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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Abrasives (Auxiliary fluids for use with-); Acrylic resins, 
unprocessed; Additives, chemical, to fungicides; Adhesives for 
industrial purposes; Alginates for industrial purposes; Alkaline 
iodides for industrial purposes; Automobile body fillers; 
Auxiliary fluids for use with abrasives; Balm of gurjun [gurjon, 
gurjan] for making varnish; Black (Lamp-) for industrial 
purposes; Bleaching chemicals (Fat- -); Bleaching preparations 
[decolorants] for industrial purposes;  Brightening chemicals 
(Color-[colour-]-) for industrial purposes; Car body filler; 
Chemicals (Industrial-); Damp proofing preparations, except 
paints, for masonry; Fillers for automobile bodies; Fillers for car 
bodies; Glaziers' putty; glue for industrial purposes; Gurjun 
[gurjon, gurjan] (Balm of-) for making varnish; Moistening 
[wetting] preparations for use in  bleaching; Oil-bleaching 
chemicals; Oils (chemical additives for-); Paints (Chemical 
preparations for the manufacture of-); Plastics (Dispersions of-); 
Resins (Acrylic-), unprocessed; Resins (Artificial-), 
unprocessed; Resins (Epoxy-), unprocessed; Resins (Synthetic-
), unprocessed; Sizing preparations; Adhesives for industrial 
purposes; Gum Arabic for industrial purposes; Viscose; 
Metallurgical adhesive; Binder for casting; Glue for industrial 
purposes; Industrial gum; Adhesives for wall tiles; Gelatine for 
industrial purposes; Tragacanth gum for industrial use; Stone 
and Marble Glue 

لى موائع مساعدة تستخدم مع مواد السنفرة؛ راتنجات أكريلية غير معالجة؛ إضافات كيميائية إ
مبيدات الفطريات؛ لواصق ألغراض صناعية؛ مركبات ألجينات ألغراض صناعية؛ يوديدات 

قلوية ألغراض صناعية؛ حشوات لهياكل السيارات؛ موائع مساعدة تستخدم مع مواد 
السنفرة؛ راتنج الغرجن ]الغرجون، الغرجان[ لصنع الورنيش؛ سناج مصباح ألغراض 

ستحضرات قاصرة ]مزيالت ألوان[ ألغراض صناعية؛ صناعية؛ كيماويات قاصرة للدهون؛ م
كيماويات تنصيع األلوان ألغراض صناعية؛ حشوة لهيكل السيارة؛ كيماويات صناعية؛ 

مستحضرات مانعة لتكون الرطوبة في المباني ، عدا الدهانات؛ حشوات لهياكل السيارات؛ 
راتنج الغرجن حشوات لهياكل السيارات؛ معجونة الزجاج؛ غراء ألغراض صناعية؛ 

]الغرجون ، الغرجان[ لصنع الورنيش؛ مستحضرات ترطيب ]تبليل[ تستخدم في القصارة؛ 
كيماويات قاصرة للزيوت؛ إضافات كيميائية للزيوت؛ مستحضرات كيميائية لتصنيع الدهانات؛ 
شتاتات بالستيكية؛ راتنجات إكريلية غير معالجة؛ راتنجات إصطناعية غير معالجة؛ راتنجات 

وكسية غير معالجة؛ راتنجات إصطناعية غير معالجة؛ مستحضرات لتغرية السطوح؛ إب
لواصق ألغراض صناعية؛ صمغ عربي ألغراض صناعية؛ فسكوز؛ اللواصق المعدنية؛ مادة 

تساعدة على التماسك للسباكة؛ غراء ألغراض صناعية؛ صمغ صناعي؛ الصق لبالط 
مغ الكثيراء المستخدم في الصناعات؛ لواصق الجدران؛ جيالتين )هالم( ألغراض صناعية؛ ص

 الحجر والرخام والجرانيت.

Date of 14/12/2017 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/12/2017  

Applicant Name: POLIKIM KIMYA VE 
PLASTIK SANAYI 
TICARET LIMITED 
SIRKETI 

 اسم طالب التسجيل: ليمتد شيركيتيبوليكيم كيميا في بالستيك سانايي تيجاريت 

Nationality     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address ISTANBUL DERI ORGANIZE SANAYI 
BOLGESI NUBUK CAD. NO:14 YB-7 OZEL 
PARSEL TUZLA ISTANBUL / TURKEY 

اسطنبول ديري اورجانيزى سانايي بولجيسي نوبوك جاد. 
 اوزيل بارسيل توزال اسطنبول / تركيا  7-واي بي 14نو:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

NJQ & ASSOCIATES   - AMMAN - JORDAN 
AMMAN - JORDAN, PO_BOX: 142025 - 
POSTCODE: 11814 -  

صندوق بريد  -عمان االردن   -مكتب نادر جميل قمصية  
  11814رمز بريدي  - 142025

ليغعنوان التب  

Trademark 166337 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 166337 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Plant growth regulators and hormones for agricultural use. .منظمات وهرمونات نمو النبات لالستخدام الزراعي 

Date of 30/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/01/2019  

Applicant Name: AMVAC C.V. اسم طالب التسجيل: .في.امفاك 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 4695 MacArthur Court, Suite 1200, 
Newport Beach, CA  92660, USA 

نيوبورت بيتش، سي ، 1200ماكارثر كورت، سويت  4695
 ، الواليات المتحدة األمريكية92660ايه 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166338 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 166338 الصنف 
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    STARFIRE  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

transmission fluid; chemical motor oil additives; antifreeze; 
coolants; brake fluid; power steering fluid; fuel injector cleaner 
chemical additive; octane booster chemical additive; chemical 
additives for gasoline; chemical engine treatment preparations 
and additives for engine oils, gasoline and diesel fuels, 
transmission fluids, and cooling systems, 

