette and vaping liquids (e-liquids) for use in 
electronic cigarettes and vaping devices, articles containing e-
liquids used to refill electronic cigarette cartridges and vaping 
devices, and cartomizers, namely, cartridges containing e-
liquids for electronic cigarettes, and also featuring pods 
containing e-liquids for electronic cigarettes 

خدمات البيع بالتجزئة وعبر االنترنت التي يمكن الوصول اليها عبر الهاتف والفاكس وطلبات 
البريد التي تضم السجائر اإللكترونية واألجهزة والملحقات المرتبطة بها وبالتحديد السجائر 

ة و سوائل اجهزة التدخين االلكترونية  والسجائر االلكترونية )السوائل اإللكترونية( اإللكتروني
لالستخدام في السجائر اإللكترونية وأجهزة التدخين االلكترونية والعدد التي تحتوي على 

السوائل اإللكترونية التي تستخدم إلعادة ملء خراطيش السجائر اإللكترونية وأجهزة التدخين 
ية والبخاخات االلكترونية وبالتحديد الخراطيش التي تحتوي على السوائل اإللكترونية االلكترون

 للسجائر اإللكترونية كما تضم كبسوالت تحتوي على السوائل اإللكترونية للسجائر اإللكترونية

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/113,552 
Claim Date: 12/09/2018 

 USبحق االولوية: بلد االدعاء: االدعاء 
 133.552/88رقم االدعاء: 

 12/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 10/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/03/2019  

Applicant Name: Pyxus International, Inc. اسم طالب التسجيل: .بيكسس انترناشيونال، انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 8001 Aerial Center Parkway, Morrisville, 
NC 27560-8147, USA 

-27560ايلاير سينتر باركواي، موريسفيل، ان سي  8001
 ، الواليات المتحدة األمريكية8147

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 11192عمان  921100   -ابو غزالة للملكية الفكرية   
 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165377 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165377 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

retail trade of natural products, marketing of soaps natural 
products , selling of furniture , import & export , retail trade of 
miscellaneous , selling of cosmetics accessories & supplies , 
selling of housewares , trade and sale of gifts , selling of 
scraps,e- marketing . 

تجارة المنتجات الطبيعية بالتجزئة,تسويق المنتجات الطبيعية للصابون,بيع االثاث 
والمفروشات,استيراد وتصدير ,تجارة التجزئة في النثريات,بيع اكسسوارات ولوازم 

 لكتروني.تجميل,تجارة االدوات المنزلية, تجارة وبيع الهدايا,بيع الخرداوات,التسويق اال

Date of 21/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/03/2019  

Applicant Name: Sariyer For Commerce 
,Import And Export 
Company  

 اسم طالب التسجيل: ساريير للتجارة واالستيراد والتصدير 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman , P.O.Box: 928305, 1119 :عنوان طالب التسجيل  1119, 928305عمان   ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 928305 -1119 Amman    ليغعنوان التب عمان  1119 -928305ص.ب  

Trademark 165494 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165494 الصنف 
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   Dynabook  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing information concerning commercial sales; mediation 
of mail-order sales via internet; providing information 
concerning commercial sales via internet and electronic mail; 
providing information and conducting consultation concerning 
information technology innovation; retail services or wholesale 
services for electrical machinery and apparatuses; management 
of computerized files; computerized database management; 
compilation and systemization of information into computer 
databases. 

خدمات توفير المعلومات التي تتعلق بالمبيعات التجارية؛ خدمات الوساطة لطلبات المبيعات 
البريدية عبر اإلنترنت؛ خدمات توفير المعلومات المتعلقة بالمبيعات التجارية عبر اإلنترنت 

ير المعلومات وإجراء االستشارات بشأن ابتكار تكنولوجيا والبريد اإللكتروني؛ خدمات توف
المعلومات؛ خدمات البيع بالتجزئة أو خدمات البيع بالجملة لآلالت واألجهزة الكهربائية؛ 
خدمات إدارة الملفات المحوسبة؛ خدمات إدارة قواعد البيانات المحوسبة؛ خدمات جمع 

 وتنظيم المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب

Priority claim:  Claim Country: JP 
Claim No.: 2018-123031 
Claim Date: 28/09/2018 

 JPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018-123031رقم االدعاء: 

 28/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 24/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/03/2019  

Applicant Name: Dynabook Inc. اسم طالب التسجيل: .دينابووك انك 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 6 - 15, Toyosu 5 -Chome , Koto-Ku, Tokyo 
135-8505, Japan 

، 8505-135كو، طوكيو -كوم، كوتو-5، تويوسو 6-15
 اليابان

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165537 Class 35 35 التجاريةرقم العالمة  165537 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

The bringing together, for the benefit of others, of fitness club 
services enabling customers to conveniently compare and 
purchase those services; the bringing together, for the benefit 
of others, of gift card offers enabling customers to conveniently 
compare and purchase gift cards; retail services, including 
online retail services and retail store services, in the fields of 
apparel, fitness equipment, books, DVDs, music, candles, 
beauty products, cosmetics, bags, fashion accessories, 
beverages, water bottles sold empty, cell phone cases, cell 
phone covers, coffee mugs, umbrellas, blankets, towels and 
christmas ornaments; retail services, including online retail 
services and retail store services, in the fields of hair shampoo, 
hair conditioner, facial wash, soaps, including hand soap, body 
wash, shower gel, body lotion, body spritz, nail polish, perfume, 
fragrances, makeup remover, cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, perfumery, cosmetics, hair lotions, 
dentifrices, toiletries, essential oils and aromatic extracts, 
cleaning and fragrancing preparations; retail services, including 
online retail services and retail store services, in the fields of 
abraders, luggage, wallets and other carriers, all purpose 
carrying bags, make-up bags sold empty, sport bags, non-
alcoholic beverages, beers, mineral and aerated water, bottled 
water, and other non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit 
juices, syrups and other preparations for making beverages, 
clothing, footwear, headgear. 

تجميع مجموعة متنوعة لصالح الغير لخدمات نادي اللياقة البدنية التي تمكن العمالء من 
مقارنة وشراء هذه الخدمات بسهولة، تجميع مجموعة متنوعة لصالح الغير لعروض بطاقات 

اء بطاقات الهدايا بسهولة، خدمات البيع بالتجزئة الهدايا التي تمكن العمالء من مقارنة وشر
وبما في ذلك خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت وخدمات متاجر البيع بالتجزئة في مجاالت 

المالبس ومعدات اللياقة البدنية والكتب وأقراص الفيديو الرقمية والموسيقى والشموع 
سسوارات األزياء والمشروبات ومنتجات التجميل ومستحضرات التجميل والحقائب وإك

وقوارير المياه المباعة فارغة وعلب الهاتف الخليوي وأغطية الهاتف الخليوي وأكواب 
القهوة والمظالت والبطانيات والمناشف وزينة عيد الميالد، خدمات البيع بالتجزئة وبما في 

ي مجاالت شامبو ذلك خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت وخدمات متاجر البيع بالتجزئة ف
الشعر وبلسم الشعر وغسول الوجه والصابون وبما في ذلك صابون اليدين وغسول الجسم 

وهالم )جل( االستحمام وغسوالت )لوشن( الجسم ورذاذ الجسم وطالء األظافر والعطور 
والروائح العطرية و مزيل الماكياج ومستحضرات التنظيف والتلميع والجلي والجلخ 

ضرات التجميل وغسوالت )لوشن( العناية بالشعر ومعاجين األسنان والعطورات ومستح
ومستلزمات الحمام والزيوت العطرية والمستخلصات العطرية ومستحضرات التنظيف 

والتعطير، خدمات البيع بالتجزئة وبما في ذلك خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت وخدمات 
والصقل واألمتعة والمحافظ وغيرها من  متاجر البيع بالتجزئة في مجاالت أدوات الكشط

الحماالت وحقائب الحمل لجميع األغراض وحقائب الماكياج المباعة فارغة والحقائب 
الرياضية والمشروبات غير الكحولية والبيرة والمياه المعدنية والغازية والمياه المعبأة في 

صائر الفاكهة واألشربة قوارير وغيرها من المشروبات غير الكحولية ومشروبات الفاكهة وع
 وغيرها من المستحضرات لصنع المشروبات والمالبس ولباس القدم وأغطية الرأس.

Date of 25/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/03/2019  

Applicant Name: SoulCycle Inc. اسم طالب التسجيل: .سولسايكل انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 609 Greenwich Street, New York, New 
York 10014 U.S.A. 

 10014غرينويتش ستريت، نيويورك، نيويورك  609
 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 165355 Class 35 35 العالمة التجاريةرقم  165355 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Retail store services featuring infants' and children's' products, 
namely, bedding, furniture, home furnishings, rugs, bathroom 
furnishings and accessories, window coverings, lighting, toys, 
household furnishings and accessories; online retail store 
services featuring infants' and children's' products, namely, 
bedding, furniture, home furnishings, rugs, bathroom 
furnishings and accessories, window coverings, lighting, toys, 
household furnishings and accessories. 

ات و أثاث و خدمات متجر للبيع بالتجزئة لعرض منتجات الرضع واألطفال و تحديدا مفروش
مفروشات منزلية و سجاد و مفروشات الحمامات واإلكسسوارات و أغطية النوافذ و اإلضاءة 

و ألعاب و مفروشات منزلية وإكسسوارات، خدمات متجر للبيع بالتجزئة خالل اإلنترنت 
لعرض منتجات الرضع واألطفال و تحديًدا مفروشات و أثاث و مفروشات منزلية و سجاد و 

لحمامات واإلكسسوارات و أغطية النوافذ و اإلضاءة و ألعاب و مفروشات منزلية مفروشات ا
 وإكسسوارات.

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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  للملكية الفكريةأبو غزالة  
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165352 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165352 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Retail store and online retail store services featuring a wide 
variety of consumer goods 

متجر للبيع بالتجزئة وخدمات متجر للبيع بالتجزئة على اإلنترنت لعرض مجموعة متنوعة 
 كبيرة من السلع االستهالكية

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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  
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165340 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165340 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Management consultation   استشارات ادارية 

 

Date of 02/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  02/04/2019  

Applicant Name: Omar Yousef Mohammad 
Albaik  

 اسم طالب التسجيل: عمر يوسف محمد البيك 

Nationality     : 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: 925452, 11190  عنوان طالب التسجيل  11190, 925452خلدا   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 925452 -11190 amman -khalda    ليغعنوان التب خلدا -عمان  11190 -925452ص.ب  

Trademark 165606 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165606 الصنف 
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   GLAMGLOW  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

On-line retail store services featuring cosmetics, non-medicated 
skin care preparations, non-medicated toiletries, beauty masks, 
body masks and skin masks; in-store retail store services 
featuring cosmetics, non-medicated skin care preparations, 
non-medicated toiletries, beauty masks, body masks and skin 
masks 

خدمات المتاجر اإللكترونية للبيع بالتجزئة التي تعرض مستحضرات التجميل ومستحضرات 
العناية بالبشرة غير العالجية ومستحضرات الزينة غير العالجية وأقنعة التجميل 

خدمات متاجر البيع ومستحضرات دهن وتغطية الجسم ومستحضرات دهن وتغطية البشرة؛ 
بالتجزئة داخل المتجر التي تعرض مستحضرات التجميل ومستحضرات العناية بالبشرة غير 

العالجية ومستحضرات الزينة غير العالجية وأقنعة التجميل ومستحضرات دهن وتغطية 
 الجسم ومستحضرات دهن وتغطية البشرة

Date of 07/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/04/2019  

Applicant Name: GlamGlow LLC اسم طالب التسجيل: جالمجلو ال ال سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 767 Fifth Avenue, New York, New York 
10153 United States of America 

الواليات   10153فيفث افينيو،  نيويورك، نيويورك  767
 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165586 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165586 الصنف 



271 

 

 

   SMASHBOX  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

On-line retail store services featuring cosmetics, non-medicated 
skin care preparations, non-medicated toiletries, beauty masks, 
body masks and skin masks; in-store retail store services 
featuring cosmetics, non-medicated skin care preparations, 
non-medicated toiletries, beauty masks, body masks and skin 
masks 

خدمات المتاجر اإللكترونية للبيع بالتجزئة التي تعرض مستحضرات التجميل ومستحضرات 
ة غير العالجية وأقنعة التجميل العناية بالبشرة غير العالجية ومستحضرات الزين

ومستحضرات دهن وتغطية الجسم ومستحضرات دهن وتغطية البشرة؛ خدمات متاجر البيع 
بالتجزئة داخل المتجر التي تعرض مستحضرات التجميل ومستحضرات العناية بالبشرة غير 

 العالجية ومستحضرات الزينة غير العالجية وأقنعة التجميل ومستحضرات دهن وتغطية
 الجسم ومستحضرات دهن وتغطية البشرة

 

Date of 07/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/04/2019  

Applicant Name: DJF Enterprises اسم طالب التسجيل: دي جيه اف انتربرايسيز 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 767 Fifth Avenue, New York, New York 
10153 United States of America 

الواليات   10153فيفث افينيو،  نيويورك، نيويورك  767
 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165581 Class 35 35 التجاريةرقم العالمة  165581 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

trading of chemical materials and hgynes systems and cleaning 
products,advertising  

 تجارة المواد الكيماوية وانطمة التعقيم ومنظفات,الدعاية واالعالنات

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

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

 

Date of 07/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/04/2019  

Applicant Name: Mahmoud samer sabri 
bdeer 

 اسم طالب التسجيل: محمود سمير صبري بدير 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -marka al janobiya, P.O.Box: 8, 
13134 

 عنوان طالب التسجيل  13134, 8ماركا الجنوبية   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 8 -13134 amman -marka al 
janobiya 

ليغعنوان التب ماركا الجنوبية -عمان  13134 -8ص.ب    

Trademark 165407 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165407 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Trade and distribution of fresh and frozen fish, meat and poultry 
Trading of Pumps, motors, valves and accessories Trading of 
industrial instruments and equipment Trading of heavy 
equipment (forklifts, trucks, cranes) Importation Construction 
equipment and machines Vending machines trading and 
services 

تجارة وتوزيع اللحوم والدواجن الطازجه والمجمدة .تجارة المضخات والمحركات والصمامات 
قيلة)شاحنات ورافعات شوكية تجارة االليات الث ولوازمها.تجارة المعدات الصناعية .

 وكرينات(االستيراد تجارة المعدات واالليات االنشئية..استخدام وتجارة ماكينات البيع الذاتي.
 

 

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

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

 

Date of 23/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/04/2019  

Applicant Name: Artificial Lift For Supplies   اسم طالب التسجيل: شركة الرفع الصناعي للتوريد والتزويد 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -al rabiya, P.O.Box: 1244, 11821  عنوان طالب التسجيل  11821, 1244الرابية  ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1244 -11821 amman -al rabiya   ليغعنوان التب الرابية-عمان  11821 -1244ص.ب  

Trademark 165304 Class 35 35 العالمة التجاريةرقم  165304 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Retail store and online retail store services featuring a wide 
variety of consumer goods 

خدمات متجر بيع بالتجزئة ومخزن بيع بالتجزئة عبر اإلنترنت توفر مجموعة كبيرة من 
 البضائع للمستهلكين.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/266,444 
Claim Date: 17/01/2019 

 USالولوية: بلد االدعاء: االدعاء بحق ا
 266.444/88رقم االدعاء: 

 17/01/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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   -للملكية الفكريةأبو غزالة  
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165437 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165437 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tax preparation and services provided by consultants relating 
thereto; business management consultancy; services provided 
by consultants in the field of commercial strategy and in the 
field of business planning; services provided by consultants in 
connection with business processes; services provided by 
consultants in the field of mergers, acquisitions and sale of 
companies; market and competition analysis services; 
accounting; commercial activity appraisal services; business 
appraisals; services provided by consultants relating to 
accounting, tax preparation, trading and commercial business 
management; services provided by consultants relating to 
business risk management; business risk assessment services. 

رات إدارة اإلعدادات والخدمات الضريبية المقدمة من المستشارين ذات الصلة بذلك، استشا
االعمال، الخدمات المقدمة من قبل المستشارين في مجال االستراتيجية التجارية وفي مجال 

تخطيط االعمال، الخدمات المقدمة من قبل المستشارين المتصلة مع العمليات التجارية 
)األعمال(، الخدمات المقدمة من قبل المستشارين في مجال عمليات الدمج )االندماج( 

ذات )االستمالك( وبيع الشركات، خدمات تحليل السوق والمنافسة، المحاسبة، واالستحوا
خدمات تقييم النشاط التجارية، تقييم )تخمين( األعمال، الخدمات المقدمة من قبل المستشارين 
المتعلقة بالمحاسبة وإعداد الضرائب وإدارة أعمال المتاجرة والتجارية، الخدمات المقدمة من 

 المتعلقة بإدارة مخاطر األعمال، خدمات التقييم لمخاطر االعمال.قبل المستشارين 

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

Applicant Name: ANDERSEN TAX LLC اسم طالب التسجيل: اندرسون تاكس إل إل سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 100 First Street, Suite 1600, San 
Francisco, California 94105, USA 

، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا 1600شارع فيرست، شقة  100
 ، الواليات المتحدة األمريكية94105

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165452 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165452 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tax preparation and services provided by consultants relating 
thereto; business management consultancy; services provided 
by consultants in the field of commercial strategy and in the 
field of business planning; services provided by consultants in 
connection with business processes; services provided by 
consultants in the field of mergers, acquisitions and sale of 
companies; market and competition analysis services; 
accounting; commercial activity appraisal services; business 
appraisals; services provided by consultants relating to 
accounting, tax preparation, trading and commercial business 
management; services provided by consultants relating to 
business risk management; business risk assessment services. 