سوائل نقل الحركة؛ المضافات الكيماوية لزيوت المحركات؛ مواد منع التجمد؛ المبَردات؛ 
سوائل الكوابح؛ سوائل أنظمة التوجيه اآللي؛ المضافات الكيماوية المنظفة لحاقنات الوقود؛ 

المضافات الكيماوية المعززة لنسبة األوكتان؛ المضافات الكيماوية للبنزين؛ مستحضرات 
لجة المحركات الكيماوية والمضافات لزيوت المحركات لوقود البنزين والديزل وسوائل نقل معا

 الحركة وانظمة التبريد,

Date of 04/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/04/2019  

Applicant Name: Coolants Plus, Inc. اسم طالب التسجيل: .كوالنتس بالس، 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 2570 Van Hook Avenue  Hamilton, Ohio  
45015, USA 

الواليات ، 45015فان هووك افنيو، هاميلتون اوهايو  2570
 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 
 األمير شاكر بن زيدعمان/ الشميساني /شارع 

ليغعنوان التب  

Trademark 166155 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 166155 الصنف 
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   RIXONA  
   

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Raw materials and ingredients based on potato products to be 
used in the food industry, beverage industry, bakery industry 
and animal feed industry; potato flour, potato granules and 
flakes for industrial purposes., 

المواد الخام والمكونات المرتكزة على منتجات البطاطس الستخدامها في صناعة األغذية 
ة األعالف الحيوانية، دقيق البطاطس وصناعة المشروبات وصناعة المخبوزات وصناع
 وحبيبات ورقائق البطاطس لألغراض الصناعية.,

 

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

Applicant Name: Rixona B.V. طالب التسجيل: اسم .في.ريكسونا بي  

Nationality     : NETHERLANDS جنسية الطالب هولندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Witte Vennenweg 6, 5807 EJ Oostrum, The 
Netherlands 

 عنوان طالب التسجيل  إي جيه اووستروم، هولندا 5807، 6ويت فينينويغ 

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 166156 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 166156 الصنف 
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   MOBIL AERO  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chemicals for use in industry, science and photography, as well 
as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed 
artificial resins, unprocessed plastics; fire extinguishing and fire 
prevention compositions; tempering and soldering 
preparations; substances for tanning animal skins and hides; 
adhesives for use in industry; putties and other paste fillers; 
compost, manures, fertilizers; biological preparations for use in 
industry and science; hydraulic fluids., 

مواد كيميائية لالستخدام في الصناعة والعلوم والتصوير الفوتوغرافي وكذلك في الزراعة 
لبستنه والحراجه؛ راتنجات اصطناعية غير معالجة وبالستيك غير معالج؛ مركبات مكافحة وا

الحرائق ومنع الحرائق؛ مستحضرات سقي ولحام المعادن؛ مواد لدباغة جلود الحيوانات 
والجلود؛ مواد الصقة لالستعمال في الصناعة؛ المعاجين وغيرها من معجون الحشو؛ السماد 

لمخصبات؛ المستحضرات البيولوجية لالستخدام في الصناعة والعلوم؛ الطبيعي واألسمدة وا
 السوائل الهيدروليكية.,

Date of 03/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/06/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 
75039-2298, USA 

الس كوليناس بوليفارد، ارفينغ،  تكساس  5959
 ، الواليات المتحدة االميركية2298ـ75039

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166181 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 166181 الصنف 
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   COOLANOL  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Heat transfer fluids, ,سوائل نقل الحرارة 

Date of 03/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/06/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 
75039-2298, USA 

الس كوليناس بوليفارد، ارفينغ،  تكساس  5959
 ، الواليات المتحدة االميركية2298ـ75039

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166180 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 166180 الصنف 
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   UPL  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Fertilizer and chemical products for use in agriculture, multi 
micro nutrients fertilizers, Organic plant growth nutrient, 
additive chemical to fungicides, additive chemical to 
insecticides, flower preservatives, chemicals for forestry except 
fungicides, herbicides, insecticides & parasiticides, phosphorus 
      
       

أسمدة و منتجات كيميائية لالستخدام في الزراعة، أسمدة متعددة المغذيات الدقيقة، مغذيات 
لنمو النباتات العضوية، إضافات كيميائية الى مبيدات الفطريات، إضافات كيميائية الى مبيدات 

للزهور، كيمياويات للغابات عدا مبيدات الفطريات و الحشائش و الحشرات، مواد حافظة 
    الحشرات و الطفيليات ، فسفور.

       

Date of 02/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/07/2019  

Applicant Name: UPL Limited  اسم طالب التسجيل: يو بي إل ليمتد 

Nationality     : INDIA جنسية الطالب الهند: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address UPL House,610 B/2,Bandra Village, off 
Western Express Highway, Bandra East, 
Mumbai-400051.India , Mumbai 

,باندرا فيليج ,أوف ويسترن  2بي/ 610يو بي إل هاوس,
الهند    ،  400051باندرا,مومباي إكسبرس هاي واي إيست 

 بومباي

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

TRI MARK CONSULTING P.O.Box 7780 -
11118 Amman/ Rayyan Buiding, Wadi 
Saqra 

 -7780ص.ب (تراي مارك)العالمة الثالثية لالستشارات  
 عمان،عمارة الريان, وادي صقرة  11118

ليغالتبعنوان   

Trademark 166426 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 166426 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

paints الدهانات 

Date of 22/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/01/2019  

Applicant Name: Colors Gate Company For 
Paints And Pastes 

 اسم طالب التسجيل: شركة بوابة االلوان لصناعة الدهانات والمعاجين

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address sahab/industry city, P.O.Box: 911397, 
11191 