اإلعدادات والخدمات الضريبية المقدمة من المستشارين ذات الصلة بذلك، استشارات إدارة 
لخدمات المقدمة من قبل المستشارين في مجال االستراتيجية التجارية وفي مجال االعمال، ا

تخطيط االعمال، الخدمات المقدمة من قبل المستشارين المتصلة مع العمليات التجارية 
)األعمال(، الخدمات المقدمة من قبل المستشارين في مجال عمليات الدمج )االندماج( 

الشركات، خدمات تحليل السوق والمنافسة، المحاسبة،  واالستحواذات )االستمالك( وبيع
خدمات تقييم النشاط التجارية، تقييم )تخمين( األعمال، الخدمات المقدمة من قبل المستشارين 
المتعلقة بالمحاسبة وإعداد الضرائب وإدارة أعمال المتاجرة والتجارية، الخدمات المقدمة من 

 ر األعمال، خدمات التقييم لمخاطر االعمال.قبل المستشارين المتعلقة بإدارة مخاط

 

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

Applicant Name: ANDERSEN TAX LLC اسم طالب التسجيل: اندرسون تاكس إل إل سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 100 First Street, Suite 1600, San 
Francisco, California 94105, USA 

، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا 1600شارع فيرست، شقة  100
 ، الواليات المتحدة األمريكية94105

 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   -أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165457 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165457 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising; business management; distribution of advertising 
material (flyers, brochures and samples); publicity material 
rental; updating of advertising material; dissemination of 
advertising matter; dissemination of advertising mail; 
commercial information agencies; posting of advertising and 
commercial information on blogs, social networks and 
community networks; assistance to industrial and commercial 
enterprises in the conduct of their business; advice, information 
or business information; business administration; professional 
business consultancy; office functions; business advice and 
information services; electronic business information service; 
studies and market research; statistical evaluation of market 
research data; studies and advice on geomarketing targeting; 
negotiations and conclusions of commercial transactions on 
behalf of third parties; document reproduction; help and advice 
in business organization and direction; public relations; mailing 
lists processing (restructuring, deduplication, increase, 
geocoding); rental of targeted addresses at points of sale; 
collection and systematization of data in a central file; 
subscriptions to a database; subscription to audiovisual 
programs; data entry, formatting, compilation and processing 
services and more generally recording, transcription (office 
work), transmission and systematization of written 
communications and sound and / or visual recordings; database 
update services; computerized file management; telemarketing 
services; telephone marketing service; all direct and indirect 
marketing services, telemarketing with sales offer and telematic 
promotion with sales offer; project management of addressed 
and unaddressed direct mail, telemarketing and e-commerce 
operations; telephone call center services; telephone answering 
service (for absent subscribers); call center services for others; 
administration of telecommunication networks and multimedia 
networks; administrative exploitation of data banks; operation 
of an administrative database; opinion polling; studies, research 
and analysis of statistical data; compilation of statistics; 
arranging subscriptions to telecommunication services for 
others; business promotion services for others in all its forms; 
realization and implementation of promotional actions; 
commercial offer and information on advantageous purchasing 
opportunities; sales promotion services attached to a customer 
loyalty program; assistance services to industrial and 
commercial companies on the analysis of customer 

دعاية وإعالن؛ إدارة األعمال؛ توزيع المواد اإلعالنية )منشورات ونشرات وعينات(؛ تأجير 
ديث المواد اإلعالنية؛ نشر المواد اإلعالنية؛ نشر البريد الدعائي؛ وكاالت مواد الدعاية؛ تح

المعلومات التجارية؛ نشر اإلعالنات والمعلومات التجارية على المدونات ومواقع التواصل 
االجتماعي والشبكات المجتمعية؛ المساعدة للشركات الصناعية والتجارية في تسيير أعمالها؛ 

ت أو المعلومات التجارية؛ إدارة األعمال؛ استشارات األعمال المهنية؛ المشورة أو المعلوما
األنشطة المكتبية؛ المشورة التجارية وخدمات المعلومات؛ خدمة معلومات األعمال 

اإللكترونية؛ دراسات السوق واألبحاث؛ تقييم إحصائي للبيانات من دراسات األسواق ؛ 
الجغرافي؛ المفاوضات واستنتاجات المعامالت دراسات ومشورة بشأن االستهداف التسويقي 

التجارية نيابة عن أطراف ثالثة؛ استنساخ الوثائق؛ المساعدة والمشورة في تنظيم األعمال 
والتوجيه؛ العالقات العامة؛ معالجة ملفات العناوين )إعادة الهيكلة، إلغاء البيانات المكررة، 

تهدفة في نقاط البيع؛ جمع وتنظيم البيانات في اإلثراء، الترميز الجغرافي(؛ تأجير عناوين مس
ملف مركزي؛ االشتراكات في قاعدة البيانات؛ االشتراك في البرامج السمعية البصرية؛ خدمات 

إدخال البيانات وتنسيقها وتجميعها ومعالجتها ، وبشكل أعم تسجيل ونسخ )العمل المكتبي( 
تية و / أو المرئية؛ خدمات تحديث قاعدة ونقل وتنظيم االتصاالت المكتوبة والتسجيالت الصو

البيانات؛ إدارة الملفات المحوسبة؛ خدمات التسويق عبر الهاتف؛ خدمة التسويق عبر 
الهاتف؛ جميع خدمات التسويق المباشر وغير المباشر، التسويق عبر الهاتف مع عروض 

لبريد المباشر المبيعات والترويج عن بعد مع عروض المبيعات؛ إدارة مشروعات عمليات ا
وغير المباشر والتسويق عن بعد وعمليات التجارة اإللكترونية؛ خدمات مركز االتصال 
الهاتفي؛ خدمة الرد على الهاتف )للمشتركين غير الموجودين(؛ خدمات مركز االتصال 
لآلخرين؛ إدارة شبكات االتصاالت وشبكات الوسائط المتعددة؛ االستغالل اإلداري لبنوك 

تشغيل قاعدة البيانات اإلدارية؛ استطالعات الرأي؛ الدراسات والبحوث وتحليل  البيانات؛
البيانات اإلحصائية؛ تجميع البيانات اإلحصائية؛ تنظيم االشتراكات في خدمات االتصاالت 

لآلخرين؛ خدمات ترويج األعمال لآلخرين بجميع أشكالها؛ تحقيق وتنفيذ اإلجراءات 
ومعلومات عن فرص الشراء المفيدة؛ خدمات ترويج المبيعات  الترويجية؛ العروض التجارية

المرتبطة ببرنامج والء العمالء؛ خدمات المساعدة للشركات الصناعية والتجارية على تحليل 
رضا العمالء؛ خدمات استشارية حول تحليل رضا العمالء؛ تحليل األعمال للرسائل المنشورة 

م وتحسين رضا العمالء؛ البحث واسترجاع واسترداد على المواقع والشبكات االجتماعية لتقيي
المعلومات والموارد األخرى المتاحة على شبكات الكمبيوتر العالمية والشبكات اإللكترونية 
وشبكات االتصاالت األخرى لآلخرين؛ األعمال والمعلومات التجارية المتاحة على شبكات 

ستشارية المهنية واالستشارات في مجال الكمبيوتر وشبكات االتصاالت العالمية؛ الخدمات اال
تجميع قواعد بيانات الكمبيوتر؛ خدمات االستشارات التجارية وهي القيام باألعمال اإلحصائية 
ومعالجة البيانات واالختزال واألداء وكذلك تحليل المسوحات والدراسات االستقصائية؛ خدمات 

ت العالمية )اإلنترنت( أو شبكة االشتراك الهاتفي؛ خدمات االشتراك في شبكة االتصاال
الوصول الخاصة )اإلنترانت(؛ خدمة االشتراك في خدمة االتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمة 

المعلومات التجارية عبر شبكات االتصال العالمية )اإلنترنت( أو شبكات الوصول الخاصة 
ألغراض تجارية أو )اإلنترانت(؛ خدمة االشتراك في المجالت لآلخرين؛ تنظيم المعارض 

دعائية؛ خدمات االستعانة بمصادر خارجية ]مساعدة تجارية[؛ خدمات االستعانة بمصادر 
خارجية )الدعم التجاري(؛ خدمات تحليل تجربة العمالء لتحديد مؤشر الجمهور وسلوك 

المستهلكين على وسائل االتصال الرقمية المختلفة )مواقع اإلنترنت التي يمكن الوصول إليها 
عن طريق الكمبيوتر أو المحمول، وتطبيقات الهاتف المحمول، وأجهزة التلفزيون(؛ خدمات 

قياس القنوات المتقاطعة )متعددة القنوات(؛ خدمات تحليل البيانات؛ المشورة في مجال تنظيم 
البيانات واالستعانة بمصادر خارجية؛ خدمات الوساطة التجارية )خدمات المساعد الشخصي(؛ 

Date of 14/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: TELEPERFORMANCE SE اسم طالب التسجيل: تيليبيرفورمانس أس إي 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 21/25 RUE BALZAC, 75008 PARIS, 
FRANCE 

 عنوان طالب التسجيل  باريس، فرنسا 75008رو بلزاك،  21/25

Applicant for 
Correspondence 

Raed Ibrahim Mohamad Ibrahim - Beit Al-
Khebra Intellectual Property P.O.Box 
963590 -11196 Al-Jandaweel -Mohammad 
Kasab Al Daja Street 

مؤسسة بيت الخبرة للملكية  -رائد ابراهيم محمد ابراهيم  
شارع محمد  -الجندويل  11196 -963590ص.ب الفكرية

 كساب الدعجة

ليغعنوان التب  

Trademark 165555 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165555 الصنف 
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satisfaction; consulting services on customer satisfaction 
analysis; business analysis of messages posted on websites 
and social networks to evaluate and improve customer 
satisfaction; search, retrieval and retrieval of information and 
other resources available on global computer networks and 
other electronic and communications networks for others; 
business and business information made available on computer 
networks and global communications networks; professional 
consultancy and consulting services in the field of compiling 
computer databases; business consultancy services, namely, 
performing statistical work, data processing, stenotype and 
performance as well as analyzing surveys and surveys; 
telephone subscription services; subscription services to a 
global telecommunication network (Internet) or private access 
network (Intranet); subscription service to a telecommunication 
service; commercial information service via global (Internet) or 
private access (Intranet) communication networks; magazine 
subscription service for others; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; outsourcing services 
[business assistance]; outsourcing services (commercial 
support); customer experience analysis services for 
determining the audience index and the behavior of consumers 
on various digital means of communication (websites 
accessible by computer or mobile, mobile applications, 
televisions); cross channel measurement services 
(multichannel); data analysis services; advice in the field of 
systematization and data outsourcing; commercial 
intermediation services (concierge services); consulting 
services in the field of outsourcing and management of human 
resources; human resources consulting and management 
service, personnel recruitment service; consulting and 
consultancy services relating to staff recruitment; business 
management for freelance service providers; employment 
agencies; personnel management consultancy; acquisition of 
commercial information; acquisition of business information 
relating to business activities; recruitment process management 
and human resources outsourcing services related to 
recruitment; staff skills management; salary studies for 
recruitment purposes. 

شارية في مجال االستعانة بمصادر خارجية وإدارة الموارد البشرية؛ استشارات خدمات است
وإدارة الموارد البشرية، خدمة توظيف الموظفين؛ االستشارات والخدمات االستشارية 

المتعلقة بتعيين الموظفين؛ إدارة األعمال لمقدمي الخدمات المستقلين؛ وكاالت التوظيف؛ 
ن؛ اقتناء المعلومات التجارية؛ اقتناء المعلومات التجارية استشارات إدارة شؤون الموظفي

المتعلقة باألنشطة التجارية؛ إدارة عملية التوظيف وخدمات االستعانة بمصادر خارجية 
للموارد البشرية المتعلقة بالتوظيف؛ إدارة مهارات الموظفين؛ دراسات األجور ألغراض 

 التوظيف.

Priority claim:  Claim Country: FR 
Claim No.: 4505406 
Claim Date: 04/12/2018 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 4505406رقم االدعاء: 

 04/12/2018تاريخ االدعاء: 

Special condition:  Claiming the colors purple with Panton code 
2602C 

 واللون الزهرياشتراطات خاصة: المطالبة بحماية اللون االبيض  البنفسجي  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

security trading  تجارة االجهزة االمنية 

Date of 20/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/05/2019  

Applicant Name: Virginia for Security 
Trading company .  

 اسم طالب التسجيل: شركة فيرجينيا لتجارة االجهزة االمنية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman  -marj al hamam , P.O.Box: 1090, 
11732 

 عنوان طالب التسجيل  11732, 1090مرج الحمام  ، ص.ب: -عمان  

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1090 -11732 Amman  -marj al 
hamam  

ليغعنوان التب مرج الحمام -عمان   11732 -1090ص.ب    

Trademark 165493 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165493 الصنف 



280 

 

 

   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

advertising, business management, business administration, 
online marketing for restaurant services. 

 خدمات االعالن وادارة و توجيه االعمال و التسويق االلكتروني للمطاعم و خدماتها.

Date of 11/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2019  

Applicant Name: Omar Mohammad Khaled 
Al Godran  

 اسم طالب التسجيل: عمر محمد خالد الغدران 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address irbed -Nuayyimah , P.O.Box: 10, 21555 :عنوان طالب التسجيل  21555, 10اربد نعيمة   ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 10 -21555 irbed -Nuayyimah    ليغعنوان التب اربد نعيمة  21555 -10ص.ب  

Trademark 165620 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165620 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

retail sales services (supermarket) ) خدمات البيع بالتجزئة )سوبرماركت 

 

Date of 29/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/07/2019  

Applicant Name: Zait & Zater le al tamween 
Co 

 اسم طالب التسجيل: شركة زيت وزعتر للتموين 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -swifiya , P.O.Box: 72, 11610  عنوان طالب التسجيل  11610, 72الصويفية   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 72 -11610 amman -swifiya    ليغعنوان التب الصويفية -عمان  11610 -72ص.ب  

Trademark 165309 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165309 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

( export and import , marketing , advertising , wholesale , retail ) 
Food supplements , pharmaceutical preparation , food for baby , 
disinfectants , amino acid , asthmatic tea , burns preparation , 
for medicinal purposes hemorrhoid preparations , slimming 
purposes , vaginal washes , vitamin preparation , cleaning 
preparation contact lenses , constipation , herbs , herbs tea for 
medicinal purposes , hemorrhoid preparations , slimming 
purposes , vaginal washes , vitamin preparation.and export and 
import, marketing, advertising  

بيع التجزئة ، والجملة ، الدعاية واالعالن ، التسويق واالستيراد والتصدير ( مكمالت غذائية 
مستحضرات صيدالنية مستحضرات صحية لغايات طبية أغذية مطهرات ، احماض امينية . 
شاي للربو ، مستحضرات عالج وللرضع واألطفال الحروق ، تنظيف العدسات الالصقة ، 

عالج اإلمساك ، عشاب دوائية ، شاي اعشاب الغايات دوائية ، مستحضرات بواسير ، 
مستحضرات طبية ألغراض التنحيف ، غسول مهبلي ، مستحضرات فيتامينية، الدعاية و 

 االعالن، التسويق و االستيراد و التصدير 

 

Date of 06/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/08/2019  

Applicant Name: SHADI AHMAD ALI 
OBEIDAT 

 اسم طالب التسجيل: شادي احمد علي عبيدات

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address IRBID, P.O.Box: 1782, 21110 عنوان طالب التسجيل  21110, 1782الحصن  ، ص.ب: اربد شارع 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1782 -21110 IRBID   ليغعنوان التب اربد شارع الحصن 21110 -1782ص.ب  

Trademark 165611 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165611 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

retal sales services (supermarket ) ) خدمات البيع بالتجزئة )سوبر ماركت 

Date of 20/08/2019 لرسميةاعالن الجريدة ا  
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/08/2019  

Applicant Name: Second Market For  
General Trading Co  

 اسم طالب التسجيل: شركة االسواق الثانية للتجارة العامة

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman ,Tunis St., P.O.Box: 941601, 11194 :عنوان طالب التسجيل  11194, 941601عمان ،شارع تونس ،  ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 941601 -11194 Amman ,Tunis St.   ليغعنوان التب عمان ،شارع تونس ، 11194 -941601ص.ب  

Trademark 165634 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165634 الصنف 



284 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

 Accounting , Accounts ( Drawing up of statements of - ) , 
Business Appraisals , Auditing , Book - keeping , Professional 
Business Consultancy , Economic forecasting , Management 
Advisory services for siness , Outsourcing services [ business 
assitance ] , Payroll preparation , Personnel management | 
consultancy , Drawing up of Statements of accounts , Tax 
preparation 

محاسبة ، إعداد تقارير الحسابات ، تقيم األعمال ، تدقيق الحسابات ، مسك الدفاتر ،  
في إدارة األعمال ،  استشارات االعمال المهنية ، التنبؤات االقتصادية ، خدمات المشورة

خدمات التجميع ) المساعدة في األعمال ( ، إعداد كشوف الرواتب ، استشارات إدارة شؤون 
 الموظفين ، إعداد القوائم الحسابية ، أعداد الضرائب

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

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

 

Date of 25/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/08/2019  

Applicant Name: Mohammad taleb 
“mohammad abo taleb 
awamleh” 

 اسم طالب التسجيل: "ابو طالب عواملة "محمد طالب محمد 

Nationality     : 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 

, 17516عمان / الدوار السابع بناية زهران بالزا   ، ص.ب:
11195 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165633 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165633 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising/ Publicity, advertising agency services / publicity agency 
services, Rental of advertising space, Advertising by mail order, 
rental of advertising time on communication media, business 
management assistance, Business inquiries, business organization 
consultancy, Business research, Advisory services for business 
management, Professional business consultancy, Business 
information, business intermediary services relating to the matching 
of potential private investors with entrepreneurs needing funding, 
Commercial information agency services, Commercial information 
and advice for consumers [consumer advice shop], Provision of 
commercial and business contact information, commercial 
intermediation services, compilation of information into computer 
databases, Compilation of statistics, Compiling indexes of 
information for commercial or advertising purposes, Computerized 
file management, Consultancy regarding public relations 
communications strategy, Consultancy regarding advertising 
communications strategy, Cost price analysis, Demonstration of 
goods, Design of advertising materials, Direct mail advertising, 
dissemination of advertising matter, Economic forecasting, Import-
export agency services, Layout services for advertising purposes, 
Market studies, Marketing research, marketing, Modeling for 
advertising or sales promotion, News clipping services, On-line 
advertising on a computer network, Provision of an on-line 
marketplace for buyers and sellers of goods and services, Opinion 
polling, Organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes, Organization of trade fairs for commercial or advertising 
purposes, Presentation of goods on communication media, for retail 
purposes, Public relations, Publication of publicity texts, Publicity 
material rental, Sales promotion for others, Search engine 
optimization for sales promotion, Sponsorship search, Arranging 
subscriptions to telecommunication services for others, 
Systemization of information into computer databases, 
Telemarketing services, Production of teleshopping programs, 
Television advertising, Updating of advertising material, Updating 
and maintenance of date in computer databases, Updating and 
maintenance of information in registries, Web site traffic 
optimization, Web indexing for commercial or advertising purposes, 
Writing of publicity texts. 

الدعاية واإلعالن، خدمات وكاالت الدعاية واإلعالن، تأجير المساحات االعالنية، 
الدعاية واالعالن بالطلب البريدي، تأجير وقت للدعاية واالعالن في وسائل االعالم، 

المساعدة في ادارة األعمال، استفسارات عن األعمال، استشارات تنظيم األعمال، 
في إدارة األعمال، استشارات األعمال المهنية،  أبحاث األعمال، خدمات المشورة

معلومات األعمال، خدمات الوساطة في قطاع األعمال للتوفيق بين المستثمرين 
المحتملين في القطاع الخاص ورواد األعمال الباحثين عن تمويل، خدمات وكاالت 

قديم المعلومات التجارية، المساعدة في ادارة االعمال التجارية او الصناعية، ت
معلومات تجارية ونصائح للمستهلكين ]مؤسسة ارشاد المستهلك[، توفير معلومات 
االتصال للتجارة واألعمال، خدمات الوساطة التجارية، تجميع المعلومات في قواعد 
بيانات حاسوب، تجميع االحصائيات، تجميع فهارس المعلومات لغايات تجارية أو 

ستشارة بشأن استراتيجية االتصاالت في مجال دعائية، إدارة الملفات المبرمجة، اال
العالقات العامة، االستشارة بشأن استراتيجية االتصاالت في مجال الدعاية، تحليل 

اسعار التكلفة، عرض السلع، تصميم مواد دعائية، االعالن بالبريد المباشر، نشر مواد 
اد والتصدير، خدمات الدعاية واالعالن، التنبؤات االقتصادية، خدمات وكاالت االستير

العروض لغايات الدعاية واالعالن، دراسات السوق، أبحاث التسويق، تسويق، خدمات 
اعداد نماذج الدعاية واالعالن او ترويج المبيعات، خدمات اقتطاع االخبار او 

المعلومات المهمة في الصحف، االعالن والدعاية المباشرة على شبكات الحاسوب، 
لمشتري السلع والخدمات وبائعيها، استطالعات الرأي، تنظيم  إتاحة سوق إلكترونية

المعارض لغايات تجارية او دعائية، تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية او 
دعائية، اإلعالن القائم على الدفع لكل نقرة، عرض السلع على وسائل االعالم لغايات 

واالعالن، تأجير مواد الدعاية  البيع بالتجزئة، العالقات العامة، نشر نصوص الدعاية
واالعالن، ترويج المبيعات ]لآلخرين[، تحسين محرك البحث للترويج للمبيعات، البحث 

عن الرعاية، تنظيم االشتراكات بخدمات االتصاالت عن ُبعد لآلخرين، خدمات تنظيم 
المعلومات في قواعد بيانات الحاسوب، خدمات التسويق عبر الهاتف، إنتاج برامج 

لتسوق عن بعد، الدعاية واالعالن عبر التلفزيون، تحديث مواد الدعاية واالعالن، ا
تحديث وصيانة البيانات في قواعد البيانات الحاسوبية، تحديث وصيانة البيانات في 

السجالت، تحسين الحركة في مواقع اإلنترنت، فهرسة الويب لغايات تجارية أو 
 ن.إعالنية، كتابة نصوص الدعاية واالعال

Date of 28/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/08/2019  

Applicant Name: The First E-commerce 
gate co.  