 عنوان طالب التسجيل  11191, 911397سحاب /المدينة الصناعية  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

sahab/industry city, P.O.Box: 911397, 
11191 

ليغعنوان التب سحاب /المدينة الصناعية 11191 -911397ص.ب    

Trademark 166308 Class 2 2 رقم العالمة التجارية 166308 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

paints الدهانات 

Date of 22/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/01/2019  

Applicant Name: Colors Gate Company For 
Paints And Pastes 

 اسم طالب التسجيل: شركة بوابة االلوان لصناعة الدهانات والمعاجين

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address sahab/industry city, P.O.Box: 911397, 
11191 

 عنوان طالب التسجيل  11191, 911397سحاب /المدينة الصناعية  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

  sahab/industry city, P.O.Box: 911397, 
11191P.O.Box 911397 -11191  

ليغعنوان التب سحاب /المدينة الصناعية 11191 -911397ص.ب    

Trademark 166312 Class 2 2 رقم العالمة التجارية 166312 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

paints الدهانات 

Date of 22/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/01/2019  

Applicant Name: Colors Gate Company For 
Paints And Pastes 

 اسم طالب التسجيل: شركة بوابة االلوان لصناعة الدهانات والمعاجين

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address sahab/industry city, P.O.Box: 911397, 
11191 

 عنوان طالب التسجيل  11191, 911397سحاب /المدينة الصناعية  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

  sahab/industry city, P.O.Box: 911397, 
11191 

ليغعنوان التب سحاب /المدينة الصناعية 11191 -911397ص.ب    

Trademark 166314 Class 2 2 رقم العالمة التجارية 166314 الصنف 
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   AUTO OMNI  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coating compositions in the nature of paint for application to 
vehicles., 

 مركبات طالء على شكل دهانات لالستعمال على المركبات.,

Date of 25/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/04/2019  

Applicant Name : PPG INDUSTRIES OHIO, 
INC. 

 اسم طالب التسجيل: .بيه بيه جي إنداستريز اوهايو، 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 3800 West 143 rd. Street, Cleveland, Ohio 
44111, USA 

ويست الشارع مائة وثالثة وأربعون، كليفالند،  3800
 ، الواليات المتحدة االمريكية44111أوهايو

 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 166197 Class 2 2 رقم العالمة التجارية 166197 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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

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

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

Applicant Name: potinas for chemical 
industry  

 اسم طالب التسجيل: خ .الشركة بوتينسا للصاعات الكيميائية م 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية   ،  -سحاب 
 11953, 4888ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box: 4888, 11953-amman –mecca str   ليغعنوان التب -شارع مكة-عمان 11953 -4888ص.ب  

Trademark 166075 Class 2 2 رقم العالمة التجارية 166075 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

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

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

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

Applicant Name: potinas for chemical 
industry  

 اسم طالب التسجيل: خ .الشركة بوتينسا للصاعات الكيميائية م 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية   ،  -سحاب 
 11953, 4888ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

  P.O.Box: 4888, 11953-amman –mecca str   167عمارة رقم -شارع مكة-عمان 11953 -4888ص.ب-
 201مكتب-2ط

ليغعنوان التب  

Trademark 166077 Class 2 2 رقم العالمة التجارية 166077 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

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

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

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

Applicant Name: potinas for chemical 
industry  

 اسم طالب التسجيل: خ .الشركة بوتينسا للصاعات الكيميائية م 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية   ،  -سحاب 
 11953, 4888ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box: 4888, 11953-amman –mecca str   167عمارة رقم -شارع مكة-عمان 11953 -4888ص.ب-
 201مكتب-2ط

ليغعنوان التب  

Trademark 166076 Class 2 2 رقم العالمة التجارية 166076 الصنف 
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   KLINDEX  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

after shave lotions,aromatics,cakes of toilet soap,clraning 
preparations,colour removing, preparations,cosmetics 
,creames,dentifrices,disinfetant soap,fabric softeners for 
laundry use,hair dyes,javelle water,laundry bleach,make 
up,medicated soap,polish for furniture and flooring,rust 
removing preparation,scented water,shampoo,shaving 
preparation,soap,stain removers,varnish, 

غسول لما بعد الحالقة، عطور، قطع صابون الزينة،مستحضرات ازالة االلوان، مستحضرات 
تجميل، كريمات تجميلية، منظفات اسنان،صابون مطهر،ملينات لالقمشة في الغسيل و 
الكي،اصباغ شعر،ماء جافيل،قاصر للغسيل و الكي،مكياج،صابون طبي،ملمع لالثاث و 

لة الصدا،ماء معطر،شامبو،مستحضرات حالقة،صابون،مزيالت االرضيات،مستحضرات ازا
 البقع،طالء اظافر,

Date of 26/02/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/02/2018  

Applicant Name: Alwazir Company For 
Industry Detergent 

 اسم طالب التسجيل: شركة الوزير لصناعة المنظفات 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - sahab - 60 str- abd alhafiz al hit  , 
P.O.Box: 16, 11512 

خلف جامع عبد الحفيظ الحيت   ،  -ش الستين  -سحاب  -عمان 
 11512, 16ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 852512 -11183 amman - sahab - 
60 str  

 -ش الستين  -سحاب  -عمان  11183 -852512ص.ب  
 خلف جامع عبد الحفيظ الحيت 

ليغعنوان التب  

Trademark 166120 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 166120 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

De-greasing preparations for household purposes; stain 
removing benzine; laundry bleach; adhesives for affixing false 
nails or eyelashes; deodorants for animals; paint stripping 
preparations; shoe cream; shoe black [shoe polish]; polishing 
preparations; soaps and detergents; dentifrices; cosmetics; 
bath preparations, not for medical purposes; perfume and 
flavour materials; aromatics [essential oils]; incense; perfuming 
sachets; abrasive cloth; abrasive sand; artificial pumice stone; 
antistatic preparations for household purposes; rust removing 
preparations; fabric softeners for laundry use; adhesives for 
affixing false hair; laundry starch; seaweed gelatine for laundry 
use [funori]; breath freshening preparations; potpourris 
[fragrances]; air fragrancing preparations; abrasive paper 
[sandpaper]; polishing paper; false nails; false eyelashes 

مستحضرات إلزالة الدهون ألغراض منزلية، بنزين إلزالة البقع، قاصر للغسيل والكي، 
لواصق لتثبيت األظافر أو الرموش المستعارة، مزيالت روائح كريهة للحيوانات، مستحضرات 

ذية[ لألحذية السوداء، مستحضرات تلميع، إلزالة الدهان، كريمات لألحذية، ]ملمعات أح
صابون ومنظفات، منظفات أسنان، مستحضرات تجميل، مستحضرات استحمام، ليست 

مخصصة ألغراض طبية، عطور ومواد منكهة، عطريات ]زيوت عطرية[، بخور، أكياس 
معطرة، قماش سحج )سنفرة(، رمال سحج، حجر خفاف اصطناعي، مستحضرات مضادة 

اكنة ألغراض أجهزة منزلية، مستحضرات إلزالة الصدأ، ملينات لألقمشة للكهربية الس
تستخدم في الغسيل والكي، لواصق لتثبيت الشعر المستعار، نشا الغسيل، جيالتين من 

الطحالب البحرية يستخدم في الغسيل والكي ]فنوري[، مستحضرات إلنعاش رائحة الفم، 
روائح طيبة[، مستحضرات تعطير الجو، ورق توليفات من أوراق الورد المجففة المعطرة ]

 سحج )سنفرة( ]ورق سنفرة[، ورق صقل، أظافر مستعارة، رموش مستعارة.

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

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

 17/08/2018االدعاء: تاريخ 

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

Applicant Name: Daiso Industries Co., Ltd. التسجيل:اسم طالب  .، 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
 ، اليابان739-8501سيتي،هيروشيما 

 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 166409 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 166409 الصنف 
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Perfumery products; perfumes; eau de toilette; eau de Cologne; 
soaps for personal use; gels and lotions for the body, face and 
hands; deodorants for personal use; gels and preparations for 
the bath and shower. 

العطور؛ ماء الزينة المعطر؛ ماء الكولونيا العطري؛ الصابون لالستخدام  المنتجات العطرية؛
الشخصي؛ الجل واللوشن للجسم والوجه واأليدي؛ مزيالت الروائح الكريهة لالستخدام 

 الشخصي؛ الجل والمستحضرات لالغتسال واالستحمام.

Priority claim:  Claim Country: ES 
Claim No.: 3747377(8) 
Claim Date: 07/12/2018 

 ESاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 (8)3747377رقم االدعاء: 

 07/12/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 12/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/02/2019  

Applicant Name: LOEWE SA اسم طالب التسجيل: لويوي اس ايه 

Nationality     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Calle Goya 4, 28001 Madrid, Spain  عنوان طالب التسجيل  مدريد، اسبانيا 28001، 4كالي جويا 

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 166250 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 166250 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soap. .مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، صابون 

Date of 11/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/03/2019  

Applicant Name: Horizon for Industrial and 
Commercial Investment 
Company 

 اسم طالب التسجيل: هورايزون لالستثمارات الصناعيه والتجاريه

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166350 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 166350 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

after shave lotions,aromatics,cakes of toilet soap,clraning 
preparations,colour removing, 
preparations,cosmetics,creames,dentifrices,disinfetant 
soap,fabric softeners for laundry use,hair dyes,javelle 
water,laundry bleach,make up,medicated soap,polish for 
furniture and flooring,rust removing preparation,scented 
water,shampoo,shaving preparation,soap,stain 
removers,varnish, 

، مستحضرات غسول لما بعد الحالقة، عطور، قطع صابون الزينة،مستحضرات ازالة االلوان 
تجميل، كريمات تجميلية، منظفات اسنان،صابون مطهر،ملينات لالقمشة في الغسيل و 
الكي،اصباغ شعر،ماء جافيل،قاصر للغسيل و الكي،مكياج،صابون طبي،ملمع لالثاث و 

االرضيات،مستحضرات ازالة الصدا،ماء معطر،شامبو،مستحضرات حالقة،صابون،مزيالت 
 البقع،طالء اظافر ,

Date of 24/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/03/2019  

Applicant Name: Alwazir Company For 
Industry Detergent 

 اسم طالب التسجيل: شركة الوزير لصناعة المنظفات

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - sahib - 60 str - abd alhafiz al hit, 
P.O.Box: 16, 11512 

خلف جامع عبد الحفيظ الحيت   -شارع الستين  -سحاب  -عمان 
 11512, 16، ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 16 -11512 amman - sahib - 60 str 
- abd alhafiz al hit 

خلف  -شارع الستين  -سحاب  -عمان  11512 -16ص.ب  
 جامع عبد الحفيظ الحيت

ليغعنوان التب  

Trademark 166123 Class 3 3 التجاريةرقم العالمة  166123 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Potpourri; incense; room fragrances, ,أوراق عطرية، روائح عطرية، معطرات الغرفة 

 

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 166105 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 166105 الصنف 
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VICTORIA'S SECRET TEASE 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Eau de parfum; non-medicated skin care preparation, namely 
body mist; body sprays; body lotion. 