 اسم طالب التسجيل: شركة اول بوابة للتجارة االلكترونية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman ALShmesani , Queen Noor Street 
-86 Building, P.O.Box: 9431, 11191 

،   86عمارة رقم -عمان،الشميساني شارع الملكة نور  
 11191, 9431ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 9431 -11191 Amman 
ALShmesani , Queen Noor Street -86 
Building 

عمان،الشميساني شارع الملكة نور   11191 -9431ص.ب  
 86عمارة رقم -

ليغعنوان التب  

Trademark 165609 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165609 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

 online advertising on acomputer network االعالن عبر شبكات االنترنت 
 

Date of 11/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/09/2019  

Applicant Name: Safeer For Information 
Technology Co  

 اسم طالب التسجيل: شركة سفير لتكنولوجيا المعلومات 

Nationality     : JORDAN الطالبجنسية  االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -wadi saqra , P.O.Box: 17437, 
11195 

 عنوان طالب التسجيل  11195, 17437وادي صقرة   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 17437 -11195 amman -wadi saqra    ليغعنوان التب وادي صقرة -عمان  11195 -17437ص.ب  

Trademark 165458 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165458 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

 online advertising on acomputer network االعالن عبر شبكات االنترنت 
 

Date of 11/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/09/2019  

Applicant Name: Safeer For Information 
Technology Co  

 اسم طالب التسجيل: شركة سفير لتكنولوجيا المعلومات 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -wadi saqra , P.O.Box: 17437, 
11195 

 عنوان طالب التسجيل  11195, 17437وادي صقرة   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 17437 -11195 amman -wadi saqra    ليغعنوان التب وادي صقرة -عمان  11195 -17437ص.ب  

Trademark 165459 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165459 الصنف 
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   ZIYA  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

trade clothes and mobile devices import and export advertising  تجارة االلبسة واالجهزة الخلوية استيراد وتصدير دعايةة واعالن 

Disclaimer: the registration of this trade mark is pursuant to the 
provision of article(21) paragraph (3) of the trademarks law 

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

 

Date of 21/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/11/2019  

Applicant Name: Ziya  company for cloth 
and mobiles   

 اسم طالب التسجيل: شركة زيا لاللبسه واالجهزة الخلوية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, st haram al ibrahimi , P.O.Box: 
143679, 11814 

 عنوان طالب التسجيل  11814, 143679عمان، ش الحرم االبراهيمي   ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 143679 -11814 Amman, st haram 
al ibrahimi  

ليغعنوان التب عمان، ش الحرم االبراهيمي  11814 -143679ص.ب    

Trademark 165627 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165627 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs.  ، خدمات الشؤون العقاريةخدمات التأمين ، خدمات الشؤون المالية ، خدمات الشؤون النقدية 

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

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذة العالمة يجب ان يكون باللون األرزق الغامق وذلك بموجب 
 الطلب.النموذج المودع مع 

Date of 31/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/01/2019  

Applicant Name: Arab Banking Corporation 
(B.S.C.) 

 اسم طالب التسجيل: .)ب.م.ش(المؤسسة العربية المصرفية 

Nationality     : BAHRAIN جنسية الطالب بحرين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Abc Tower, Diplomatic Area, P.O.Box 5698 
, Bahrain 

 عنوان طالب التسجيل  ، البحرين5698مبنى المؤسسة العربية المصرفية ص.ب. 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165573 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 165573 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs. خدمات التأمين ، خدمات الشؤون المالية ، خدمات الشؤون النقدية ، خدمات الشؤون العقارية 

Date of 31/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/01/2019  

Applicant Name: Arab Banking Corporation 
(B.S.C.) 

 اسم طالب التسجيل: ).)ب.م.ش(المؤسسة العربية المصرفية 

Nationality     : BAHRAIN الطالبجنسية  بحرين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Abc Tower, Diplomatic Area, P.O.Box 5698 
, Bahrain 

 عنوان طالب التسجيل  ، البحرين5698مبنى المؤسسة العربية المصرفية ص.ب. 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165593 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 165593 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs. خدمات التأمين ، خدمات الشؤون المالية ، خدمات الشؤون النقدية ، خدمات الشؤون العقارية 

Date of 31/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/01/2019  

Applicant Name: Arab Banking Corporation 
(B.S.C.) 

 اسم طالب التسجيل: .)ب.م.ش(المؤسسة العربية المصرفية 

Nationality     : BAHRAIN جنسية الطالب بحرين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Abc Tower, Diplomatic Area, P.O.Box 5698 
, Bahrain 

 عنوان طالب التسجيل  ، البحرين5698مبنى المؤسسة العربية المصرفية ص.ب. 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165539 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 165539 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs. خدمات التأمين ، خدمات الشؤون المالية ، خدمات الشؤون النقدية ، خدمات الشؤون العقارية 

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

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذة العالمة يجب ان يكون باللون األخضر الفاتح وذلك بموجب 
 النموذج المودع مع الطلب.

 

Date of 31/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/01/2019  

Applicant Name: Arab Banking Corporation 
(B.S.C.) 

 اسم طالب التسجيل: .)ب.م.ش(المؤسسة العربية المصرفية 

Nationality     : BAHRAIN جنسية الطالب بحرين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Abc Tower, Diplomatic Area, P.O.Box 5698 
, Bahrain 

 عنوان طالب التسجيل  ، البحرين5698مبنى المؤسسة العربية المصرفية ص.ب. 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165594 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 165594 الصنف 
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    ALWAYS DESIGNING FOR PEOPLE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Insurance consulting, research, information, planning, 
management, and administration services; financial consulting, 
research, information, planning, management, administration, 
and reporting services; providing consulting, computing and 
data services to employers in the field of payroll tax debiting 
and compliance, financial benefits administration, workers 
compensation claims administration; employee retirement 
funds administration; providing a website, online database, and 
internet portal in the field of insurance, financial matters, and 
retirement funds 

خدمات استشارات التأمين و البحث و المعلومات و التخطيط و اإلدارة و واإلشراف اإلداري، 
البحث و المعلومات و التخطيط و اإلدارة و اإلشراف اإلداري و خدمات االستشارات المالية و 

وإعداد التقارير، توفير خدمات االستشارات و والحوسبة والبيانات ألصحاب العمل في مجال 
القيد على الحساب وااللتزام بضرائب األجور والمرتبات و إدارة االستحقاقات المالية و إدارة 

أموال تقاعد الموظفين، توفير موقع إلكتروني و قاعدة  مطالبات التعويض للعمال، إدارة
بيانات على اإلنترنت و وبوابة إلكترونية في مجال التأمين و الشئون المالية و وأموال 

 التقاعد.

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 076033 
Claim Date: 04/10/2018 

 JMاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 076033رقم االدعاء: 

 04/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 26/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/02/2019  

Applicant Name: ADP, LLC اسم طالب التسجيل: ايه دي بيه، ال ال سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address One ADP Boulevard, Roseland, New 
Jersey 07068 USA 

، 07068ون ايه دي بيه بوليفارد، روزالند، نيوجيرسي 
 الواليات المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 11192عمان  921100ص.ب   -ابو غزالة للملكية الفكرية  
 االردن 

ليغعنوان التب  

Trademark 165360 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 165360 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Banking, Credit card services, Credit cards (Issuance of –), 
Debit card services, Financing services and Issuance of credit 
cards. 

خدمات األعمال المصرفية وبطاقات االئتمان، بطاقات االئتمان )إصدار بطاقات االئتمان(، 
 خدمات بطاقات الدين، خدمات التمويل، إصدار البطاقات االئتمانية.

 

Date of 24/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/03/2019  

Applicant Name: Bank Audi SAL اسم طالب التسجيل: .ل.م.بنك عوده ش 

Nationality     : LEBANON الطالبجنسية  لبنان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Audi Plaza, Bab Idriss, P.O. Box: 11-2560, 
Riad El-Solh, Beirut 1107 2808, Lebanon 

 ، رياض2560-11مبنى عوده بالزا، باب إدريس، ص.ب. 
 ، لبنان2808 1107الصلح، بيروت 

 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 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165358 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 165358 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Banking and financing services; financial services, namely, 
providing financial analysis, consultation, planning and 
management, commercial and consumer lending and leasing 
services, mortgage lending, and loan financing; credit card 
services; debit card services; electronic payment, namely, 
electronic processing and transmission of bill payment data; 
financial information in the nature of rates of exchange; security 
services, namely, guaranteeing loans; cash management; 
mortgage banking; safety deposit box services; savings 
account services; providing educational and college 
scholarships; automated teller machine services; investment 
services, namely, providing investment analysis, consultation, 
planning, management, advisory, brokerage, banking, and 
research services with respect to stocks, mutual funds, 
securities, bonds, commodities, real estate and other 
instruments of investment; insurance services, namely, 
providing insurance and annuity brokerage services, insurance 
agencies, insurance administration and insurance consultation 
services in the fields of life, property and casualty, accident, 
health and credit insurance services; providing banking, 
financial, investment and insurance consultation and 
information via global computer networks, internal computer 
information networks and telecommunication networks for the 
electronic, telephonic and telefacsimile transmission of voice, 
data, multi-media, graphics, video, photo and audio information; 
and providing interactive banking, financial, investment and 
insurance consultation and information via global computer 
networks, internal computer information networks and 
telecommunication networks for the electronic, telephonic and 
telefacsimile transmission of voice, data, multi-media, graphics, 
video, photo and audio information; providing information on 
international finance and foreign exchange rates via global 
computer networks, internal computer information networks 
and telecommunication networks for electronic, telephonic and 
telefacsimile transmission of such information. 

الخدمات المصرفية والتمويلية؛ الخدمات المالية، أي تقديم التحليل المالي، واالستشارة، 
راض والتأجير التجاري وللمستهلكين، واإلقراض العقاري، والتخطيط واإلدارة، وخدمات اإلق

وتمويل القروض؛ خدمات بطاقات االئتمان؛ خدمات بطاقة الخصم؛ الدفع اإللكتروني، أي 
المعالجة اإللكترونية وإرسال بيانات دفع الفواتير؛ المعلومات المالية المتعلقة بأسعار الصرف؛ 

ض؛ إدارة النقود؛ األعمال المصرفية المتعلقة بالرهن؛  خدمات الكفالة المالية، أي ضمان القرو
خدمات صندوق حفظ الودائع؛ خدمات حساب التوفير؛ توفير المنح التعليمية ومنح الكليات؛ 

خدمات آالت الصراف اآللي؛ خدمات االستثمار، وهي تقديم خدمات تحليل االستثمار، 
ة، والخدمات المصرفية، والخدمات واالستشارات، والتخطيط، واإلدارة، والنصح، والوساط

البحثية فيما يتعلق باألسهم، وصناديق االستثمار المشترك، واألوراق المالية، والسندات، 
والسلع، والعقارات،  وغيرها من أدوات االستثمار؛ خدمات التأمين، أي تقديم خدمات التأمين 

االستشارات التأمينية في والوساطة السنوية، ووكاالت التأمين، وخدمات إدارة التأمين و
مجاالت الحياة والممتلكات واإلصابات، وخدمات التأمين ضد الحوادث، والصحة، واالئتمان؛ 
تقديم االستشارات والمعلومات المتعلقة بالخدمات المصرفية والمالية واالستثمارية والتأمين 

التصاالت عبر شبكات حاسوب العالمية، وشبكات معلومات حاسوب الداخلية وشبكات ا
لإلرسال اإللكتروني، والتليفوني، ومن خالل التليفاكس للصوت والبيانات والوسائط المتعددة 
والرسوميات والفيديو والصور  والصوت؛ وتقديم معلومات واستشارات مصرفية، ومالية، 
واستثمارية، وتأمينية تفاعلية عبر شبكات الحاسوب العالمية وشبكات معلومات الحاسوب 

ية وشبكات االتصاالت لإلرسال اإللكتروني، والتليفوني، ومن خالل التليفاكس للصوت، الداخل
والبيانات، والوسائط المتعددة، والرسوميات والفيديو، والصور، والصوت؛ توفير معلومات 

عن التمويل الدولي وأسعار الصرف األجنبي عبر شبكات الحاسوب العالمية وشبكات معلومات 
وشبكات االتصاالت من أجل اإلرسال اإللكتروني، والتليفوني، ومن خالل  الحاسوب الداخلية

 التليفاكس لمثل هذه المعلومات.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/197,366 
Claim Date: 16/11/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 197.366/88رقم االدعاء: 

 16/11/2018االدعاء:  تاريخ

 

Date of 05/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/05/2019  

Applicant Name: Bank of America 
Corporation 

 اسم طالب التسجيل: بانك اوف اميريكا كوربوريشن

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 100 North Tryon Street, Charlotte, North 
Carolina 28255, U.S.A. 

نورث تريون ستريت، تشارلوت، نورث كارولينا  100
 ، الواليات المتحدة األمريكية28255

 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   -أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165450 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 165450 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Provision of financial advice relating to fiscal planning; financial 
consulting and advisory services; actuarial consultancy 
services; financial evaluation services; financial analysis; 
financial investment services; capital investment; financial risk 
management; consultants relating to financial instruments and 
derivatives; provision of information relating to finance and 
securities. 

تقديم المشورة المالية المتعلقة بالتخطيط المالي، خدمات المشورة واالستشارات المالية، 
الخدمات االستشارية االكتوارية )متعلقة بحسابات التأمين(، خدمات التقييم المالي، التحليل 

المالي، استثمار رأس المال، إدارة المخاطر المالية، استشاريين  المالي، خدمات االستثمار
ذات صلة باألدوات المالية ومشتقاتها )مشتقات مالية(، توفير المعلومات المتعلقة بالتمويل 

 واألوراق المالية )ضمانات(.

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

Applicant Name: ANDERSEN TAX LLC اسم طالب التسجيل: اندرسون تاكس إل إل سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 100 First Street, Suite 1600, San 
Francisco, California 94105, USA 

، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا 1600شارع فيرست، شقة  100
 ، الواليات المتحدة األمريكية94105

 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   -أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165453 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 165453 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Provision of financial advice relating to fiscal planning; financial 
consulting and advisory services; actuarial consultancy 
services; financial evaluation services; financial analysis; 
financial investment services; capital investment; financial risk 
management; consultants relating to financial instruments and 
derivatives; provision of information relating to finance and 
securities. 

لي، خدمات المشورة واالستشارات المالية، تقديم المشورة المالية المتعلقة بالتخطيط الما
الخدمات االستشارية االكتوارية )متعلقة بحسابات التأمين(، خدمات التقييم المالي، التحليل 
المالي، خدمات االستثمار المالي، استثمار رأس المال، إدارة المخاطر المالية، استشاريين 

ية(، توفير المعلومات المتعلقة بالتمويل ذات صلة باألدوات المالية ومشتقاتها  )مشتقات مال
 واألوراق المالية )ضمانات(.

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

Applicant Name: ANDERSEN TAX LLC اسم طالب التسجيل: اندرسون تاكس إل إل سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address 100 First Street, Suite 1600, San 
Francisco, California 94105, USA 

، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا 1600شارع فيرست، شقة  100
 ، الواليات المتحدة األمريكية94105

 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   -أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165460 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 165460 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Insurance services; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; 
advice, information and consultation relating to insurance; management of 
all types of insurance contracts, insurance underwriting services; 
insurance and reinsurance brokerage; provident fund services ; 
subscription service to telematic services in the field of insurance and 
financial affairs; insurance services for the assistance and assistance to 
persons while traveling in France or abroad; financial assistance services; 
financial assistance related to credit operations; consulting and 
information relating to insurance, banking, financial affairs; administration 
of insurance portfolios; insurance agencies; banking affairs; banking, 
financial, fiduciary, stock exchange or monetary services, advice and 
information; financial intermediation services, movable, real estate, stock 
market; intermediation services for products or financial assets; 
disintermediation services; loan services; help and advice to the financial 
affairs department; financial operations; capital investment, organization 
and provision of loan and capital investment; professional financial 
consultations; stock exchange brokerage; stock brokerage services; 
financial and monetary estimates; financial and monetary analysis; tax 
estimates and tax assessments; debt collection services through the use 
of legal, amicable and / or judicial means to obtain from a debtor the 
payment of the debt due to the creditor; debt recovery and collection 
agency services; electronic debt collection services; collection of 
payments for goods and services; check cashing services; estimates of 
movable property; financial risk estimation; financial assessment of 
company credit and providing information relating thereto; payment 
processing services; capital investment; trusteeship; security services; 
issuance of tokens of value; wealth management; financial sponsorship; 
savings services; stock brokerage services; asset management service; 
investment of funds; clearing, financial; financial information; financing 
services; electronic funds transfer; rating services on the stock exchange; 
credit card and debit card services; exchanging money; constitution and 
investment of funds; bank loan; financial transactions; acquisition and 
transfer of monetary claims; completion of financial transactions for 
stocks, bonds, securities and equities for others; credit risk management; 
financial management service; financial management of reimbursement 
payments for others; providing funding for commercial entities; providing 
financial guarantees; provision of working capital credits and loans of all 
kinds; providing on-line information relating to financial, banking, 
insurance and investment services; processing of payment transactions 
via the Internet. 

خدمات التأمين؛ الشؤون التمويلية؛ الشؤون المالية؛ الشؤون العقارية؛ 
مين؛ إدارة جميع أنواع المشورة والمعلومات واالستشارات المتعلقة بالتأ

عقود التأمين، خدمات إبرام سندات التأمين؛ وساطة التأمين وإعادة التأمين؛ 
خدمات صناديق التأمين االجتماعي؛ خدمة االشتراك في الخدمات عن بعد في 

مجال التأمين والشؤون المالية؛ خدمات التأمين للمساعدة ومساعدة 
جها؛ خدمات المساعدة المالية؛ األشخاص أثناء السفر في فرنسا أو خار

المساعدة المالية المتعلقة بعمليات االئتمان؛ االستشارات والمعلومات المتعلقة 
بالتأمين والخدمات المصرفية والشؤون المالية؛ إدارة محافظ التأمين؛ وكاالت 

التأمين؛ الشؤون المصرفية؛ الخدمات والمشورة والمعلومات المصرفية أو 
ئتمانية أو البورصة أو الخدمات النقدية؛ خدمات الوساطة المالية المالية أو اال

المنقولة والعقارات وسوق األوراق المالية؛ خدمات الوساطة للمنتجات أو 
األصول المالية؛ خدمات تفكيك الوساطة؛ خدمات القروض؛ المساعدة 

والمشورة لقسم الشؤون المالية؛ العمليات المالية؛ استثمار رأس المال 
نظيم وتوفير القروض واستثمارات رأس المال؛ االستشارات المالية وت

المهنية؛ سمسرة تداول األسهم؛ خدمات الوساطة المالية؛ التقديرات المالية 
والنقدية؛ التحليل المالي والنقدي؛ التقديرات الضريبية والتقييمات الضريبية؛ 

والودية و/أو  خدمات تحصيل الديون من خالل استخدام الوسائل القانونية
القضائية للحصول على سداد الدين المستحق للدائن من المدين؛ خدمات وكالة 

استرجاع الديون وتحصيلها؛ خدمات تحصيل الديون اإللكترونية؛ تحصيل 
المدفوعات للسلع والخدمات؛ خدمات التحقق من الصرف؛ تقديرات الممتلكات 

مالي الئتمان الشركة وتقديم المنقولة؛ تقدير المخاطر المالية؛ التقييم ال
المعلومات المتعلقة بها؛ خدمات عمليات الدفع؛ استثمار رأس المال؛ 

الوصاية؛ خدمات األمن؛ إصدار الرموز ذات القيمة؛ إدارة الثروة؛ الرعاية 
المالية؛ خدمات االدخار؛ خدمات الوساطة المالية؛ خدمة إدارة األصول؛ 

ة؛ المعلومات المالية؛ الخدمات التمويلية؛ استثمار األموال؛ المقاصة المالي
تحويل األموال إلكترونياً؛ خدمات التصنيف في البورصة؛ خدمات بطاقات 

االئتمان وبطاقات الخصم؛ الصرافة؛ تكوين واستثمار الموارد المالية؛ 
القروض البنكية؛ المعامالت المالية؛ اقتناء وتحويل المطالبات النقدية؛ 

المالية لألسهم والسندات واألوراق المالية واألسهم  استكمال المعامالت
لآلخرين؛ إدارة مخاطر االئتمان؛ خدمة اإلدارة المالية؛ اإلدارة المالية 

لمدفوعات السداد لآلخرين؛ توفير التمويل للكيانات التجارية؛ توفير الضمانات 
فير المالية؛ توفير ائتمان وقروض رأس المال العامل من جميع األنواع؛ تو

المعلومات عبر اإلنترنت المتعلقة بالخدمات المالية والمصرفية والتأمين 
 واالستثمار؛ معالجة معامالت الدفع عبر اإلنترنت.