البخاخات المرطبة العطرية ماء العطر؛ مستحضرات العناية بالبشرة غير الطبية وتحديداً 
 للجسم؛ رذاذات للجسم؛ غسول )لوشن( الجسم.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88317967 
Claim Date: 27/02/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88317967رقم االدعاء: 

 27/02/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 07/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/04/2019  

Applicant Name: Victoria's Secret Stores 
Brand Management, Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .فيكتورياز سيكرت ستورز براند مانجمنت، انك

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA الطالبجنسية  امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 4 Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068 

 عنوان طالب التسجيل  43068ليمتد باركواي، رينولدسبورج، اوهايو  4

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166228 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 166228 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

detergents,shampoo .soap   صابونات -شامبوهات -منظفات 

Date of 07/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/04/2019  

Applicant Name: Golden Gate For Shampoo 
And Soap  

 اسم طالب التسجيل: البوابة الذهبية لصناعة الشامبو والصابون 

Nationality     : JORDAN الطالبجنسية  االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address karak -alhussain ben Abdullah 2 nd, 
P.O.Box: 6263, 11118 

قصبة الكرك مدينة الحسين بن عبد هللا الصناعية   ، -الكرك 
 11118, 6263ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 6263 -11118 karak -alhussain ben 
Abdullah 2 nd 

قصبة الكرك مدينة الحسين -الكرك  11118 -6263ص.ب  
 بن عبد هللا الصناعية 

ليغعنوان التب  

Trademark 166369 Class 3 3 التجاريةرقم العالمة  166369 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cosmetics; decorative cosmetics; mascara, ,مستحضرات التجميل؛ مستحضرات تجميلية للزينة؛ الماسكارا 

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

لوان األسود والزهري وذلك اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأل
 بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Date of 16/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/04/2019  

Applicant Name: Bora Creations S.L. اسم طالب التسجيل: .ال .بورا كريشينز اس 

Nationality     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 11, Calle Vel?zquez (Pto. de Andratx) 
07157 Andratx Baleares, Spain 

 07157، كاييه فيالثكيث )بيه تي او. دي اندراتش( 11
 اندراتش بالياريس، اسبانيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166122 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 166122 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Perfumery products; make-up products; cosmetics products, ,المنتجات العطرية؛ منتجات المكياج؛ منتجات التجميل 

Priority claim:  Claim Country: FR 
Claim No.: 18 4 493 120 
Claim Date: 19/10/2018 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 120 493 4  18رقم االدعاء: 

 19/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 16/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/04/2019  

Applicant Name: (1) PARFUMS CHRISTIAN 
DIOR    (2) JEAN PATOU 

 اسم طالب التسجيل: جان باتو (2)بارفيومز كريستيان ديور   (1)

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address (1) 33 Avenue Hoche  75008 Paris, France  
(2)  24/32 rue Jean Goujon, 75008 
Paris,France 

(  2باريس، فرنسا   ) 75008أفينيو هوتشي،  33(  1)
 باريس، فرنسا 75008رو جان جوجون،  24/32

 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 166119 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 166119 الصنف 
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  GABBANA THE ONLY ONE  &DOLCE  
   

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cosmetics; perfumes; perfumes in solid form; deodorants for 
personal use; soaps; liquid soaps; bars of soap; bath foam; 
dentifrices; shampoos; essential oils; hair lotions; permanent 
waving and setting preparations for the hair; cosmetics in the 
form of gels; hair dyes; faca creams for cosmetic purposes; 
mascara; eyeliner; eyeshadow; make-up pencils; face powder 
for cosmetic use; lipsticks; foundation creams; cosmetic body 
creams; nail polish;  preparations for reinforcing the nails; nail 
varnish removers; cosmetic oils; sun-tanning oils and lotions. 

مستحضرات التجميل؛ العطور؛ العطور بشكلها الصلب؛ مزيالت الروائح الكريهة لالستخدام 
ائل؛ الواح الصابون؛ رغوات االستحمام؛ منظفات االسنان؛ الشخصي؛ الصابون؛ الصابون الس

الشامبو؛ الزيوت العطرية؛ لوشن الشعر؛ مستحضرات التمويج الدائم للشعر ومستحضرات 
تثبيت الشعر؛ مستحضرات التجميل على شكل جل؛ أصباغ للشعر؛ كريمات الوجه الستخدامات 

ت تجميل الجفون؛ أقالم الماكياج؛ التجميل؛ الماسكارا؛ أقالم تحديد العيون؛ مستحضرا
مساحيق الوجه الستخدامات التجميل؛ احمر الشفاه؛ كريمات أساس؛ كريمات تجميلية للجسم؛ 

طالء األظافر؛ المستحضرات لتقوية األظافر؛ مزيالت طالء الظافر؛ زيوت تجميلية؛ زيوت 
 ولوشن التسمير بأشعّة الشمس.

Date of 18/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/04/2019  

Applicant Name: DOLCE & GABBANA 
TRADEMARKS S.r.l. 

 اسم طالب التسجيل: .ال.ار.دولشي اند جابانا تريدماركس اس

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Via Goldoni 10, 20129 Milano, Italy  عنوان طالب التسجيل  ميالنو، ايطاليا 20129، 10فيا جولدوني 

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 166217 Class 3 3 العالمة التجاريةرقم  166217 الصنف  
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Cosmetics; perfumes; perfumes in solid form; deodorants for 
personal use; soaps; liquid soaps; bars of soap; bath foam; 
dentifrices; shampoos; essential oils; hair lotions; permanent 
waving and setting preparations for the hair; cosmetics in the 
form of gels; hair dyes; faca creams for cosmetic purposes; 
mascara; eyeliner; eyeshadow; make-up pencils; face powder 
for cosmetic use; lipsticks; foundation creams; cosmetic body 
creams; nail polish;  preparations for reinforcing the nails; nail 
varnish removers; cosmetic oils; sun-tanning oils and lotions. 