Priority claim:  Claim Country: FR 
Claim No.: 4505406 
Claim Date: 04/12/2018 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 4505406رقم االدعاء: 

 04/12/2018تاريخ االدعاء: 

Special condition:  Claiming the colors purple with Panton code 2602C اشتراطات خاصة: المطالبة بحماية اللون االبيض  البنفسجي  واللون الزهري 

Date of 14/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: TELEPERFORMANCE SE اسم طالب التسجيل: تيليبيرفورمانس أس إي 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 21/25 RUE BALZAC, 75008 PARIS, 
FRANCE 

 عنوان طالب التسجيل  باريس، فرنسا 75008رو بلزاك،  21/25

Applicant for 
Correspondence 

Raed Ibrahim Mohamad Ibrahim - Beit Al-
Khebra Intellectual Property P.O.Box 
963590 -11196 Al-Jandaweel -Mohammad 
Kasab Al Daja Street 

مؤسسة بيت الخبرة للملكية  -رائد ابراهيم محمد ابراهيم  
شارع محمد  -الجندويل  11196 -963590ص.ب الفكرية

 كساب الدعجة

ليغعنوان التب  

Trademark 165550 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 165550 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

 rental of real estate, real estate agency services, real estate 
brokerage, real estate appraisal, Capital investment, real estate 
management, rental of apartments, hire-purchase financing, 
lease-purchase financing, accommodation bureau services 
[apartments], rental of offices [real estate], rental of 
offices for co-working, arranging finance for construction 
projects, rent collection. 

تأجير العقارات، خدمات وكاالت العقارات، خدمات وساطة العقارات، خدمات ثمين العقارات، 
تأجير الشقق السكنية،تمويل الشراء خدمات استثمار رؤوس أموال، خدمات إدارة العقارات، 

والتأجير،تمويل التأجير، الشراء، خدمات مكاتب اإلقامة )الشقق(،تأجير المكاتب )عقار 
ات(،تأجير المكاتب للعمل الجماعي المشترك، ترتيب األمور المالية للمشاريع اإلنشائية، 

 تحصيل اإليجارات

Date of 05/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/08/2019  

Applicant Name: The land International 
Investment & Real Estate 
Development company 
L.L.C .  

 اسم طالب التسجيل:  .م.م.شركة االرض الدولية لالستثمار والتطوير العقاري ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -shemisani -rafiq athim st building 
no 1 second floof , amman, P.O.Box: 3329, 
11181 

عمان   الطابق الثاني  ، 1مبنى رقم -شارع رفيق العظم -عمان 
 11181, 3329، ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 3329 -11181 Amman -shemisani -
rafiq athim st building no 1 second floof  

مبنى رقم -شارع رفيق العظم -عمان  11181 -3329ص.ب  
 الطابق الثاني  1

ليغعنوان التب  

Trademark 165368 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 165368 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Installation, maintenance and repair of telecommunications 
apparatus and systems, telephones, mobile telephones and 
telephone handsets, paging apparatus, radio paging apparatus, 
radio telephone apparatus, computers and personal organisers, 
computer hardware; satellite transmitters and receivers, 
electronic apparatus and equipment, electronic business 
equipment, office machines and equipment, electronic 
notebooks and tablets, television and radio apparatus and 
equipment, photographic and imaging apparatus and 
equipment, communications networks; upgrading of computer 
hardware; installation, maintenance and repair of security and 
authentication apparatus; maintenance and repair of electronic 
navigational and positioning apparatus, instruments and 
systems; laying, burial, repair and maintenance of cables; 
information, advisory and consultancy services relating to all 
the aforementioned provided on-line from a computer database 
or the Internet or provided by other means; information and 
advisory services relating to household construction, 
maintenance and repair all provided by means of a 
telecommunications link; information and advisory services 
relating to vehicle maintenance and repair all provided by 
means of a telecommunications link; information services 
relating to repair or installation, provided on-line from a 
computer database or the Internet. 

ف تركيب وصيانة وإصالح أجهزة وأنظمة االتصاالت، الهواتف، الهواتف النقالة والهوات
األرضية، إجهزة اإلرسال، إجهزة اإلرسال الالسلكي، أجهزة الهواتف الالسلكية، أجهزة 
الكمبيوتر والمنظمات الشخصية، أجهزة الكمبيوتر، أجهزة اإلرسال واالستقبال بواسطة 

األقمار الصناعية، األجهزة والمعدات االلكترونية، معدات األعمال االلكترونية، آالت ومعدات 
جهزة الكمبيوتر المحمولة واألجهزة اللوحية االلكترونية، أجهزة ومعدات التفزيون المكاتب، أ

والراديو، أجهزة ومعدات التصوير، شبكات االتصاالت، ترقية أجهزة الكمبيوتر، تركيب 
وصيانة وإصالح أجهزة األمن والتوثيق، صيانة وإصالح األجهزة واألدوات واألنظمة 

لكترونية، تمديد وإخفاء وإصالح وصيانة الكابالت، خدمات المالحية وتحديد المواقع اإل
المعلومات والمشورة واالستشارات المتعلقة بكل ما سبق ذكره من الخدمات المقدمة عبر 

االنترنت من خالل قاعدة بيانات حاسوبية او عبر االنترنت او عبر اي وسيلة اخرى، خدمات 
الصيانة أو اإلصالح البيتي لكل ما يتم تقديمه المعلومات واالستشارة المتعلقة باإلنشاء أو 

بواسطة رابط اتصاالت، خدمات المعلومات واالستشارة المتعلقة بصيانة المركبات وإصالح كل 
ما يتم تقديمه بواسطة رابط اتصاالت، خدمات المعلومات المتعلقة باإلصالح أو التركيب، 

 االنترنت.المقدمة عبر االنترنت من قاعدة بيانات كمبيوتر أو 

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 017934499 
Claim Date: 25/07/2018 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 017934499رقم االدعاء: 

 25/07/2018تاريخ االدعاء: 

Special condition:  Claiming orange and white colors خاصة: مع المطالبة باأللوان البرتقالي واألبيض اشتراطات 

 

Date of 23/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/01/2019  

Applicant Name: ORANGE BRAND 
SERVICES LIMITED 

 اسم طالب التسجيل: اورانج براند سيرفيسيز ليمتد

Nationality     : 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  2 1مور لندن ريفرسايد، لندن، اس إي  3
 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 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165384 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 165384 الصنف 
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   Dynabook  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Installation, maintenance and repair of computer hardware; 
repair or maintenance of electronic machines and apparatus; 
repair or maintenance of telecommunication machines and 
apparatus. 

خدمات تركيب وصيانة و إصالح أجهزة الحاسوب؛ خدمات إصالح أو صيانة اآلالت واألجهزة 
 اإللكترونية؛ خدمات إصالح أو صيانة آالت وأجهزة االتصاالت بعيدة المدى.

Priority claim:  Claim Country: JP 
Claim No.: 2018-123031 
Claim Date: 28/09/2018 

 JPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 123031/20181رقم االدعاء:

 28/09/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 24/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/03/2019  

Applicant Name: Dynabook Inc. اسم طالب التسجيل: .دينابووك انك 

Nationality     : JAPAN الطالبجنسية  يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 6 - 15, Toyosu 5 -Chome , Koto-Ku, Tokyo 
135-8505, Japan 

، 8505-135كو، طوكيو -كوم، كوتو-5، تويوسو 6-15
 اليابان

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165570 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 165570 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

construction contracing   مقاوالت انشائية 

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

التنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة 
(CONTRACTING,Bبمعزل عن العالمه ) 

 

Date of 02/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/07/2019  

Applicant Name: Dima Ahmad Omer Jaber -
Bater Contracting 
Batercon  

 اسم طالب التسجيل: الباتر للمقاوالت االنشائية /ديمة احمد عمر جبر 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address Amman -st Mekkah , P.O.Box: 1293, 11821  عنوان طالب التسجيل  11821, 1293ش مكة   ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1293 -11821 Amman -st Mekkah    ليغعنوان التب ش مكة  -عمان  11821 -1293ص.ب  

Trademark 165547 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 165547 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

dry clean for cars  دراي كلين للمركبات 

Special condition:  The registration of this trademark should be 
limited in colour yellow and blue  according to the printfiled with 
the application 

اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة محدد باللون ،االصفر واالزرق وذلك بموجب 
 النموذج المودع مع الطلب.

Date of 21/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/07/2019  

Applicant Name: Rami Mohammad Akram 
Ibrahim Alqudsi 

 اسم طالب التسجيل: رامي محمد اكرم ابراهيم القدسي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AL-Shemesani odeh abu taeh st , P.O.Box: 
940040, 11194 

, 940040شارع عودة ابو تايه  ، ص.ب:-الشميساني 
11194 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

AL-Shemesani odeh abu taeh st , P.O.Box: 
940040, 11194 

, 940040شارع عودة ابو تايه  ، ص.ب:-الشميساني   
11194 

ليغعنوان التب  

Trademark 165401 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 165401 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Construction, building construction supervision, rustproofing, 
building sealing, factory construction, building insulating, 
masonry, pipeline construction and maintenance, plastering, 
riveting, scaffolding, bricklaying, diaper cleaning, sanding, 
cleaning of buildings [exterior surface], installation of doors and 
windows, laying of cable, fracking services, Asphalting, rental of 
construction equipment, demolition of buildings, damp-proofing 
[building], rental of excavators, window cleaning, painting, 
interior and exterior, construction 
information, repair information, rental of cranes [construction 
equipment], roofing services 

ى إنشاء المباني، عزل ومقاومة الصداء السد للمباني، إنشاء اإلنشاءات،اإلشراف عل
المصانع، عزل المباني، البناء الحجري،إنشاء وصيانة خطوط األنابيب، التجصيص )وضع 

طبقة الجص(، البرشمة، السقاالت،البناء بالطوب،تنظيف البالط المضلع، السنفرة 
واب والنوافذ، تمديد الكوابل، خدمات بالرمل،تنظيف المباني )األسطح الخارجية(، تركيب األب

التكسير، التزفيت،تأجير معدات اإلنشاء،هدم المباني،مقاومة الرطوبة )بناء(،تأجير الحفارات، 
تنظيف النوافذ،خدمات الدهان الداخلي والخارجي،خدمات تقديم المعلومات حول 

لتسقيف )وضع إلنشاءات،معلومات عن اإلصالح،تأجير الرافعات )معدات إنشاء(،خدمات ا
 األسقف(

Date of 05/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/08/2019  

Applicant Name: The Moon Land For Real 
Estate Development L.L.C 

 اسم طالب التسجيل: م.م.شركة ارض القمر للتطوير العقاري ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -shemisani -rafiq athim st building 
no 1 second floof , P.O.Box: 3329, 11181 

الطابق الثاني   ،  1مبنى رقم -شارع رفيق العظم -عمان 
 11181, 3329ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 3329 -11181 Amman -shemisani -
rafiq athim st building no 1 second floof  

مبنى رقم -شارع رفيق العظم -عمان  11181 -3329ص.ب  
 الطابق الثاني  1

ليغعنوان التب  

Trademark 165367 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 165367 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

onstruction, building construction supervision, rustproofing, 
building sealing, factory construction, building insulating, 
masonry, pipeline construction and maintenance, plastering, 
riveting, scaffolding, bricklaying, diaper cizaning, sanding, 
cleaning of buildings [exterior surface], installation of doors 
and windows, laying of cable, fracking services, Asphalting, 
rental of construction equipment, demoiiion of huildings, damp-
proofing [building], rental of excavators, window cleaning, 
painting, interior and exterior, construction information, repair 
information, rental of cranes 
[construction equipment], roofing services  

اإلنشاءات،اإلشر اف على إنشاء المباني، عزل ومقاومة الصداء السد للمباني، إنشاء 
المصانع،عزل المباني، البناء الحجري، إنشاء وصيانة خطوط األنابيب،التجصيص )وضع 

، تنظيف البالط المضلع،السنفرة طبقة الجص(، البرشمة، السقاالت، البناء بالطوب
بالرمل،تنظيف المباني )األسطح الخارجية(، تركيب األبواب والنوافذ، تمديد الكوابل،خدمات 

التكسير، التزفيت،تأجير معدات اإلنشاء،هدم المباني، مقاومة الرطوبة )بناء(،تأجير 
المعلومات حول  الحفارات،تنظيف النوافذ،خدمات الدهان الداخلى والخارجي،خدمات تقديم

اإلنشاءات، معلومات عن اإلصالح،تأجير الرافعات )معدات ْ إنشاء، خدمات التسقيف )وضع 
 األسقف( ْ 

Date of 05/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/08/2019  

Applicant Name: The land International 
Investment & Real Estate 
Development company 
L.L.C .  

 اسم طالب التسجيل:  .م.م.العقاري ذ شركة االرض الدولية لالستثمار والتطوير

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -shemisani -rafiq athim st building 
no 1 second floof , amman, P.O.Box: 3329, 
11181 

الطابق الثاني  ، عمان   1مبنى رقم -شارع رفيق العظم -عمان 
 11181, 3329، ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 3329 -11181 Amman -shemisani -
rafiq athim st building no 1 second floof  

مبنى رقم -شارع رفيق العظم -عمان  11181 -3329ص.ب  
 الطابق الثاني  1

ليغعنوان التب  

Trademark 165369 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 165369 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Telecommunications االتصاالت 

Disclaimer: the applicant undertakes to use the TM along with 
the TM (orange)licensed to use 

التنازل: يتعهد مقدم الطلب باستعمال العالمة بالتآلف مع العالمة التجارية )اورانج( المرخص 
 باستعمالها 

 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

Applicant Name: Petra-Jordanian Mobile 
Telecommunications 
Company  

 اسم طالب التسجيل: م .م.شركة البتراء االردنية لالتصاالت المتنقلة ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address Amman, Abduli- Boulevard, P.O.Box: 
1689, 11118 

 عنوان طالب التسجيل  11118, 1689البوليفارد  ، ص.ب:-العبدلي -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1689 -11118 Amman, Abduli- 
Boulevard 

ليغعنوان التب البوليفارد-العبدلي -عمان  11118 -1689ص.ب    

Trademark 165569 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 165569 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Telecommunications االتصاالت 

Disclaimer: the applicant undertakes to use the TM along with 
the TM (orange)licensed to use  

التنازل: يتعهد مقدم الطلب باستعمال العالمة بالتآلف مع العالمة التجارية )اورانج( المرخص 
 باستعمالها 

 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

Applicant Name: Petra-Jordanian Mobile 
Telecommunications 
Company  

 اسم طالب التسجيل: م .م.شركة البتراء االردنية لالتصاالت المتنقلة ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address Amman, Abduli- Boulevard, P.O.Box: 
1689, 11118 

 عنوان طالب التسجيل  11118, 1689البوليفارد  ، ص.ب:-العبدلي -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1689 -11118 Amman, Abduli- 
Boulevard 

ليغعنوان التب البوليفارد-العبدلي -عمان  11118 -1689ص.ب    

Trademark 165568 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 165568 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Telecommunications; communications by computer terminals; 
communications by telephone; communications by any means 
teleinformatiques; communications by fiber optic networks; cable 
and satellite communication; communication services on computer 
networks; electronic messaging; communication services, namely 
news and information agencies (news); communication services in 
the audiovisual, video and multimedia field; electronic mail and 
information dissemination services by electronic means; 
transmission and broadcasting of multimedia programs (computer 
formatting of text and / or still or moving images, and / or musical or 
non-musical sounds, for interactive or non-interactive use); 
broadcasting of audiovisual and multimedia programs for 
interactive or non-interactive use; transmission of information by 
radio, telephone, telegraphic and telematic means and by any other 
means of information technology, by interactive videography, and 
in particular on terminals, computer peripherals or electronic and / 
or digital equipment, and in particular videophone, videophone and 
video -conference; information transmission services contained in 
data banks; dispatch, transmission of dispatches and messages; 
telex services, telegrams; teletypewriter information transmission 
services; information transmission services via telematic network; 
information transmission services by any means of communication 
and telecommunication for public information; telematic 
transmission services for obtaining information contained in data 
banks; transmission of information in the audiovisual, video and 
multimedia field; transmission of information contained in 
databases; transmission of computer-assisted images and 
messages; rental of computer apparatus and instruments, 
teleinformatics and telematics for transmission of messages; 
information transmission services rendered in the context of 
preferred offers for customers benefiting from a specific service 
program; message consultation services in data transmission over 
specific and / or portable networks and terminals; rental of access 
time to a database server center; supervisory services for 
telecommunications networks and multimedia networks; 
transmission and reception of data, signals and information 
processed by computers or telecommunications apparatus and 
instruments; transmission of data; data download; providing 
access to databases; application service provider services, namely 

اتصاالت؛ اتصاالت عن طريق محطات الكمبيوتر؛ اتصاالت هاتفية؛ اتصاالت بأية وسيلة 
كانت عن طريق الحواسيب؛ التواصل عن طريق شبكات األلياف البصرية؛ اتصاالت عبر 

 الكابل واألقمار الصناعية؛ خدمات االتصاالت عبر شبكات الكمبيوتر؛ خدمات البريد
اإللكتروني؛ خدمات االتصاالت، وهي وكاالت األخبار واإلعالم؛ خدمات االتصاالت في 

المجال السمعي البصري والفيديو والوسائط المتعددة؛ خدمات البريد اإللكتروني ونشر 
المعلومات بالوسائل اإللكترونية؛ إرسال برامج الوسائط المتعددة وبثها )تنسيق النص 

الصور الثابتة أو المتحركة، و / أو األصوات الموسيقية أو غير على الكمبيوتر و / أو 
الموسيقية، لالستخدام التفاعلي أو غير التفاعلي(؛ بث البرامج السمعية البصرية 

والوسائط المتعددة لالستخدام التفاعلي أو غير التفاعلي؛ نقل المعلومات عبر وسائل 
ية وبأي وسيلة أخرى، عن طريق االتصال اإلذاعية والهاتفية والبرقية والحاسوب

المعلوماتية عن بعد، وعن طريق الفيديو التفاعلي، وعلى وجه الخصوص عبر محطات 
الكمبيوتر وملحقات أجهزة الكمبيوتر أو األجهزة اإللكترونية و / أو الرقمية، 

وبالخصوص الهواتف بنظام الفيديو والهواتف التلفزية والمؤتمرات بالفيديو؛ خدمات 
معلومات الواردة في بنوك البيانات؛ إرسال ونقل البرقيات والرسائل؛ خدمات نقل ال

التلكس والبرقيات؛ خدمات نقل المعلومات عن بعد؛ خدمات نقل المعلومات عبر شبكة 
االتصال عن ُبعد؛ خدمات نقل المعلومات بأية وسيلة من وسائل االتصال واالتصاالت من 

االتصاالت الحاسوبية بهدف الحصول على أجل إعالم الجمهور؛ خدمات النقل ب
المعلومات الواردة في بنوك البيانات؛ نقل المعلومات في المجال السمعي البصري 

والفيديو والوسائط المتعددة؛ نقل المعلومات الواردة في قواعد البيانات؛ نقل الصور 
عبر والرسائل بمساعدة الكمبيوتر؛ تأجير أجهزة ومعدات الكمبيوتر، والتواصل 

الكمبيوتر عن بعد واالتصاالت الحاسوبية لنقل الرسائل؛ خدمات نقل المعلومات الموفرة 
في إطار العروض المميزة للعمالء الذين يستفيدون من برنامج خدمات محددة؛ خدمات 

استشارة الرسائل في نقل البيانات عبر شبكات ومحطات و / أو محمولة؛ تأجير وقت 
عدة البيانات؛ خدمات اإلشراف على شبكات االتصاالت الوصول إلى مركز خادم قا

وشبكات الوسائط المتعددة؛ إرسال واستقبال البيانات واإلشارات والمعلومات التي 
تعالجها أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة ومعدات االتصاالت؛ خدمات نقل البيانات؛ تنزيل 

لكمبيوتر، وتحميل البيانات؛ خدمات مزود خدمة التطبيقات، وهي تنزيل تطبيقات ا
تطبيقات الهواتف المحمولة واألجهزة اللوحية، وتحميل البرامج؛ توفير الوصول إلى 

البيانات أو الوثائق المخزنة إلكترونيا في الملفات المركزية لالطالع عن بعد بأي وسيلة 
من وسائل االتصاالت؛ تأجير وقت الوصول إلى ملفات العناوين المستهدفة )قواعد 

الكمبيوتر( في نقاط البيع؛ البث اإلذاعي والتلفزيوني، وبصورة أعم البث للبرامج بيانات 
السمعية البصرية وبرامج الوسائط المتعددة؛ خدمات نقل البيانات، وال سيما نقل الرزم  

وإرسال ونقل الوثائق المحوسبة؛ خدمات تحويل المكالمات الهاتفية؛ الوصول إلى 
 وتية والبصرية عبر اإلنترنت.الخدمات لتنزيل البرامج الص

Date of 14/05/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: TELEPERFORMANCE SE اسم طالب التسجيل: تيليبيرفورمانس أس إي 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address 21/25 RUE BALZAC, 75008 PARIS, 
FRANCE 

 عنوان طالب التسجيل  باريس، فرنسا 75008رو بلزاك،  21/25

Applicant for 
Correspondence 

Raed Ibrahim Mohamad Ibrahim - Beit Al-
Khebra Intellectual Property P.O.Box 
963590 -11196 Al-Jandaweel -Mohammad 
Kasab Al Daja Street 

مؤسسة بيت الخبرة للملكية  -رائد ابراهيم محمد ابراهيم  
شارع محمد  -الجندويل  11196 -963590ص.ب الفكرية

 كساب الدعجة

ليغعنوان التب  

Trademark 165552 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 165552 الصنف 
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downloading computer applications, downloading applications for 
mobile phones and tablets, downloading software; providing 
access to data or documents stored electronically in central files for 
remote consultation by any means of telecommunication; rental of 
access time to targeted address files (computer databases) at 
points of sale; radio and television broadcasts and more generally 
broadcasting of audiovisual and multimedia programs; data 
transmission services, in particular packet transmission, dispatch, 
transmission of computerized documents; telephone call transfer 
services; access services for downloading audio and audiovisual 
programs online. 