مستحضرات التجميل؛ العطور؛ العطور بشكلها الصلب؛ مزيالت الروائح الكريهة لالستخدام 
الشخصي؛ الصابون؛ الصابون السائل؛ الواح الصابون؛ رغوات االستحمام؛ منظفات االسنان؛ 

لعطرية؛ لوشن الشعر؛ مستحضرات التمويج الدائم للشعر ومستحضرات الشامبو؛ الزيوت ا
تثبيت الشعر؛ مستحضرات التجميل على شكل جل؛ أصباغ للشعر؛ كريمات الوجه الستخدامات 

التجميل؛ الماسكارا؛ أقالم تحديد العيون؛ مستحضرات تجميل الجفون؛ أقالم الماكياج؛ 
الشفاه؛ كريمات أساس؛ كريمات تجميلية للجسم؛ مساحيق الوجه الستخدامات التجميل؛ احمر 

طالء األظافر؛ المستحضرات لتقوية األظافر؛ مزيالت طالء الظافر؛ زيوت تجميلية؛ زيوت 
 ولوشن التسمير بأشعّة الشمس.

Date of 18/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/04/2019  

Applicant Name: DOLCE & GABBANA 
TRADEMARKS S.r.l. 

 اسم طالب التسجيل: .ال.ار.دولشي اند جابانا تريدماركس اس

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Via Goldoni 10, 20129 Milano, Italy  عنوان طالب التسجيل  ميالنو، ايطاليا 20129، 10فيا جولدوني 

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 166221 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 166221 الصنف 
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   BECCA  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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

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

 بالبشرة غير الدوائية؛ مستحضرات العناية باألظافر؛ مستحضرات المكياج.,

Date of 30/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/04/2019  

Applicant Name: BECCA, INC. اسم طالب التسجيل: .بيكا، 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 142 West 36th Street, 15 Floor, New York, 
10018 USA 

  10018، نيويورك، 15ستريت، الطابق  36ويست  142
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166179 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 166179 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cleaning preparations, Bleaching preparations (decolorants) for 
cosmetic purposese , Bleaching preparations(laundry), 
bleaching salts, colour removing preparations, fabric softeners 
in its liquid form , laundry bleach , laundry blueing, laundry 
preparations , stain removers, washing preparations, polishing 
preparations, soaps for personal use, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, dentifrices, creams, dry cleaning 
preparations, shaving preparations, moisturizing substances for 
skin bleaching preparations, scouring solutions, toiletries, 
makeup , washing preparations, skin whitening creams, skin 
care , soaking laundry preparations, beauty masks 

مستحضرات تنظيف, مستحضرات قصر )مزيالت الوان (اغراض التجميل, مستحضرات قصر 
االقمشة )غسيل المالبس(, امالح قصارة, مستحضرات ازالة االلوان, ملينات لالقمشة بحالتها 

نيلة للغسيل, مستحضرات للغسيل والكي, مزيالت البقع,  السائلة , قاصر للغسيل والكي,
مستحضرات غسيل, مستحضرات صقل,صابون لالستخدام الشخصي،عطور وزيوت عطرية 
,مستحضرات تجميل، غسول )لوشن( للشعر ، منظفات اسنان, كريمات,مستحضرات تنظيف 

مواد تواليت, جاف, مستحضرات الحالقة, مستحضرات تنظيف ونرطيب الجلد, محاليل جلي, 
مساحيق مكياج,مستحضرات غسيل, كريمات تبيض البشرة, مستحضرات العناية بالبشرة, 

 مستحضرات نقع الغسيل , اقنعة تجميل
 

Date of 30/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/04/2019  

Applicant Name: Spartan Modern Industry 
Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة سبارتن الحديثة للصناعة

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address , P.O.Box: 3436, 11181 Amman-king 
Abdullah II str 

 عنوان طالب التسجيل  11181, 3436عمان, شارع الملك عبدهللا الثاني   ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

   -  PO_BOX: 7780 - POSTCODE: 11118   عمان    - )تراي مارك(شركة العالمة الثالثية لالستشارات- 
  11118رمز بريدي  - 7780صندوق بريد 

ليغعنوان التب  

Trademark 166411 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 166411 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cleaning preparations, Bleaching preparations (decolorants) for 
cosmetic purposese , Bleaching preparations(laundry), 
bleaching salts, colour removing preparations,  fabric softeners 
in its liquid form , laundry bleach , laundry blueing, laundry 
preparations , stain removers, washing preparations, polishing 
preparations, soaps for personal use, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, dentifrices, creams, dry cleaning 
preparations, shaving preparations, moisturizing substances for 
skin bleaching preparations, scouring solutions, toiletries, 
makeup , washing preparations, skin whitening creams, skin 
care , soaking laundry preparations, beauty masks 

مستحضرات تنظيف, مستحضرات قصر )مزيالت الوان (اغراض التجميل, مستحضرات قصر 
االقمشة )غسيل المالبس(, امالح قصارة, مستحضرات ازالة االلوان, ملينات لالقمشة بحالتها 

سيل والكي, نيلة للغسيل, مستحضرات للغسيل والكي, مزيالت البقع, السائلة , قاصر للغ
مستحضرات غسيل, مستحضرات صقل,صابون لالستخدام الشخصي،عطور وزيوت عطرية 
,مستحضرات تجميل، غسول )لوشن( للشعر ، منظفات اسنان, كريمات,مستحضرات تنظيف 

اليل جلي, مواد تواليت, جاف, مستحضرات الحالقة, مستحضرات تنظيف ونرطيب الجلد, مح
مساحيق مكياج,مستحضرات غسيل, كريمات تبيض البشرة, مستحضرات العناية بالبشرة, 

 مستحضرات نقع الغسيل , اقنعة تجميل
 

Date of 30/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/04/2019  

Applicant Name: Spartan Modern Industry 
Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة سبارتن الحديثة للصناعة