Priority claim:  Claim Country: FR 
Claim No.: 4505406 
Claim Date: 04/12/2018 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 4505406رقم االدعاء: 

 04/12/2018تاريخ االدعاء: 

Special condition:  Claiming the colors purple with Panton code 
2602C 

 اشتراطات خاصة: المطالبة بحماية اللون االبيض  البنفسجي  واللون الزهري
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Message sending; communications by computer terminals: 
communications by fiber optic networks; teleconferencing 
services; rental of message sending apparatus, rental of access 
time to global computer networks; rental of telecommunication 
equipment; streaming of data; telecommunications routing and 
junction services; providing access to databases; providing 
user access to global computer networks; providing 
telecommunications connections to a lobal computer network; 
providing internet chatrooms; providing telecommunication 
channels for teleshopping services; voice mail - services; 
information about telecommunication; transmission of 
electronic mail; computer aided transmission of messages and 
images; transmission of digital files; transmission of greeting 
cards online. 

ارسال الرسائل;االتصاالت عبر الطرفيات الحاسوبية;االتصاالت عبر شبكات االلياف البصرية; 
الرسائل;تأجير الدخول الى شبكات حاسوبية  االجتماعات عن بعد;تأجير ؤ اجهزة ارسال

عالمية; تأجير معدات االتصال; تدفق البيانات المتواصل عبر  اإلنترنت;توجيه وربط 
االتصاالت;توفير الربط بقاعدة معلومات; توفير امكانية توصيل المستخدم بشبكة حاسوب 

ات عبر االنترنت; عالمية; توفير توصيالت خاصة عبر شبكة حاسوبية دولية; توفير حجر
توفير قنوات اتصال للتسوق عن بعد; خدمات البريد الصوتي; معلومات حول االتصاالت;نقل 

البريد اإللكتروني;نقل الرسائل والصور عبر الحاسوب; نقل الملفات  الرقمية;نقل بطاقات 
 المعايدة على االنترنت. 

Special condition:  The registration of this trademark should be 
limited in colours(red,orange,green,blue) according to the 
printfiled with the application 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة محدد باأللوان )األحمر والبرتقالي واالخضر 
 واالرزق(وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

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

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

 

Date of 17/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/06/2019  

Applicant Name: ANAS MANSOR & RA'ED 
MOWAFI CO. 

 اسم طالب التسجيل: شركة انس منصور ورائد موافي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -Dhahiyat al Yasmeen -jabal arafat 
street , P.O.Box: 630156, 11163 

شارع جبل عرفات   ، -ضاحية الياسمين -عمان 
 11163, 630156ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 630156 -11163 Amman -Dhahiyat 
al Yasmeen -jabal arafat street  

شارع -ضاحية الياسمين -عمان  11163 -630156ص.ب  
 جبل عرفات 

ليغعنوان التب  

Trademark 165616 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 165616 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

operate and manage and other telcommunications servies   تشغيل وادارة وتوسيع شبكات االتصاالت 

Date of 21/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/07/2019  

Applicant Name: Jordan Telecom Company   اسم طالب التسجيل: شركة االتصاالت االردنية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Public Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة عامة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -boulevard -black iris st , AMMAN, 
P.O.Box: 1689, 11118 

البوليفارد شارع السوسنه السوداء  ، عمان  ، -عمان، العبدلي 
 11118, 1689ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 17038 -11195 Amman -boulevard 
-black iris st  

البوليفارد شارع -عمان، العبدلي  11195 -17038ص.ب  
 السوسنه السوداء 

ليغعنوان التب  

Trademark 165563 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 165563 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

operate and manage and other telcommunications servies   تشغيل وادارة وتوسيع شبكات االتصاالت 

Date of 21/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/07/2019  

Applicant Name: Jordan Telecom Company   اسم طالب التسجيل: شركة االتصاالت االردنية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Public Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة عامة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -boulevard -black iris st , AMMAN, 
P.O.Box: 1689, 11118 

البوليفارد شارع السوسنه السوداء  ، عمان  ، -عمان، العبدلي 
 11118, 1689ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 17038 -11195 Amman -boulevard 
-black iris st  

البوليفارد شارع -عمان، العبدلي  11195 -17038ص.ب  
 السوسنه السوداء 

ليغعنوان التب  

Trademark 165562 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 165562 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Air transport; courier services (messages or merchandise); 
Delivery (Message); Delivery of goods; Delivery of goods by 
mail order; Ferry-boat transport; Freight (Shipping of goods); 
Furniture (Transporting); Goods (Delivery of --); Goods (Storage 
of --); Guarded transport of valuables; Lighterage services; 
Marine transport; Packaging of goods; Parcel Delivery; Storage 
of goods; Tram transport; Transport; Transportation logistics; 
Unloading cargo; Wrapping of goods, Armored-car transport. 

سائل و البضائع(، تسليم الرسائل، تسليم البضائع، تسليم النقل الجوي، خدمات النقل )نقل الر
البضائع بالطلب البريدي، النقل بواسطة العبارات، الشحن بالسفن، نقل األثاث، تسليم 

البضائع، تخزين البضائع، النقل المحروس لألشياء الثمينة، خدمات النقل بالصنادل )تحميل و 
م الطرود، تخزين البضائع، النقل بالترام، النقل، تفريغ(، النقل البحري، تغليف السلع، تسلي

 لوجستيات النقل، تفريغ الحمولة، تغليف البضائع، النقل بالعربات المصفحة

Special condition:  Claiming dark blue, yellow and white colors اشتراطات خاصة: مع المطالبة باأللوان األزرق الغامق، األصفر و األبيض 

Date of 08/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/05/2019  

Applicant Name: Zajil Express Trading 
Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة الزاجل السريع التجارية

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Dammam- AlKhaldiya District- Port Street- 
P.O.Box  434- 31411 Saudi Arabia 

الرمز  – 434ص.ب  -شارع الميناء –حي الخالدية  –الدمام 
 المملكة العربية السعودية 31411البريدي 

 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   -أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165471 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 165471 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

| air transport , aircraft rental , rental of aircraft engines , ambulance 
transport , moured - car transport / armored - car transport , barge 
transport , boat rental , boat transport , boat storage , booking of seats for 
travel , bottling services , bus transport , car rental , car transport , car 
parking , car sharing services , carting , cash replenishment of automated 
teller machines , chauffeur services , collection of recyclable goods [ 
transport ] , courier services [ messages or merchandise ] , arranging of 
cruises , delivery of goods , delivery of newspapers / newspaper delivery , 
delivery of goods by mail order , distribution of energy , rental of diving 
bells , rental of diving suits , providing driving directions for travel 
purposes , rental of electric wine cellars , electricity distribution , 
escorting of travelers ,ferry-boat transport, flower delivery, franking of 
mail, rental of freezers, freight [shipping of goods], freight forwarding, 
freight brokerage [forwarding (Am.)] / freight brokerage, freighting,garage 
rental, gift wrapping, guarded transport of valuables,hauling, horse rental, 
ice-breaking, launching of satellites for others, lighterage services, 
luggage storage, marine transport,message delivery, rental of motor 
racing cars, motor coach rental,rental of navigational systems, operating 
canal locks, packaging of goods, parcel delivery, parking place rental, 
passenger transport,arranging of passenger transportation services for 
others via an online application, physical storage of electronically stored 
data or documents, piloting, pleasure boat transport, porterage, railway 
transport, railway coach rental, railway truck rental, refloating of ships, 
removal services, replenishment of vending machines,rescue operations 
[transport], river transport, salvage of ships,salvaging, shipbrokerage, 
stevedoring, storage of goods, storage /warehousing, storage 
information, rental of storage containers,taxi transport, towing, rental of 
tractors, traffic information, traffic information, transport services for 
sightseeing tours, transport by pipeline, transport, transport of travelers, 
transport and storage of waste / transport and storage of trash, transport 
brokerage,transport reservation, arranging of transportation for travel 
tours,transportation information, transportation logistics, transporting 
furniture, travel reservation, underwater salvage, unloading cargo,vehicle 
breakdown towing services, vehicle rental, rental of vehicle roof racks, 
rental of warehouses, water supplying, water distribution, rental of 
wheelchairs, wrapping of goods 

النقل الجوي ، تأجير الطائرات ، تأجير محركات الطائرات ، النقل األغراض 
زوارق البخارية ، تأجير القوارب اإلسعاف ، النقل بالعربات المصفحة ، النقل بال

، النقل بالقوارب ، تخزين القوارب ، حجز المقاعد السفرية ، خدمات التعبئة 
في القوارير ، النقل بالحافالت ، تأجير السيارات ، النقل بالسيارات ، خدمة 

اصطفاف السيارات ، خدمات مشاركة السيارات ، النقل بعربات الجر أو الدفع ، 
قدي آلالت الصراف اآللي ، خدمات قيادة السيارات ، جمع البضائع التجديد الن

القابلة للتدوير ، خدمات النقل ) نقل البضائع أو الرسائل ( ، تنظيم الرحالت ، 
تسليم البضائع ، تسليم الصحف ، تسليم البضائع بالطلب البريدي ، توزيع 

اض السفر ، تأجير الطاقة ، تأجير غرف الغوص ، توفير اتجاهات القيادة األغر
أقبية النبيذ الكهربائية ، توزيع الكهرباء ، حراسة المسافرين ، لنقل بواسطة 

الشحن « المجمدات تأجير« توصيل األزهارء ختم المواد البريدية« العبارات
عقود « بالسفن؛ دفع أجرة الشحن في ميناء الوصولء السمسرة في)الشحن

 الهداياء النقل المحروس النقل البحريء تأجير الكراجاتء تغليف
 تأجير الخيول: تكسير الجليدء إطالق األقمار« الجر أو النقل« لألشياء الثمينة

 تخزين األمتعة؛ النقل البحري.« خدمات النقل بالصنادل« الصناعية لآلخرين
 تأجير أنظمة«. تأجير سيارات السباق: تأجير مدرب سباق« تسليم الرسائل

 ء تغليف السلع؛ تسليم الطرودء تأجير أماكن وقوفتشغيل الهويسات« المالحة
 ترتيب خدمات نقل الركاب لآلخرين عبر تطبيق« نقل المسافرين« السيارات
 التخزين الفعلى للبيانات أو المستندات المخزنة إلكترونيأء إرشاد« اإلنترنت

؛ النقل بالسكك «السفنء النقل بمراكب التنزهء العتالة )التحميل والتنزيل(
حديدية.| استئجار سكة حديدة؛ء استئجار شاحنة السكك الحديدية؛ إعادة ال

تعويم السفن؛:تأجير الثالجات/ تأجير حافظات الطعام المجمد؛ء خدمات 
عمليات اإلنقاذ )النقل(؛ النقل النهريء إنقاذ « البيع تجديد االت« االنتقال

ء تخزين تحميل السفن وتفريغها« السمسرة في| السفن« السفنء اإلنقاذ
« تأجير حاويات التخزين« التخزين معلومات« مستودعات للتخزين« البضائع

قطر أو جرالمركبات, تأجير الجرارات؛ توفير معلومات « النقل بسيارات األجرة
« عن حركة المرورء النقل بالترام؛خدمات النقل لجوالت رؤية معالم المدينة

المسافرينء نقل وتخزين النفايات؛: النقل بواسطة خطوط األنابيبء؛ النقل؛نقل 
النقل للرحالت السياحية؛ معلومات  السمسرة في النقلء الحجز للنقل؛ تنظيم

للسفرء اإلنقاذ تحت الماء؛ تفريغ  الحجز« نقل األثاث« النقل: لوجستيات النقل
« )جر المركبة(؛ تأجير المركبات الحمولة, تقديم المساعدة عند تعطل المركبات

« المستودعاتء اإلمداد بالماء تأجير« صب على سطوح المركباتتأجير منا
 البضائع. تغليف« توزيع الماء.: تأجير كراسي المقعدين

Special condition:  The registration of this trdaemark in white ,red and 
black colors  

 اشتراطات خاصة: تسجيل العالمة باللون االبيض واالحمر واالسود

Disclaimer: Disclaimer Registration of this mark does not give its owners 
the absolute right to use general and descriptive words if they appear in 
isolation from the mark 

التنازل: ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال 
 الكلمات العامة والوصفية اذا ظهرت بمعزل عن العالمة 

 

Date of 18/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2019  

Applicant Name: Travco Group 
International Holding 
S.A.E  

 اسم طالب التسجيل: م .م.ترافكو جروب انترناشيونال القابضة ش

Nationality     : EGYPT الطالبجنسية  مصر: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Travco Center , 26th July Corridor , 
Sheikh Zayed City , 6th October  

 -أكتوبر , الجيزة  6يوليو ,  مدينة الشيخ زايد ,  26محور 
 مصر 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 941781 -11194 shmeisani Abel 
Hameed Badis st Building #14 Amman 
Jordan 

 11194 -941781ص.ب عزام عزمي حسام زلوم 
 االردن-عمان 14عمارة -شارع عبدالحميد باديس-الشميساني

ليغعنوان التب  

Trademark 165557 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 165557 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Booking for transportation,taxi transport,providing taxi booking 
services via mobile applications 
 

 الحجر للنقل،حجز التكسي،حجز التكسي عن طريق تطبيقات الهواتف ذكية 
 

Date of 11/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/09/2019  

Applicant Name: Safeer For Information 
Technology Co  

 اسم طالب التسجيل: شركة سفير لتكنولوجيا المعلومات 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -wadi saqra , P.O.Box: 17437, 
11195 

 عنوان طالب التسجيل  11195, 17437وادي صقرة   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 17437 -11195 amman -wadi saqra    ليغعنوان التب وادي صقرة -عمان  11195 -17437ص.ب  

Trademark 165461 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 165461 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Booking for transportation,taxi transport,providing taxi booking 
services via mobile applications 
 

 الحجر للنقل،حجز التكسي،حجز التكسي عن طريق تطبيقات الهواتف ذكية 
 

Date of 11/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/09/2019  

Applicant Name: Safeer For Information 
Technology Co  

 اسم طالب التسجيل: شركة سفير لتكنولوجيا المعلومات 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -wadi saqra , P.O.Box: 17437, 
11195 

 عنوان طالب التسجيل  11195, 17437وادي صقرة   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 17437 -11195 amman -wadi saqra    ليغعنوان التب وادي صقرة -عمان  11195 -17437ص.ب  

Trademark 165456 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 165456 الصنف 
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    GENESIS STUDIO  

   
 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Organization of sports events and competitions; agencies for 
sports competitions; arrangement of sports competitions; 
providing sporting competitions; provision of sporting records; 
sports exhibitions; providing sporting information from a web 
site; provision of physical education, games and sporting 
facilities; organisation of golf tournaments; organization of golf 
tour competitions; provision and operation of amusement 
facilities; arranging of performance events for cultural or 
entertainment purposes; planning of performance events; 
production of performance events; planning of cultural events; 
organization of exhibitions and events for cultural purposes; 
arranging and conducting of seminars, conferences and 
exhibitions for cultural or educational purposes; library 
services; planning of outdoor parties; publication of books, 
periodical publications, magazines, newspapers and 
newsletters. 

 تنظيم الفعاليات والمسابقات الرياضية، وكاالت للمسابقات الرياضية، ترتيب وتنظيم المسابقات
الرياضية، تقديم مسابقات رياضية، توفير السجالت الرياضية، المعارض الرياضية، توفير 

المعلومات الرياضية من موقع على شبكة اإلنترنت، توفير المرافق للتربية البدنية واأللعاب 
والرياضية، تنظيم بطوالت الجولف، تنظيم مسابقات جولة الجولف، توفير وتشغيل مرافق 

يب فعاليات األداء ألغراض ثقافية أو ترفيهية، التخطيط لفعاليات األداء، إنتاج التسلية، ترت
فعاليات األداء، التخطيط للفعاليت الثقافية، تنظيم المعارض والفعاليات لألغراض الثقافية، 
تنظيم وإجراء الحلقات الدراسية والمؤتمرات والمعارض لألغراض الثقافية أو التعليمية، 

تخطيط الحفالت الخارجية، نشر الكتب والمطبوعات الدورية والمجالت  خدمات المكتبة،
 والصحف والنشرات اإلخبارية.

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

( STUDIOبها الحق المطلق باستعمال الكلمة )التنازل: تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحا
 بمعزل عن العالمه

 

Date of 09/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/12/2018  

Applicant Name: HYUNDAI MOTOR 
COMPANY 

 اسم طالب التسجيل: هيونداي موتور كومباني

Nationality     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 
Republic of Korea,  

 عنوان طالب التسجيل  جو، سيؤول، جمهورية كوريا   -رو، سيوتشو  -، هيوليونج 12

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 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165373 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 165373 الصنف 
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    GIGNOW  
 
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Education; providing of training; training in business skills; 
training in business management; providing of training in the 
fields of business, accounting, tax, compliance, business 
management, business innovation and growth, corporate 
governance, business risk assessment, business operational 
effectiveness, personnel and recruitment management; 
organizing and conducting classes, seminars, symposiums and 
conferences; educational services, namely, conducting classes, 
workshops, seminars, and online seminars in the fields of 
accounting, business, account auditing, tax preparation, 
business management, financial management, documentation 
management, macro-economics, personnel and recruitment 
management, and use of computer software, and distribution of 
course material in connection therewith; publishing services; 
electronic publishing services; career advisory services; career 
counselling and coaching services; library services; publishing 
services relating to accountancy, taxation, auditing, finance, 
economics, macro-economics, documentation management, 
business and office management and administration, personnel 
and recruitment management, and information technology; 
audio-visual display presentations; production of audio/visual 
presentations; publishing of books and magazines of all kinds; 
publishing of ebooks, emagazines and articles online; teaching 
and sharing of risk management and tax planning related 
knowledge; organising seminars on risk management, tax 
planning topics and business growth; organising seminars on 
personnel and recruitment management; organising prize award 
events and activities; translation services; language translation 
services; including all of the aforesaid services provided 
electronically or online from a computer database or via the 
Internet; information, advisory and consultancy services 
relating to the aforesaid services. 

مهارات العمل؛ التدريب في إدارة  الخدمات التعليمية ؛ خدمات توفير التدريب؛ التدريب في
األعمال؛ توفير التدريب في مجاالت األعمال وخدمات المحاسبة والضريبة والتقيد وخدمات 

إدارة األعمال واالبتكار التجاري والنمو وحوكمة الشركات وتقييم مخاطر العمل وفعالية العمل 
دراسية والحلقات الدراسية  التشغيلي وإدارة األفراد والتوظيف؛ تنظيم وإجراء الفصول ال

والندوات والمؤتمرات؛ الخدمات التعليمية، تحديدا:  عقد الصفوف وورش العمل والحلقات 
الدراسية والندوات عبر اإلنترنت في مجاالت المحاسبة واالعمال التجارية وخدمات التدقيق 

ة وإدارة الوثائق المحاسبي وإعداد الضرائب وخدمات إدارة األعمال  وخدمات اإلدارة المالي
واالقتصاد الكلى وإدارة األفراد والتوظيف واستخدام برمجيات الحاسوب وتوزيع مواد 

الدورات فيما يتعلق بها؛ خدمات النشر؛ خدمات النشر اإللكتروني؛ خدمات استشارية مهنية؛ 
خدمات المشورة المهنية والتدريب؛ خدمات مكتبات؛ خدمات النشر المتعلقة بالمحاسبة 

لضرائب وخدمات تدقيق الحسابات والخدمات المالية واالقتصادية واالقتصاد الكلي وإدارة وا
الوثائق وإدارة وتسيير األعمال والمكاتب وإدارة األفراد والتوظيف وتكنولوجيا العلومات؛ 
العروض السمعية البصرية؛ إنتاج العروض السمعية / البصرية؛ نشر الكتب والمجالت من 

نشر الكتب اإللكترونية والمجالت اإللكترونية والمقاالت على اإلنترنت؛ تدريس  جميع األنواع؛
ومشاركة إدارة المخاطر والمعرفة المتعلقة بالتخطيط الضريبي؛ تنظيم ندوات حول إدارة 
المخاطر وموضوعات التخطيط الضريبي ونمو األعمال؛ تنظيم ندوات حول إدارة األفراد 

أنشطة منح الجوائز؛ خدمات الترجمه؛ خدمات ترجمة اللغة؛ بما والتوظيف؛ تنظيم فعاليات و
في ذلك جميع الخدمات السابقة المقدمة الكترونياً أو عبر االنترنت من قواعد بيانية حاسوبية 

أو عبر شبكة االنترنت؛  خدمات تقديم المعلومات والنصائح واالستشارات المتعلقة بجميع 
 الخدمات المذكورة أعاله.