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman , King abdullah II street , P.O.Box: 
3436, 11181 

 عنوان طالب التسجيل  11181, 3436عمان, شارع الملك عبدهللا الثاني   ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

TRI MARK CONSULTING   - AMMAN, 
JORDAN , PO_BOX: 7780 - POSTCODE: 
11118 

 -عمان، االردن    - )تراي مارك(العالمة الثالثية لالستشارات 
 11118رمز بريدي  - 7780صندوق بريد 

ليغعنوان التب  

Trademark 166413 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 166413 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

chimecal detergents  المنظفات كيماويه 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use the general and descriptive words separately 
from the mark 

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

 

Date of 03/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/07/2019  

Applicant Name: Amer Saeed Suliman Al 
Hijawi 

 اسم طالب التسجيل: عامر سعيد سليمان الهيجاوي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address zarqa -rusaifa, P.O.Box: 410861, 11141  عنوان طالب التسجيل  11141, 410861الرصيفة  ، ص.ب:-الزرقاء 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 410861 -11141 zarqa -rusaifa   ليغعنوان التب الرصيفة-الزرقاء  11141 -410861ص.ب  

Trademark 166074 Class 3 3 العالمة التجاريةرقم  166074 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Wet wipes for baby 's skin   مناديل مبللة مشربة للمسح على جسم االطفال 

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

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

Date of 21/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/07/2019  

Applicant Name: Mahmoud Abdel Rahman 
Awwad Al Masri  

 اسم طالب التسجيل: محمود عبد الرحمن عواد المصري 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address zarqa - wadi alhajar - alsheikh salameh 
abu khorma st against alworood halls , 
P.O.Box: 950747, 11195 

مقابل  -شارع الشيخ سالمة ابو خرمة  -وادي الحجر  -الزرقاء 
 11195, 950747صالة الورود لالفراح   ، ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 950747 -11195 zarqa - wadi 
alhajar - alsheikh salameh abu khorma st 
against alworood halls  

شارع  -وادي الحجر  -الزرقاء  11195 -950747ص.ب  
 مقابل صالة الورود لالفراح  -الشيخ سالمة ابو خرمة 

ليغعنوان التب  

Trademark 166071 Class 3 3 العالمة التجاريةرقم  166071 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

soap صابون 

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

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

 

Date of 24/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/07/2019  

Applicant Name: Eman Al Hitini And Abeer 
Al Bawab Co  

 اسم طالب التسجيل: شركة ايمان الحنيطي وعبير البواب 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -shafa badran , P.O.Box: 13536, 
11942 

 عنوان طالب التسجيل  11942, 13536شفا بدران   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 13536 -11942 Amman -shafa 
badran  

ليغعنوان التب شفا بدران -عمان  11942 -13536ص.ب    

Trademark 166278 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 166278 الصنف 
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NELSENنلسن    
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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

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

غراض العامة؛ منتجات الصابون؛ عطور؛ زيوت عطرية؛ جلي[؛ مساحيق كشط للتنظيف لأل
 مستحضرات تجميل؛ مستحضرات تنظيف الشعر والعناية واالعتناء به؛ مستحضرات

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

Date of 06/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/08/2019  

Applicant Name: SIGMA FOR CLEANING 
INDUSRY 

 اسم طالب التسجيل: م.م.شركة سيجما لصناعة المنظفات 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 - sahib - king abdullah the second 
industry city, P.O.Box: 4888, 11953 

مدينة الملك عبد هللا الثاني الصناعية  ،  -سحاب  -عمان 
 11953, 4888ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 4888 -11953 amman - sahib - 
king abdullah the second industry city 

هللا مدينة الملك عبد  -سحاب  -عمان  11953 -4888ص.ب  
 الثاني الصناعية

ليغعنوان التب  

Trademark 166079 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 166079 الصنف 



36 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

cosmetics hair lotion soap shampoo perfume   مستحضرات التجميل غسول الشعر الصابون الشامبو 

Date of 16/10/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/10/2019  

Applicant Name: Yeliena Tarasnko 
Konstantin Abdullah  

 اسم طالب التسجيل: يلينا تراسنكو قسطنطين عبد هللا 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION طالب التسجيلنوع  مؤسسة فردية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -arar street -buil no 106, P.O.Box: 
960796, 11196 

, 960796، ص.ب:  106شارع عرارمبنى رقم -عمان 
11196 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 960796 -11196 amman -arar 
street -buil no 106 

شارع عرارمبنى رقم -عمان  11196 -960796ص.ب  
106 

ليغعنوان التب  

Trademark 166064 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 166064 الصنف 
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   CHEMPIOIL  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; 
fuels (including motor spirit); industrial greases and industrial 
oils, including engine, transmission, compressor and hydraulic 
oils; contact oils and contact greases; nonchemical additives 
for oil, fuels, in particular for petrol and diesel fuels; non-
chemical additives for industrial greases, industrial oils, engine 
oils, transmission oils, compressor oils and hydraulic oils. 

المزلقات؛ مركبات المتصاص الغبار ومركبات الترطيب والتثبيت؛ وقود )بما في ذلك وقود 
المحركات(؛ الشحوم الصناعية والزيوت الصناعية بما يتضّمن المحركات وتروس نقل الحركة 

وشحوم االحتكاك؛ المواد المضافة وزيوت الضاغطات والزيوت الهيدروليكية؛ زيوت االحتكاك 
غير الكيميائية للزيوت والوقود تحديدا للبترول ووقود الديزل؛ المواد المضافة غير الكيماوية 

للشحوم الصناعية والزيوت الصناعيه وزيوت محركات وزيوت نقل الحركة وزيوت الضغط 
 والزيوت الهيدروليكية.