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

Applicant Name: EYGN Limited اسم طالب التسجيل: إيجن ليمتد 

Nationality     : BAHAMAS جنسية الطالب باهاما: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address One Montague Place, East Bay Street, 
Nassau, Bahamas 

 عنوان طالب التسجيل  ون مونتاج بليس، إيست بي، ستريت، ناساو، باهاماس

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165535 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 165535 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Training services of the Manufacturing and fashion design,   
arranging and conducting of conferences,party planning and 
organization of fashion shows 

خدمات ترتيب وتنظيم المؤتمرات  تنظيم   خدمات التدريب على تصميم وصناعة األزياء
 حفالت و خدمات تنظيم عروض األزياء 

 

Disclaimer: disclaimer of the word (Jordan fashion week ) as a 
one unit if its mentioned separately from the mark. 

ا وردت ( كوحدة واحدة اذا م Jordan fashion weekالتنازل: التنازل عن العبارة )
 بمعزل عن العالمة.

 

Date of 06/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/02/2019  

Applicant Name: The Jordanian Compani 
For Training Of The 
Manufacturing And 
Fashion Design 

التسجيل:اسم طالب  الشركة االردنية للتدريب على صناعة وتصميم االزياء  

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman abdulah alasbah street, P.O.Box: 
921409, 11192 

 عنوان طالب التسجيل  11192, 921409، ص.ب:  عمان /شارع عبدهللا االصبح

Applicant for 
Correspondence 

  amman abdulah alasbah street, P.O.Box: 
921409, 11192 

ليغعنوان التب شارع عبدهللا االصبح-عمان  11192 -921409ص.ب    

Trademark 165614 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 165614 الصنف 
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   Detective Pikachu  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Entertainment services; entertainment information; providing 
online electronic publications, not downloadable; providing 
online videos, not downloadable; providing films, not 
downloadable, via video-on-demand services; film production, 
other than advertising films; providing online music, not 
downloadable; production of music; games equipment rental; 
rental of toys; game services provided online from a computer 
network; organization of competitions [education or 
entertainment]; providing amusement arcade services; 
amusement park services; gaming services; organization of 
trading card game competitions; organization of video game 
events and competitions. 

خدمات الترفيه ؛ معلومات الترفيه ؛ خدمات توفير المنشورات اإللكترونية على اإلنترنت، غير 
يو عبر االنترنت، غير القابلة للتحميل؛ توفير األفالم، غير القابلة للتحميل؛ توفير مقاطع الفيد

القابلة للتحميل من خالل خدمات الفيديو حسب الطلب؛ خدمات انتاج االفالم، عدا عن األفالم 
اإلعالنية؛ توفير الموسيقى على اإلنترنت، غير القابلة للتحميل؛ إنتاج الموسيقى؛ تأجير 

دمات األلعاب المقّدمة إلكترونيا عبر اإلنترنت من شبكات معدات األلعاب؛ تأجير األلعاب؛ خ
الحاسوب؛ خدمات تنظيم المنافسات )التعليمية أو الترفيهية(؛ توفير خدمات قاعات التسلية؛ 

خدمات مالهي الترفيه؛ خدمات المقامرة؛ تنظيم منافسات ألعاب بطاقات المبادلة؛ تنظيم 
 فعاليات ومنافسات ألعاب الفيديو.

Priority claim:  Claim Country: JP 
Claim No.: 2018-107198 
Claim Date: 24/08/2018 

 JPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 107198-2018رقم االدعاء: 

 24/08/2018تاريخ االدعاء: 

 
  

Date of 24/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/02/2019  

Applicant Name: Nintendo Co., Ltd. اسم طالب التسجيل: .، ال تي دي.ننتيندو كو 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-Ku, 
Kyoto-shi, Kyoto, Japan 

شي،  –كو، كيوتو  -تشو، كاميتوبا، مينامي  -، هوكوتات 11-1
 كيوتو، اليابان

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY   
- 56, PRINCE SHAKER BIN ZAID 
ST.,SHEMISSANI , PO_BOX: 840553 - 
POSTCODE: 11184  

شارع االمير شاكر بن  56  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  
رمز بريدي  - 840553صندوق بريد  -زيد, الشميساني االردن 

11184  

ليغعنوان التب  

Trademark 165532 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 165532 الصنف 
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    ALWAYS DESIGNING FOR PEOPLE  
   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Educational and training services, including educational and 
training services in the field of business management, 
accounting, payroll administration, unemployment 
compensation management, employee time and attendance 
record keeping, employee leasing, electronic commerce, human 
resources and talent management, employee benefits and 
retirement plan administration, health insurance, and workers’ 
compensation insurance, financial management, and data 
management, payroll administration, tax compliance, employee 
time and attendance record keeping, benefits administration, 
employee leasing, and employee training; arranging, organizing, 
conducting, and presenting seminars, workshops, classes, 
webinars, conferences, online instruction, and distance learning 
programs; publication of books and periodicals; providing on-
line non-downloadable electronic publications, podcasts, video, 
and multimedia programming in the field of business 
management, accounting, payroll administration, 
unemployment compensation management, employee time and 
attendance record keeping, employee leasing, electronic 
commerce, human resources and talent management, employee 
benefits and retirement plan administration, health insurance, 
and workers’ compensation insurance, financial management, 
and data management, payroll administration, tax compliance, 
employee time and attendance record keeping, benefits 
administration, employee leasing, and employee training 

جال إدارة األعمال التجارية و خدمات تعليمية وتدريبية و تشمل خدمات تعليمية وتدريبية في م
المحاسبة و إدارة األجور والمرتبات و إدارة تعويضات البطالة و حفظ سجالت أوقات عمل 

وحضور الموظفين و تأجير عاملين و تجارة إليكترونية و الموارد البشرية وإدارة المواهب و 
تعويضات العاملين و إدارة استحقاقات الموظفين وخطط التقاعد و التأمين الصحي و وتأمين 

اإلدارة المالية و وإدارة البيانات و إدارة األجور والرواتب و االلتزام بالضرائب و حفظ 
سجالت أوقات عمل وحضور الموظفين و إدارة االستحقاقات و تأجير العاملين و وتدريب 
العاملين، ترتيب و وتنظيم و وتنفيذ و وعرض حلقات دراسية و ورش عمل و صفوف و 

ضرات مستندة إلى اإلنترنت و مؤتمرات و إرشادات على اإلنترنت و وبرامج التعلم عن محا
بعد، نشر كتب ومطبوعات دورية، توفير منشورات إليكترونية غير قابلة للتنزيل على 

اإلنترنت و بث صوتي و فيديو و وبرمجة الوسائط المتعددة في مجال إدارة األعمال التجارية 
األجور والمرتبات و إدارة تعويضات البطالة و حفظ سجالت أوقات عمل و المحاسبة و إدارة 

وحضور الموظفين و تأجير عاملين و تجارة إليكترونية و الموارد البشرية وإدارة المواهب و 
إدارة استحقاقات الموظفين وخطط التقاعد و التأمين الصحي و وتأمين تعويضات العاملين و 

بيانات و إدارة األجور والرواتب و االلتزام بالضرائب و حفظ اإلدارة المالية و وإدارة ال
سجالت أوقات عمل وحضور الموظفين و إدارة االستحقاقات و تأجير العاملين و وتدريب 

 العاملين.

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 076033 
Claim Date: 04/10/2018 

 JMاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 076033رقم االدعاء: 

 04/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 26/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/02/2019  

Applicant Name: ADP, LLC اسم طالب التسجيل: ايه دي بيه، ال ال سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address One ADP Boulevard, Roseland, New 
Jersey 07068 USA 

، 07068ون ايه دي بيه بوليفارد، روزالند، نيوجيرسي 
 الواليات المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

ص.ب  11192 -921100ص.ب ابو غزالة للملكية الفكرية  
 االردن  11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 165362 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 165362 الصنف 



322 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

arranging and conducting of arranging and workshops training 
mopsiume Arraning and conduting of colloquiums Exibitions 
Organization for cultural or educational purpose Education 
information Guidance Vocational education or advice training  

العمل )التدريب تنظيم وادارة الندوات تنظيم وادارة الحلقات الدراسية  ترتيب وتنظيم ورش
تنظيم المعارض الغراض الثقافة او التعليم معلومات عن التربية والتعليم التوجيه 

 المهني)نصائح تعليمية او تدريبية(

Date of 18/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/03/2019  

Applicant Name: Hani qaddumi scholarship 
foundation co. (offshore 
company)llc 

 اسم طالب التسجيل: المعفاة(ذ.م.م (االردن/للمنح الدراسية المحدودةمؤسسة هاني القدومي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -Alreyad center -sixth floor , 
P.O.Box: 35116, 11180 

, 35116الرياض سنتر   ، ص.ب:-الدوار الثالث -عمان 
11180 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 35116 -11180 amman -Alreyad 
center -sixth floor  

ليغالتب عنوان الرياض سنتر -الدوار الثالث -عمان  11180 -35116ص.ب    

Trademark 165598 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 165598 الصنف 
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  Pokémon  

   
 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Entertainment services; entertainment information; providing 
online electronic publications, not downloadable; providing 
online videos, not downloadable; providing films, not 
downloadable, via video-on-demand services; film production, 
other than advertising films; providing online music, not 
downloadable; production of music; games equipment rental; 
rental of toys; game services provided online from a computer 
network; organization of competitions [education or 
entertainment]; providing amusement arcade services; 
amusement park services; gaming services; organization of 
trading card game competitions; organization of video game 
events and competitions. 

ترنت غير خدمات الترفيه؛ معلومات الترفيه؛ خدمات توفير المنشورات اإللكترونية على اإلن
القابلة للتحميل؛ توفير مقاطع الفيديو عبر االنترنت غير القابلة للتحميل؛ توفير األفالم غير 
القابلة للتحميل من خالل خدمات الفيديو حسب الطلب؛ خدمات انتاج االفالم عدا عن األفالم 

؛ تأجير معدات اإلعالنية؛ توفير الموسيقى على اإلنترنت غير القابلة للتحميل؛ إنتاج الموسيقى
األلعاب؛ تأجير األلعاب؛ خدمات األلعاب المقّدمة إلكترونيا عبر اإلنترنت من شبكات الحاسوب؛ 

خدمات تنظيم المنافسات )التعليمية أو الترفيهية(؛ توفير خدمات قاعات التسلية؛ خدمات 
فعاليات  مالهي الترفيه؛ خدمات المقامرة؛ تنظيم منافسات ألعاب بطاقات المبادلة؛ تنظيم

 ومنافسات ألعاب الفيديو.

Date of 09/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/04/2019  

Applicant Name: Nintendo Co., Ltd. اسم طالب التسجيل: .، ال تي دي.ننتيندو كو 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, 
Kyoto-shi, Kyoto, Japan 

شي،  –كو، كيوتو  -تشو، كاميتوبا، مينامي  -، هوكوتات 11-1
 كيوتو، اليابان

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165589 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 165589 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Health club services, namely, providing instruction and access 
to equipment in the field of physical exercise; personal fitness 
training services; personal training services, namely, strength 
and conditioning training; personal fitness training services and 
consultancy; providing a website featuring online, non-
downloadable videos and information in the field of fitness, 
exercise programs, nutrition and diet planning; providing 
fitness training services and online workout programs, namely, 
through a website also featuring information on physical 
fitness, weight training and exercise programs 

خدمات النوادي الصحية و أي و توفير تعليمات عن معدات في مجال التمرين البدني وكيفية 
التعامل معها، خدمات التمرين من أجل اللياقة البدينة الشخصية، خدمات التمرين الشخصي و 

أي و التمرن من أجل القوة والتكيف، خدمات واستشارات التمرن من أجل اللياقة البدنية 
خصية، توفير موقع إلكتروني يضم مقاطع فيديو ومعلومات غير قابلة للتنزيل على الش

اإلنترنت في مجال اللياقة البدنية و برامج التمرين و التغذية وتخطيط النظام الغذائي، توفير 
خدمات للتدرب من أجل اللياقة البدنية وبرامج تدرب رياضي على اإلنترنت و أي و من خالل 

يضم أيضا معلومات عن اللياقة البدنية و التدرب على رفع األثقال وبرامج  موقع إلكتروني
 تمرين.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/266,449 
Claim Date: 17/01/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 266.449/88رقم االدعاء: 

 17/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403-2467, USA 

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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   -أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165428 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 165428 الصنف 
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   Queens Halls  
   

 
 

Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

organization & organization of concerts , organization and 
management of meeting organization and management of 
conferences , music halls eventplanning )entertanment ) 

قاعات تنظيم واقامة الحفالت الموسيقية تنظيم وادارة االجتماعات تنظين وادارة المؤتمرات 
 موسيقية تنظيم الحفالت )ترفيه (

Date of 09/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/07/2019  

Applicant Name: Toulon Hosing Company 
LLD 

 اسم طالب التسجيل: م .م.شركة طولون لالسكان ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -marka beside kareem mall, 
P.O.Box: 962902, 11192 

 عنوان طالب التسجيل  11192, 962902قرب كريم مول   ، ص.ب:-ماركا -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 962902 -11192 amman -marka 
beside kareem mall 

ليغعنوان التب قرب كريم مول -ماركا -عمان  11192 -962902ص.ب    

Trademark 165406 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 165406 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

English Language Training Course Center  مركز دورات تدريبية بمجال اللغة االنجليزية 

Date of 09/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/07/2019  

Applicant Name: Ahmad Subhi Masoud 
Abu Laila  

 اسم طالب التسجيل: احمد صبحي مسعود ابو ليلى 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -swelih , P.O.Box: 541274, 11937  عنوان طالب التسجيل  11937, 541274صويلح   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 541274 -11937 amman -swelih    ليغعنوان التب صويلح -عمان  11937 -541274ص.ب  

Trademark 165411 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 165411 الصنف 



327 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

education; providing of training; entertainment; sporting and 
cultural activities, gaming services  

خدمات التعليم؛ خدمات التدريب ؛ خدمات الترفيه؛ النشاطات الرياضية و الثقافية؛ خدمات 
 االلعاب .

Date of 11/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2019  

Applicant Name: Omar Mohammad Khaled 
Al Godran  

 اسم طالب التسجيل: عمر محمد خالد الغدران 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address irbid/ 30the street , P.O.Box: 10, 21555 :عنوان طالب التسجيل  21555, 10اربد/ شارع الثالثين   ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 10 -21555 irbed -Nuayyimah    ليغعنوان التب اربد نعيمة  21555 -10ص.ب  

Trademark 165621 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 165621 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Education   التعليم 

Date of 23/07/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/07/2019  

Applicant Name: Golden Sands Academy 
Schools Company L.L.C  

 اسم طالب التسجيل: م .م.شركة مدارس اكاديمية جولدن ساندس الوطنية ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Khelda Jordan, P.O.Box: 961904, 
11196 

 عنوان طالب التسجيل  11196, 961904عمان، خلدا االردن  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 961904 -11196 Amman, Khelda 
Jordan 

ليغعنوان التب عمان، خلدا االردن 11196 -961904ص.ب    

Trademark 165412 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 165412 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

EDUCATION   التعليم 

 

Date of 23/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/07/2019  

Applicant Name: Al Fursan International 
Housing Co 

 اسم طالب التسجيل: شركة الفرسان العالمية لالسكان 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AMMAN -AL ASAYEL STR, P.O.Box: 
960951, 11196 

 عنوان طالب التسجيل  11196, 960951ش االصايل   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 960951 -11196 AMMAN -AL 
ASAYEL STR 

ليغعنوان التب ش االصايل -عمان  11196 -960951ص.ب    

Trademark 165413 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 165413 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Amusement park   حدائق المالهي 

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

التنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة 
(jump/parkبمعزل عن العالمه ) 

 
 
  

Date of 05/08/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/08/2019  

Applicant Name: Jordan Company For  
Entertainment .  

 اسم طالب التسجيل: الشركة االردنية  لمراكز الترفيه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, um othina -ramadi street , 
Amman, P.O.Box: 927167, 11190 

, 927167عمان،ام اذينة شارع الرمادي  ، عمان  ، ص.ب:
11190 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 927167 -11190 Amman, um 
othina -ramadi street  

ليغعنوان التب عمان،ام اذينة شارع الرمادي  11190 -927167ص.ب    
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

consultancy in the field of energy efficiency   استشارات في مجال الطاقة 

Date of 12/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/02/2019  

Applicant Name:  Kawar Energy   اسم طالب التسجيل: شركة قعوار للطاقة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman/ Shmeisani - Abd Elhamid Sharaf 
Street , Amman, P.O.Box: 222, 111180 

عمان/ الشميساني شارع عبد الحميد شرف  ، عمان  ، 
 111180, 222ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 222 -111180 Amman/ Shmeisani - 
Abd Elhamid Sharaf Street  

عمان/ الشميساني شارع عبد الحميد  111180 -222ص.ب  
 شرف 

ليغعنوان التب  
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   ALWAYS DESIGNING FOR PEOPLE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Design and development of computer hardware and software;  
updating, rental, maintenance, and implementation of computer 
software; computer software support services; providing 
temporary use of non-downloadable computer software, 
including computer software for use in business management, 
accounting, payroll processing and management, 
unemployment compensation management, employee time and 
attendance record keeping, employee leasing, electronic 
commerce, human resources and talent management, employee 
benefits and retirement plan administration, health insurance, 
and workers’ compensation insurance, financial management, 
and data management; providing a website featuring technology 
for human resources, financial management, employment, 
recruiting, data management, payroll and compensation, 
benefits and retirement plans, and insurance; cloud computing 
and online non-downloadable software services featuring 
software for use in human resources, financial management, 
employment, recruiting, data management, payroll and 
compensation, benefits and retirement plans, and insurance 

تأجير و صيانة و وتنفيذ برمجيات تصميم وتطوير مكونات وبرمجيات حاسوبية، تحديث و 
حاسوبية، خدمات دعم البرمجيات الحاسوبية، توفير االستخدام المؤقت لبرمجيات حاسوبية 

غير قابلة للتنزيل و تشمل برمجيات حاسوبية لالستخدام في إدارة األعمال التجارية و 
الت أوقات عمل المحاسبة و إدارة األجور والمرتبات و إدارة تعويضات البطالة و حفظ سج

وحضور الموظفين و تأجير عاملين و تجارة إليكترونية و الموارد البشرية وإدارة المواهب و 
إدارة الخدمات االجتماعية العمالية وخطط التقاعد و التأمين الصحي و وتأمين تعويضات 

لموارد العاملين و اإلدارة المالية و وإدارة البيانات، توفير موقع إلكتروني لعرض تقنية ل
البشرية و اإلدارة المالية و التوظيف و تعيين الموظفين و إدارة البيانات و الرواتب 

والتعويضات و االستحقاقات وخطط التقاعد و والتأمين، خدمات الحوسبة السحابية وبرمجيات 
غير قابلة للتنزيل على اإلنترنت لعرض برمجيات لالستخدام في الموارد البشرية و اإلدارة 

لية و التوظيف و تعيين الموظفين و إدارة البيانات و الرواتب والتعويضات و االستحقاقات الما
 وخطط التقاعد و والتأمين.

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 076033 
Claim Date: 04/10/2018 

 JMاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 076033رقم االدعاء: 

 04/10/2018االدعاء:  تاريخ

Date of 26/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/02/2019  

Applicant Name: ADP, LLC اسم طالب التسجيل: ايه دي بيه، ال ال سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address One ADP Boulevard, Roseland, New 
Jersey 07068 USA 

، 07068نيوجيرسي ون ايه دي بيه بوليفارد، روزالند، 
 الواليات المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 11192عمان  921100   -ابو غزالة للملكية الفكرية   
 االردن 

ليغعنوان التب  

Trademark 165363 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 165363 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cloud computing, computer programming, computer software 
design, computer technology consultancy, consultancy in the 
design and development of computer hardware, creating and 
maintaining web sites for others, creating and designing 
website-based indexes of information for others (information 
technology services), hosting computer sites (web sites), 
information technology (IT) consultancy, providing information 
on computer technology and programming via web sites, 
installation of computer software, maintenance of 
computer software, off-site data backup, platform as a service 
(PaaS), research and development of new products for others, 
providing search engines for the internet, server hosting, 
software as a service las), technical research, technological 
consultancy, updating of computer software, web site design 
consultancy, cloud seeding, rental of computer software, 
computer system analysis, computer system design, computer 
software consultancy, data encryption services, development of 
computer platforms, 

حوسبة سحابية،برمجة الكمبيوتر، تصميم برامج الكمبيوتر،استشارات تكنولوجيا الكمبيوتر، 
االستشارات في تصميم وتطوير معدات الكمبيوتر، إنشاء وصيانة المواقع على شبكة االنترنت 

للمواقع القائمة لآلخرين )خدمات تكنولوجيا لآلخرين، إنشاء وتصميم فهارس المعلومات 
المعلومات(، استضافة وتفعيل مواقع االنترنت، استشارات تكنولوجيا ،لمعلومات،تقديم 

 معلومات خاصة بتكنولوجيا الحاسوب والبرمجة عبر مواقع االنترنت،
، خدمة تحميل برامج الكمبيوتر،صيانة برامج الكمبيوتر،نسخ احتياطي للبيانات خارج الموقع

المنصات )منصة كخدمة(،البحث والتطوير للمنتجات الجديدة لآلخرين،تزويد محركات البحث 
على االنترنت،استضافة وتفعيل خوادم الشبكة، خدمة برامج الكمبيوتر، تصميم )تصميم 

 صناعي(، أبحاث المواقع االلكترونية، استمطار السحب، تأجير برامج كمبيوتر، تحليل أنظمة
تصميم أنظمة كمبيوتر، االستشارات في برامج الكمبيوتر، خدمات تشفير البيانات، كمبيوتر، 

 تطوير منصات الكمبيوتر،

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use the general and descriptive words separately 
from the mark 
 

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

 

Date of 10/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/03/2019  

Applicant Name: Titanic for electronic 
marketing  

 اسم طالب التسجيل: شركة تايتنيك للتسويق االلكتروني 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address king hussein business park, building 23 , 
P.O.Box: 941781, 11194 

االردن   ، عمان ، 23عمارة رقم  -مجمع الملك حسين  لالعمال 
 11194, 941781، ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 941781 -11194    شارع عبدالحميد -الشميساني 11194 -941781ص.ب
 االردن-عمان 14عمارة -باديس

ليغعنوان التب  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing temporary use of on-line non-downloadable computer 
software for accessing financial information and services 
through an online global computer network; providing online 
non-downloadable computer software for financial research, 
financial information, financial analysis, financial planning, 
financial management, investment management, banking 
services, trading of foreign exchange, providing electronic 
processing of electronic funds transfer, ACH, electronic check 
and electronic payments, financial transactions, electronic 
funds transfers; design, maintenance, development and 
updating of computer software for financial research, financial 
information, financial analysis, financial planning, financial 
management, investment management, banking services, 
trading of foreign exchange, providing electronic processing of 
electronic funds transfer, ACH, electronic check and electronic 
payments, financial transactions, electronic funds transfers; 
providing temporary use of online non-downloadable computer 
software for bank, bank mortgage, home equity loan, and home 
equity line of credit customer use for storing, processing, 
transmitting, receiving, printing and managing real estate 
information, and information related to real estate transactions, 
namely, mortgage, home equity loan, and home equity line of 
credit application status information; providing temporary use 
of online non-downloadable computer software for uploading 
and submission of mortgage, home equity loan, and home 
equity line of credit documentation. 

توفير االستخدام المؤقت لبرمجيات الحاسوب غير القابلة للتنزيل المتوفرة عبر اإلنترنت 
للوصول إلى المعلومات والخدمات المالية من خالل شبكة حاسوب عالمية عبر اإلنترنت؛ 

توفير برمجيات حاسوب غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت للبحث المالي، والمعلومات المالية، 
ليل المالي، والتخطيط المالي، واإلدارة المالية، وإدارة االستثمار، والخدمات المصرفية، والتح

وتداول العمالت األجنبية، وتوفير المعالجة اإللكترونية لتحويل األموال اإللكترونية، وغرفة 
، (، والشيكات اإللكترونية والمدفوعات اإللكترونية، والمعامالت الماليةACHالمقاصة اآللية )

التحويالت المالية اإللكترونية؛ تصميم، وصيانة، وتطوير وتحديث برمجيات الحاسوب 
لألبحاث المالية، والمعلومات المالية، والتحليل المالي، والتخطيط المالي، واإلدارة المالية 

وإدارة االستثمارات، والخدمات المصرفية، وتداول العمالت األجنبية، وتوفير المعالجة 
(، والشيكات ACHة لتحويل األموال اإللكترونية وغرفة المقاصة اآللية )اإللكتروني

اإللكترونية والمدفوعات اإللكترونية، والمعامالت المالية، التحويالت المالية اإللكترونية؛ 
توفير االستخدام المؤقت لبرمجيات الحاسوب غير القابلة للتنزيل المتوفرة عبر اإلنترنت 

ي المصرفي، وقروض األصول العقارية، وحد االعتماد األقصى للمصرف، والرهن العقار
لألصل العقاري الذي يستخدمه العميل لتخزين، ومعالجة، وإرسال، وتلقين وطباعة، وإدارة 
المعلومات العقارية والمعلومات المتعلقة بالمعامالت العقارية، أي معلومات الرهن العقاري، 

االعتماد األقصى لألصل العقاري؛ توفير االستخدام  وقروض األصول العقارية، وحالة طلب حد
المؤقت لبرمجيات الحاسوب غير القابلة للتنزيل عبر اإلنترنت لتحميل وإرسال  وثائق الرهن 

 العقاري، وقروض األصول العقارية، وحد االعتماد األقصى لألصل العقاري.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/197,366 
Claim Date: 16/11/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 197.366/88رقم االدعاء: 

 16/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 05/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/05/2019  

Applicant Name: Bank of America 
Corporation 

 اسم طالب التسجيل: كوربوريشن بانك اوف اميريكا

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 100 North Tryon Street, Charlotte, North 
Carolina 28255, U.S.A. 

نورث تريون ستريت، تشارلوت، نورث كارولينا  100
 ، الواليات المتحدة األمريكية28255

 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   -أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Scientific and technological services and related research and 
design services; analysis and industrial research services namely 
research and development of new products; design, development 
and updating of computers, software, new computer products; 
computer programming; professional consultation not related to 
business, namely computers; professional consulting on computers 
to improve customer service through the management of internet 
tools; technical assistance in the field of computer science; 
expertise in the field of telecommunications and informatics; 
technical advice and advice in the field of computer technology for 
better customer service; computer search and fault diagnosis 
services; support services in the event of a computer failure; 
information in the field of computing; creation (design) and updating 
of computer programs and software for improving customer 
relationships; technical consultancy and advice in the field of 
computer science; computer technical assistance by phone, network 
and any transmission medium; hosting web sites; design and 
hosting of computer sites (websites) on the Internet; computer 
rental; technical research; maintenance of computer software; 
technical assistance (advice) and consultation in the fields of 
information technology and telecommunications; services of graphic 
art designers, namely creating (designing) virtual and interactive 
images; programming for electronic apparatus, electronic apparatus 
and instruments, computers, remote data, teleinformatic and 
telematic systems, multimedia equipment; multimedia equipment 
programming; development of computer systems in the field of 
market research, direct telemarketing and geomarketing targeting 
studies; geocoding addresses and e-commerce; consultation on 
quality control and customer satisfaction; design and development 
of computer tools and software; creation (design) and use of 
databases; creation (design) of sites on global computer networks; 
rental of computer software; rental of operating systems for 
multimedia products; computer system analysis; social network 
analysis services for evaluating and improving customer 
satisfaction; hosting computer application software in the field of 
knowledge management for creating searchable databases of 
information and data; analysis and evaluation of products and 
services with respect to possible future applications; design of 
computer hardware and software for commercial analysis and 
reporting; evaluation of results from quality control tests conducted 
on goods and services; quality assessment; development (design), 
installation, maintenance and update of applications for mobile 
phones and tablets; application service provider services, namely 
provision of temporary computer applications; technical consultancy 
services relating to telecommunications (including those services 

ذات الصلة؛ خدمات التحليل  الخدمات العلمية والتكنولوجية وخدمات البحوث والتصميم
والبحث الصناعي وهي البحث وتطوير منتجات جديدة؛ تصميم وتطوير وتحديث أجهزة 

الكمبيوتر والبرامج ومنتجات الكمبيوتر الجديدة ؛ خدمة البرمجة الحاسوبية؛ 
االستشارات المهنية غير المتعلقة باألعمال، وهي االستشارات المهنية ألجهزة 

ارات مهنية على أجهزة الكمبيوتر لتحسين خدمة العمالء عن طريق الكمبيوتر؛ استش
إدارة أدوات اإلنترنت؛ مساعدة تقنية في مجال علوم الكمبيوتر؛ خبرة في مجال 

االتصاالت والمعلوماتية؛ مشورة تقنية ومشورة في مجال تكنولوجيا الكمبيوتر من أجل 
وخدمات تشخيص األعطال؛  خدمة أفضل للعمالء؛ خدمة البحث في مجال الكمبيوتر

خدمات الدعم في حالة األعطال في الكمبيوتر؛ المعلومات في مجال الحوسبة؛ إنشاء 
)تصميم( وتحديث برامج الكمبيوتر والبرامج لتحسين العالقات مع العمالء؛ 

االستشارات الفنية والمشورة في مجال علوم الكمبيوتر؛ مساعدة تقنية للكمبيوتر عن 
الشبكة وأي وسيلة إرسال؛ استضافة المواقع اإللكترونية؛ تصميم طريق الهاتف و

واستضافة مواقع الكمبيوتر )المواقع اإللكترونية( على شبكة اإلنترنت؛ تأجير 
الكمبيوتر؛ بحوث تقنية؛ صيانة برامج الكمبيوتر؛ المساعدة الفنية )المشورة( 

السلكية والالسلكية؛ واالستشارات في مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
خدمات الرسومات الفنية والتقنية أي إنشاء )تصميم( الصور االفتراضية والتفاعلية؛ 

برمجة لألجهزة واألدوات اإللكترونية وأجهزة الكمبيوتر والبيانات عن بعد وأنظمة 
الكمبيوتر عن بعد و االتصال عبر الكمبيوتر ومعدات الوسائط المتعددة؛ برمجة أجهزة 

ئط المتعددة؛ تطوير أنظمة الكمبيوتر في مجال دراسة السوق والتسويق عن بعد الوسا
المباشر ودراسات االستهداف التسويقي الجغرافي؛ عناوين الترميز الجغرافي والتجارة 

اإللكترونية؛ االستشارات بشأن مراقبة الجودة ورضا العمالء؛ تصميم وتطوير أدوات 
واستخدام قواعد البيانات؛ إنشاء )تصميم( المواقع  وبرامج الكمبيوتر؛ إنشاء )تصميم(

على شبكات الكمبيوتر العالمية؛ تأجير برامج الكمبيوتر؛ تأجير أنظمة تشغيل منتجات 
الوسائط المتعددة؛ تحليل أنظمة الكمبيوتر؛ خدمات تحليل شبكات التواصل االجتماعي 

بيوتر في مجال إدارة لتقييم وتحسين رضا العمالء؛ استضافة برامج تطبيقات الكم
المعرفة إلنشاء قواعد بيانات قابلة للبحث عن المعلومات والبيانات؛ تحليل وتقييم 

المنتجات والخدمات فيما يتعلق بالتطبيقات المستقبلية المحتملة؛ تصميم أجهزة 
وبرامج الكمبيوتر للتحليل التجاري وإعداد التقارير؛ تقييم نتائج اختبارات مراقبة 

لتي أجريت على السلع والخدمات؛ تقييم الجودة؛ تطوير )تصميم( وتركيب الجودة ا
وصيانة وتحديث التطبيقات الخاصة بالهواتف المحمولة واألجهزة اللوحية؛ خدمات 

مزود خدمة التطبيقات، وهي توفير تطبيقات الحاسوب المؤقتة؛ خدمات االستشارات 
ت المقدمة عبر الخط الساخن(؛ مزامنة الفنية المتعلقة باالتصاالت )بما في ذلك الخدما

البيانات على االتصاالت السلكية والالسلكية وشبكات الكمبيوتر؛ تطوير التقنيات 
الرقمية داخل الشركات؛ تطوير برامج كمبيوتر معقدة قادرة على محاكاة سمات معينة 

لعمليات من الذكاء البشري )التفكير والتعلم...( وتحليل الذكاء االصطناعي؛ أتمتة ا
 الروبوتية؛ التكامل الرقمي القائم على تقنية أتمتة العمليات الروبوتية.

Date of 14/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: TELEPERFORMANCE SE اسم طالب التسجيل: تيليبيرفورمانس أس إي 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 21/25 RUE BALZAC, 75008 PARIS, 
FRANCE 

 عنوان طالب التسجيل  باريس، فرنسا 75008 رو بلزاك، 21/25

Applicant for 
Correspondence 

Raed Ibrahim Mohamad Ibrahim - Beit Al-
Khebra Intellectual Property P.O.Box 
963590 -11196 Al-Jandaweel -Mohammad 
Kasab Al Daja Street 

للملكية مؤسسة بيت الخبرة  -رائد ابراهيم محمد ابراهيم  
شارع محمد  -الجندويل  11196 -963590ص.ب الفكرية

 كساب الدعجة

ليغعنوان التب  

Trademark 165553 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 165553 الصنف 
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provided via a hotline); synchronization of data on 
telecommunications, communications and computer networks; 
development of digital techniques within companies; development of 
complex computer programs capable of simulating certain traits of 
human intelligence (reasoning, learning ...), analysis of artificial 
intelligence; robotic process automation; digital integration based on 
robotic automation technology (RPA). 

Priority claim:  Claim Country: FR 
Claim No.: 4505406 
Claim Date: 04/12/2018 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 4505406رقم االدعاء: 

 04/12/2018تاريخ االدعاء: 

Special condition:  Claiming the colors purple with Panton code 
2602C 

 اشتراطات خاصة: المطالبة بحماية اللون االبيض  البنفسجي  واللون الزهري
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Recovery of computer data; computer software consultancy; 
consultancy in the design and development of computer 
hardware; technological research: computer security 
consultancy; information technology [IT] consultancy; software 
as a service [Saas]; cloud computing; creating and maintaining 
web sites for others: research in the field of telecommunications 
technology; creating and designing website-based indexes of 
information for others [information technology services]; 
computer programming; rental of computer software; rental of 
web servers; updating of computer software; computer 
system analysis; installation of computer software, conversion 
of data or documents from physical to electronic media; 
conversion of computer programs and data, other than physical 
conversion, electronic data storage; computer system design; 
computer software design; software development in the 
framework of software publishing; development of computer 
platforms; hosting computer sites [web sites]; providing 
information on computer technology and programming via a 
web site; outsource service providers in the field of information 
technology; web site design consultancy; telecommunications 
technology consultancy; internet security consultancy; 
technological consultancy; data security consultancy; computer 
technology consultancy; maintenance of computer software; 
monitoring of computer systems by remote access; platform as 
a service [PaaS]; off-site data backup; duplication of 
computer programs. 

استرجاع بيانات الحاسوب; استشارات في البرمجيات الحاسوبية; استشارات في مجال تصميم 
لوجيو;االستشارات في مجال األمن المعلوماتي; وتطوير أجهزة الحاسوب;االبحاث التكنو

[; الحوسبة السحابية;انشاء 5335االستشارة في تكنولوجيا المعلومات;البرمجيات كخدمات ]
وصيانة المواقع على شبكة االنترنت لآلخرين; أبحاث في مجال تقنيات االتصاالت عن بعد 

الغير ]خدمات تكنولوجيا إنشاء وتصميم فهرس للمعلومات على موقع إلكتروني لصالح 
المعلومات[; برمجة الحاسوب;تأجير برامج حاسوب;تأجير خادمات الشبكة; تحديث برامج 

 حاسوب; تحليل انظمة حاسوب; تحميل برامج حاسوبية; تحويل
البيانات من وسائط مادية الى الكترونية;تحويل برامج وبيانات الحاسوب بخالف التحويل 

للبيانات;تصميم انظمة حاسوب;تصميم برامج حاسوبية; تطوير المادي; تخزين إلكتروني 
البرمجيات في إطار نشر البرمجيات;تطوير النظام االساسي للكمبيوتر; تفعيل مواقع االنترنت; 

توفير معلومات عن التكنولوجيا والبرمجة الحاسوبية عن طريق مواقع اإلنترنت; جهات 
المعلومات; خدمات استشارية في تصميم مواقع  خارجية موّردة للخدمات في مجال تكنولوجيا

اإلنترنت;خدمات االستشارة في مجال االتصاالت السلكية والالسلكية; خدمات االستشارة في 
التكنولوجيا; خدمات االستشارة في  مجال األمن على اإلنترنت;خدمات االستشارة في مجال

الحاسوب; صيانة برامج  مجال أمن البيانات; خدمات االستشارة في مجال تكنولوجيا
حاسوب;مراقبة أنظمة الحاسوب بالتداول عن بعد; منصات تكنولوجيا المعلومات كخدمات 

[paas .نسخ احتياطية للبيانات خارج الموقع;نسخ برامج الحاسوب ;] 

Special condition:  The registration of this trademark should be 
limited in colours(red,orange,green,blue)  according to the 
printfiled with the application 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة محدد باأللوان )األحمر والبرتقالي واالخضر 
 واالرزق(وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

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

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

 

Date of 17/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/06/2019  

Applicant Name: ANAS MANSOR & RA'ED 
MOWAFI CO. 

 اسم طالب التسجيل: شركة انس منصور ورائد موافي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -Dhahiyat al Yasmeen -jabal arafat 
street , P.O.Box: 630156, 11163 

شارع جبل عرفات   ، -ضاحية الياسمين -عمان 
 11163, 630156ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 630156 -11163 Amman -Dhahiyat 
al Yasmeen -jabal arafat street  

شارع -ضاحية الياسمين -عمان  11163 -630156ص.ب  
 جبل عرفات 

ليغعنوان التب  

Trademark 165617 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 165617 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

de'cor design تصميم الديكور 

Date of 30/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  30/07/2019  

Applicant Name: Moltazema Decoration 
Work Co 

 اسم طالب التسجيل: شركة الملتزمة العمال الديكور

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -dabouq , P.O.Box: 2181, 11953  عنوان طالب التسجيل  11953, 2181دابوق   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 2181 -11953 amman -dabouq    ليغعنوان التب دابوق -عمان  11953 -2181ص.ب  

Trademark 165628 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 165628 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Engineering,engineering research,computer-aided,engineering 
design,civil enineering services design of eneineering 
prouducts,engineering consultancy,engeneering drawing 
services,design consultancy, design services engineering 
design  

هندسي بمساعدة الحاسوب,خدمات هندسية مدنية,تصميم المنتوجات هندسة,ابحاث التصميم ال
الهندسية,خدمات استشارات هندسية خدمات الرسم الهندسي,استشارات تصميم,خدمات 

 التصميم,هندسة التصميم 

Date of 02/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/10/2019  

Applicant Name: Mutaz Suhail Mohammad 
Turki 

 اسم طالب التسجيل: معتز سهيل محمد التركي

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/kilo circle , macca street,haramain 
circle,  P.O.Box: 2600, 11181  

عمان دوار الكيلو، شارع مكة ، قرب دوار الحرمين  ، 
  11181, 2600ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

  - amman/kilo circle , macca 
street,haramain circle,  P.O.Box: 2600, 
11181  

عمان دوار الكيلو، شارع مكة ، قرب دوار الحرمين  ،   - 
  11181, 2600ص.ب:

ليغعنوان التب  

Trademark 165387 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 165387 الصنف 
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Goods/Services اجل البضائع/الخدمات التالية من 

Catering (Food and drink –); Restaurants; Restaurants (Self-
service –); Self-service restaurants; Snack-bars. 

تقديم الطعام والشراب، المطاعم، المطاعم )مطاعم يقوم فيها الشخص بخدمة نفسه(، مطاعم 
 الذاتية(، المطاعم التي تقدم الوجبات الخفيفة.يقوم فيها الشخص بخدمة نفسه )الخدمة 

Date of 10/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/02/2019  

Applicant Name: Mahiroon Pizza Co. اسم طالب التسجيل: الماهرون للبيتزا 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Building 345, Wasfi Al-Tal St., Khalda, 
11953, Jordan, P.O.Box: 921100, 11192 

، األردن  ، 11953، شارع وصفي التل، خلدا، 345بناية 
 11192, 921100ص.ب:

 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   -أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165447 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 165447 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Restaurants and café services  خدمات المطاعم والمقاهي 

Date of 25/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/02/2019  

Applicant Name: Al Hilal Enterprises Co. 
  
 

 اسم طالب التسجيل: شركة مشاريع الهالل

Nationality     : BAHRAIN جنسية الطالب بحرين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O Box 20575, Manama, Kingdom of 
Bahrain. 

 عنوان طالب التسجيل  ، منامة، مملكة البحرين 20575ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

DARRAS & HIJAZI INTELLECTUAL 
PROPRTY   - ABDALI, ALSALT ST, 
AMMAN JORDAN, PO_BOX: 925501 - 
POSTCODE: 11190  

العبدلي ، شارع السلط،   -دراس وحجازي للملكية الفكرية  
 11190رمز بريدي  - 925501صندوق بريد  -عمان االردن 

-  

ليغعنوان التب  

Trademark 165496 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 165496 الصنف 
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   TAMARA  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Restaurant, bar, catering and lounge services. .خدمات المطاعم والحانات وخدمات التزويد بالطعام والشراب والردهات 

Date of 26/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  26/02/2019  

Applicant Name: Sheraton International IP, 
LLC 

 اسم طالب التسجيل: شيراتون انترناشيونال اي بي، ال ال سي

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address One StarPoint, Stamford, Connecticut 
06902, USA 

، الواليات 06902ون ستاربوينت، ستامفورد، كونيكتيكت 
 المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY   
- 56, PRINCE SHAKER BIN ZAID 
ST.,SHEMISSANI , PO_BOX: 840553 - 
POSTCODE: 11184  

شارع االمير شاكر بن  56  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية   
رمز بريدي  - 840553صندوق بريد  -زيد, الشميساني االردن 

11184  

ليغعنوان التب  

Trademark 165540 Class 43 43 العالمة التجارية رقم 165540 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

 Services for providing food and drink ; temporary 
accommodation , cafes, cafeterias, camp services, temporary or 
mobile restaurants , rental of mobile buildings, snack bars, bar 
services. 

خدمات تةفير االطعمة والمشروبات ،االيواء الموقت المقاهي والكفتيريات خدمات مخيمات 
المتنقلة , تاجير المباني المتنقلة , مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة العطالت المطاعم المؤقتة او 

 , خدمات الحانات .

Date of 27/05/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/05/2019  

Applicant Name: Omar Mohammad Khaled 
Al Godran  

 اسم طالب التسجيل: عمر محمد خالد الغدران 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address irbed -30 th street , P.O.Box: 10, 21555 :عنوان طالب التسجيل  21555, 10اربد شارع الثالثين   ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 10 -21555 irbed -Nuayyimah    ليغالتب عنوان اربد نعيمة  21555 -10ص.ب  

Trademark 165622 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 165622 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

accommodation bureau services [ hotels , boarding houses ] , 
bar ser boarding house services , boarding house bookings , 
boarding for an afé services , cafeteria services , cake 
decorating , providing campg acilities , canteen services , rental 
of chairs , tables , table linen , glas rental of cooking apparatus , 
day - nursery [ creche ] services , decora food , rental of 
drinking water dispensers , food and drink catering sculpting , 
holiday camp services [ lodging ] , hotel services , hotel resery 
information and advice in relation to the preparation of meals , r 
, lighting apparatus , rental of meeting rooms , motel services , 
perso services , reception services for temporary 
accommodation [ manage arrivals and departures ] , restaurant 
services , retirement home servi service restaurant services , 
snack - bar services , rental of te accommodation , temporary 
accommodation reservations , rental tourist home services , 
rental of transportable buildings * , udon :and sopa restaurant 
srevicis washoku restaurant services 

النزل ، خدمات الحانات ) البارات ( ، خدمات النزل ، حجز مكاتب تأمين اإلقامة الفنادق و
النزل ، إيواء الحيوانات ، خدمات المقاهي ، خدمات الكافيتريات ، زخرفة الكيك ، توفير 
تسهيالت أراضي المخيمات ، خدمات المطاعم المؤقتة أو المتنقلة ) الكانتينات ( ، تأجير 

اني الزجاجية ، تأجير أجهزة الطبخ ، دور الحضانة الكراسي والموائد وبياضات الموائد واألو
النهارية ، خدمات مخيمات العطالت ) أماكن إقامة ( ، زخرفة الطعام ، تأجير أوعية مياه 

الشرب ، تقديم الطعام والشراب ، نحت الطعام ، خدمات مخيمات العطالت ) أماكن إقامة ( ، 
صح والمعلومات بما يتعلق بتحضير الوجبات ، خدمات الفنادق ، الحجز في الفنادق ، تقديم الن

تأجيز أجهزة اإلضاءة ، تأجير قاعات االجتماعات ، خدمات الفنادق الصغيرة الموتيالت ( ، 
خدمات الطباخ الشخصي ، خدمات االستقبال بأماكن اإلقامة المؤقتة ) إدارة القادمين 

ات مطاعم الخدمة الذاتية ، واألجهزة ( ، خدمات المطاعم ، خدمات منازل التقاعد ، خدم
خدمات تقديم الوجبات الخفيفة ، تأجير أماكن اإلقامة المؤقتة ، حجز أماكن اإلقامة المؤقتة ، 

تأجير الخيم ، خدمات أماكن إقامة السياح ، تأجير أبنية متنقلة ، خدمات مطاعم معكرونة 
 أودون وسوبا ، خدمات مطاعم الطعام الياباني واشوكو .

Special condition:  he registration of this trdaemark in white ,red 
and black colors 
 

 اشتراطات خاصة: تسجيل العالمة باللون االبيض واالحمر واالسود 

Disclaimer: Disclaimer Registration of this mark does not give 
its owners the absolute right to use general and descriptive 
words if they appear in isolation from the mark 
 

التنازل: ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة 
 والوصفية اذا ظهرت بمعزل عن العالمة 

 

 

Date of 18/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2019  

Applicant Name: Travco Group 
International Holding 
S.A.E  

 اسم طالب التسجيل: م .م.جروب انترناشيونال القابضة شترافكو 

Nationality     : EGYPT جنسية الطالب مصر: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Travco Center , 26th July Corridor , 
Sheikh Zayed City , 6th October ,  

 -أكتوبر , الجيزة  6يوليو ,  مدينة الشيخ زايد ,  26محور 
 مصر   ، 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 941781 -11194 shmeisani Abel 
Hameed Badis st Building #14 Amman 
Jordan 

شارع عبدالحميد -الشميساني 11194 -941781ص.ب 
 االردن-عمان 14عمارة -باديس

ليغعنوان التب  

Trademark 165558 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 165558 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

sercvices to provide food and drink خدمات تقديم الطعام والشراب 

 

Date of 22/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/07/2019  

Applicant Name: Suhair Jaser Said Alnajjar اسم طالب التسجيل: سهير جاسر سعيد النجار 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address amman/dabouq, P.O.Box: 1602, 11953 :عنوان طالب التسجيل  11953, 1602عمان/دابوق  ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1602 -11953 amman/dabouq   ليغعنوان التب عمان/دابوق 11953 -1602ص.ب  

Trademark 165605 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 165605 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Food And Drink Services خدمات الطعام والشراب 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use  word (Mini Cafe ,Coffee Shop)if used separately 
from the mark 

 Miniالتنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة )
Cafe ,Coffee Shopبمعزل عن العالمه ) 

 

Date of 05/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/08/2019  

Applicant Name: Turkish Village  For 
MARKRTING AND 
INVESTMENT 

 اسم طالب التسجيل: شركة القرية التركية للتسويق واالستثمار 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman/um othina /Ramadi street, 
P.O.Box: 927167, 11190 

 عنوان طالب التسجيل  11190, 927167عمان/ام اذنية /شارع الرمادي  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

  - Amman/um othina /Ramadi street  -   ليغعنوان التب الرماديعمان/ام اذنية /شارع  

Trademark 165560 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 165560 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

 Resort hotel services, services to provide food and drink , 
temporary accommodation . 

 والشراب وااليواء المؤقت وخدمات المنتجعات السياحيهخدمات تقديم الطعام 

Date of 21/08/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/08/2019  

Applicant Name: Suliman  Hamadeh & 
Partners Co  

 اسم طالب التسجيل: شركة سليمان حماده وشركاه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman,jubaiha , Amman, P.O.Box: 11061, 
13118 

 عنوان طالب التسجيل  13118, 11061عمان،الجبيهة ، عمان  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 11061 -13118 Amman,jubaiha    ليغعنوان التب عمان،الجبيهة 13118 -11061ص.ب  

Trademark 165626 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 165626 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

 services to provide food and drink . خدمات تقديم الطعام والشراب 

 

Date of 21/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/08/2019  

Applicant Name: Suliman  Hamadeh & 
Partners Co  

 اسم طالب التسجيل: شركة سليمان حماده وشركاه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman,jubaiha , Amman, P.O.Box: 11061, 
13118 

 عنوان طالب التسجيل  13118, 11061عمان،الجبيهة ، عمان  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 11061 -13118 Amman,jubaiha    ليغعنوان التب عمان،الجبيهة 13118 -11061ص.ب  

Trademark 165625 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 165625 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

FOOD AND beverage services   خدمات تقديم طعام والشراب 

Date of 28/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/08/2019  

Applicant Name: Fatayer Al -Ordon For 
Food Serving 

 اسم طالب التسجيل: شركة فطاير االردن لتقديم االطعمة

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address massoud bin naser, P.O.Box: 1880, 11118 ،  عنوان طالب التسجيل  11118, 1880ص.ب: مسعود بن ناصر 

Applicant for 
Correspondence 

  P.O.Box 1880 -11118 massoud bin naser  ليغعنوان التب مسعود بن ناصر 11118 -1880ص.ب  

Trademark 165472 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 165472 الصنف 



350 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

medical services counseling services and medical advice 
regarding stem cells ,scientific and medical consulting 
,development and modernization devices stem cell technology  

 استشارات علمية وطبية تطوير وتحديث اجهزة تكنولوجيا الخاليا الجذعية 
 الخدمات الطبية خدمات تقديم االستشارات والنصائح الطبية فيما يتعلق بالخاليا الجذعية 

Date of 12/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/02/2019  

Applicant Name: Arab Center for Stem 
Cells 

 اسم طالب التسجيل: م.م.الجذعية ذشركة المركز العربي للخاليا 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -madina munawara, P.O.Box: 
2828, 11953 

 عنوان طالب التسجيل  11953, 2828، ص.ب:  247المدينة المنوره بناية شارع 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 19238 -111996 amman -madina 
munawara 

ليغعنوان التب 247شارع المدينة المنوره بناية  111996 -19238ص.ب    

Trademark 165520 Class 44 44 العالمة التجاريةرقم  165520 الصنف  
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GLAMGLOW 
   

 
 

Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Beauty consultation services; Consultation services in the field 
of makeup, namely, on-line makeup consultation services and 
in-person makeup consultation and application services; 
Cosmetic skin care services 

خدمات استشارية في مجال المكياج، تحديدا:  خدمات خدمات تقديم االستشارات التجميلية؛ 
استشارات المكياج وخدمات المكياج واالستشارات الشخصية عبر اإلنترنت؛ خدمات 

 مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة

Date of 07/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/04/2019  

Applicant Name: GlamGlow LLC اسم طالب التسجيل: جالمجلو ال ال سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 767 Fifth Avenue, New York, New York 
10153 United States of America 

الواليات   10153فيفث افينيو،  نيويورك، نيويورك  767
 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165582 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 165582 الصنف 
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   SMASHBOX  

   
 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Beauty consultation services; Consultation services in the field 
of makeup, namely, on-line makeup consultation services and 
in-person makeup consultation and application services; 
Cosmetic skin care services 

التجميلية؛ خدمات استشارية في مجال المكياج، تحديدا:  خدمات  خدمات تقديم االستشارات
استشارات المكياج وخدمات المكياج واالستشارات الشخصية عبر اإلنترنت؛ خدمات 

 مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة

Date of 07/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/04/2019  

Applicant Name: DJF Enterprises اسم طالب التسجيل: دي جيه اف انتربرايسيز 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 767 Fifth Avenue, New York, New York 
10153 United States of America 

الواليات   10153فيفث افينيو،  نيويورك، نيويورك  767
 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165584 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 165584 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

clinic (medical) services , health care, medical clinic services   خدمات العيادة الطبية , الرعاية الصحية , خدمات العيادات الطبية 

Disclaimer: the registration of this trade mark does not give 
owners the exclusive right to use (care) separately from the 
mark  

(بمعزل عن careالتنازل: ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال )
 العالمة 

 

Date of 09/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  09/07/2019  

Applicant Name: Khalil khaled Muhalwas   اسم طالب التسجيل: خليل خالد خليل المهلوس 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type CLINIC نوع طالب التسجيل عيادة طبيب 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -Tla'a Al -ali, P.O.Box: 1801, 11953  140شارع االميرة رحمة بنت الحسن بيت -تالع العلي -عمان  
 11953, 1801، ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1801 -11953 amman -Tla'a Al -ali   شارع االميرة -تالع العلي -عمان  11953 -1801ص.ب
 140بنت الحسن بيت رحمة 

ليغعنوان التب  

Trademark 165388 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 165388 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

pests and rodents control  مكافحة الحشرات والقوارض 

Date of 14/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/07/2019  

Applicant Name: Arena for Public Health   اسم طالب التسجيل: شركة ارينا للصحة العامة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -Jabal alhussien -Al -led str, 
P.O.Box: 921219, 11192 

 عنوان طالب التسجيل  11192, 921219جبل الحسين شارع اللد   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 921219 -11192 Amman -Jordan   ليغعنوان التب عمان  االردن 11192 -921219ص.ب  

Trademark 165503 Class 44 44 العالمة التجاريةرقم  165503 الصنف  
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Provision of legal advice and legal representation; legal 
research; legal investigation services, mediation services in the 
context of commercial conflicts and dispute resolution; 
litigation services; litigation assistance services and legal 
dispute resolution services. 

تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني، البحوث القانونية، خدمات التحقق القانونية 
وخدمات الوساطة في سياق التضارب التجاري وحل النزاعات، خدمات التقاضي، خدمات 

 مساعدة التقاضي وخدمات حل النزاعات القانونية.

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

Applicant Name: ANDERSEN TAX LLC اسم طالب التسجيل: اندرسون تاكس إل إل سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 100 First Street, Suite 1600, San 
Francisco, California 94105, USA 

، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا 1600شارع فيرست، شقة  100
 ، الواليات المتحدة األمريكية94105

 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   -أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165455 Class 45 45 رقم العالمة التجارية 165455 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Provision of legal advice and legal representation; legal 
research; legal investigation services, mediation services in the 
context of commercial conflicts and dispute resolution; 
litigation services; litigation assistance services and legal 
dispute resolution services. 

القانونية  تقديم المشورة القانونية والتمثيل القانوني، البحوث القانونية، خدمات التحقق
وخدمات الوساطة في سياق التضارب التجاري وحل النزاعات، خدمات التقاضي، خدمات 

 مساعدة التقاضي وخدمات حل النزاعات القانونية.

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

Applicant Name: ANDERSEN TAX LLC اسم طالب التسجيل: اندرسون تاكس إل إل سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 100 First Street, Suite 1600, San 
Francisco, California 94105, USA 

، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا 1600شارع فيرست، شقة  100
 األمريكية، الواليات المتحدة 94105

 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   -أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100ب ، شارع مكة، ص. 104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165464 Class 45 45 رقم العالمة التجارية 165464 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Legal services; legal research; legal administration; advisory, 
legal and tax assistance services; legal consultations; legal 
document preparation services; legal services in relation to the 
negotiation of contracts for others; computer assisted litigation 
support; legal assistance in the drawing up of contracts; 
licensing of computer software [legal services]; reviewing 
standards and practices to assure compliance with laws and 
regulations; providing reconnaissance and surveillance 
services; providing information on the development of privacy, 
security and data governance law from a web site; security 
services for the physical protection of physical assets and 
individuals, provision of information, provision of advice and 
advisory services in the field of security services for the 
protection of property and individuals; personal and social 
services rendered by others to meet the needs of individuals; 
monitoring telephone calls from subscribers and notifying 
emergency facilities; social networking and networking 
services; online social networking services provision of 
personal development information; legal assistance in the 
recruitment and placement of staff; mediation. 

خدمات قانونية؛ األبحاث القانونية؛ اإلدارة القانونية؛ خدمات المساعدة االستشارية والقانونية 
اد الوثائق القانونية؛ الخدمات القانونية فيما والضريبية؛ استشارات قانونية؛ خدمات إعد

يتعلق بالتفاوض على عقود لآلخرين؛ دعم التقاضي بمساعدة الكمبيوتر؛ المساعدة القانونية 
في صياغة العقود؛ ترخيص برامج الكمبيوتر ]خدمات قانونية[؛ مراجعة المعايير والممارسات 

االستطالع والمراقبة؛ توفير معلومات عن  لضمان االمتثال للقوانين واألنظمة؛ توفير خدمات
تطوير قانون حوكمة الخصوصية واألمن والبيانات من موقع على شبكة اإلنترنت؛ خدمات 

األمن للحماية المادية لألصول المادية واألفراد وتوفير المعلومات وتقديم المشورة والخدمات 
راد؛ الخدمات الشخصية االستشارية في مجال خدمات األمن لحماية الممتلكات واألف

واالجتماعية التي يقدمها اآلخرون لتلبية احتياجات األفراد؛ مراقبة المكالمات الهاتفية من 
المشتركين وإخطار مرافق الطوارئ؛ خدمات التواصل والشبكات االجتماعية؛ توفير خدمات 

انونية في تعيين الشبكات االجتماعية عبر اإلنترنت لمعلومات التنمية الشخصية؛ المساعدة الق
 وتنسيب الموظفين؛ الوساطة.

Priority claim:  Claim Country: FR 
Claim No.: 4505406 
Claim Date: 04/12/2018 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 4505406رقم االدعاء: 

 04/12/2018تاريخ االدعاء: 

Special condition:  Claiming the colors purple with Panton code 
2602C 

 اشتراطات خاصة: المطالبة بحماية اللون االبيض  البنفسجي  واللون الزهري

Date of 14/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: TELEPERFORMANCE SE اسم طالب التسجيل: تيليبيرفورمانس أس إي 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 21/25 RUE BALZAC, 75008 PARIS, 
FRANCE 

 عنوان طالب التسجيل  باريس، فرنسا 75008رو بلزاك،  21/25

Applicant for 
Correspondence 

Raed Ibrahim Mohamad Ibrahim - Beit Al-
Khebra Intellectual Property P.O.Box 
963590 -11196 Al-Jandaweel -Mohammad 
Kasab Al Daja Street 

مؤسسة بيت الخبرة للملكية  -رائد ابراهيم محمد ابراهيم  
شارع محمد  -الجندويل  11196 -963590ص.ب الفكرية

 كساب الدعجة

ليغعنوان التب  

Trademark 165554 Class 45 45 رقم العالمة التجارية 165554 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

egal Services , Arbitration Services , Intellectual Proper 
nsultants , Legal Researches , litigation . 

الخدمات القانونية ، خدمات التحكيم ، االستشارات في الملكية الفكرية ، البحوث القانونية ، 
 خدمات التقاضي .

 

Date of 17/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/07/2019  

Applicant Name: Samer A.M pharaon   اسم طالب التسجيل: فرعون سامر عبد الكريم محمد 

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -Zahran st., P.O.Box: 5575, 11183 عنوان طالب التسجيل  11183, 5575شارع زهران  ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

   Amman -Zahran st., P.O.Box: 5575, 
11183 

ليغعنوان التب 11183, 5575شارع زهران  ، ص.ب:-عمان   -   

Trademark 165624 Class 45 45 رقم العالمة التجارية 165624 الصنف 