Date of 14/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/01/2019  

Applicant Name: UAB "SCT Lubricants"  اسم طالب التسجيل: "اس سي تي لوبريكانتس"يو ايه بي 

Nationality     : LITHUANIA جنسية الطالب لتوانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Silutes pl. 11995112 Klaipeda Lithuania  .عنوان طالب التسجيل  كاليبيدا، لتوانيا 95112، 119سيلوتس بي ال 

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 166258 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 166258 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 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 166104 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 166104 الصنف 
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   STARFIRE  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

automotive greases; hydraulic oils; industrial greases; 
industrial lubricants; motor vehicle lubricants 

شحوم السيارات؛ الزيوت الهيدروليكية؛ الشحوم الصناعية؛ مواد التزليق الصناعية؛ مواد 
 التزليق للمركبات ذات المحركات

Date of 04/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/04/2019  

Applicant Name: Coolants Plus, Inc. اسم طالب التسجيل: .كوالنتس بالس، 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 2570 Van Hook Avenue  Hamilton, Ohio  
45015, USA 

، الواليات 45015فان هووك افنيو، هاميلتون اوهايو  2570
 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  للملكيه الفكريهسابا وشركاهم  
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 166213 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 166213 الصنف 
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    EHC  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Industrial oils and greases, wax; lubricants; dust absorbing, 
wetting and binding compositions; fuels and illuminants; 
candles and wicks for lighting; basestocks., 

المزلقات؛ مركبات المتصاص وترطيب وتجميع الغبار؛ الزيوت والشحوم الصناعية والشمع؛ 
الوقود والسوائل المضيئة؛ شموع وفتائل لإلضاءة؛ المنتجات السائلة االساسية الناتجة عن 

 تكرير النفط.,

Date of 04/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/04/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5959 Las Colinas Boulevard Irving, Texas 
75039-2298, USA 

الس كوليناس بوليفارد ارفينغ،  تكساس  5959
 ، الواليات المتحدة االميركية2298ـ75039

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166193 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 166193 الصنف 
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   MOBIL AGL  
   

 
 

Goods/Services البضائع/الخدمات التالية من اجل 

Aviation gear and bearing oils; lubricating oils, ,زيوت تروس ومحامل الطيران، زيوت التشحيم 

Date of 03/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/06/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 
75039-2298, USA 

الس كوليناس بوليفارد، ارفينغ،  تكساس  5959
 ، الواليات المتحدة االميركية2298ـ75039

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166185 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 166185 الصنف 
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   MOBIL JET  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Engine oils; greases, ,زيوت المحرك؛ الشحوم 

Date of 03/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/06/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 
75039-2298, USA 

الس كوليناس بوليفارد، ارفينغ،  تكساس  5959
 ، الواليات المتحدة االميركية2298ـ75039

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166188 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 166188 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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

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

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

Date of 03/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/06/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 
75039-2298, USA 

 الس كوليناس بوليفارد، ارفينغ،  تكساس 5959
 ، الواليات المتحدة االميركية2298ـ75039

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166190 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 166190 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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

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

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

Date of 03/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/06/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 
75039-2298, USA 

الس كوليناس بوليفارد، ارفينغ،  تكساس  5959
 ، الواليات المتحدة االميركية2298ـ75039

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166183 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 166183 الصنف 



45 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

coconut  فحم 

Date of 17/09/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/09/2019  

Applicant Name: Ibrahim Al Qallab & his 
Partner Co 

 اسم طالب التسجيل: شركة ابراهيم القالب وشريكه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address al zarqa awajan wasfi al tal street alpapl 
commplex , P.O.Box: 11207, 13162 

الزرقاء عوجان شارع الشهيد وصفي التل مجمع البلبل   ، 
 13162, 11207ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 11207 -13162 al zarqa awajan 
wasfi al tal street alpapl commplex  

الزرقاء عوجان شارع الشهيد  13162 -11207ص.ب  
 وصفي التل مجمع البلبل 

ليغعنوان التب  

Trademark 166131 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 166131 الصنف 



46 

 

 

   Gliolan  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations for the treatment and diagnosis of 
neurological, oncological and auto immune diseases. 
 

 والمناعة الذاتية.المستحضرات الصيدالنية لعالج وتشخيص األمراض العصبية واألورام 
 

Date of 19/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/11/2018  

Applicant Name: photonamic GmbH & Co. 
KG 

 اسم طالب التسجيل: كيه جي .فوتوناميك جي ام بي اتش آند كو

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Eggerstedter Weg 12, 25421 Pinneberg, 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  بينبرغ، ألمانيا 25421، 12ايغرستيدتر ويغ 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166329 Class 5 5 التجاريةرقم العالمة  166329 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medicated soaps, bath and shower gels, bubble baths, lotions, 
body washes, shampoos, and hair conditioners; medicated sun 
care preparations; air deodorizer; medicated lip balm; acne 
treatment creams and cleansers; hand sanitizers 

صابون طبي ومستحضرات هالمية للمغاطس واالستحمام وفقاعات استحمام طبية وغسول 
بية ، طبية ومستحضرات غسل الجسم طبية وشامبوهات  طبية وملصقات للشعر ط

مستحضرات عالجية للوقاية من أشعة الشمس، مستحضرات إلزالة الروائح من الهواء، بلسم 
 عالجي، كريمات لمعالجة حب الشباب، مستحضرات معقمة لليدين -للشفاه 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/055,545 
Claim Date: 27/07/2018 

 USاالدعاء: االدعاء بحق االولوية: بلد 
 055.545/88رقم االدعاء: 

 27/07/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 18/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/12/2018  

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, USA 

، 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 166266 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166266 الصنف 
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   DYMISTA  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations namely chemico-pharmaceutical 
preparations; drugs for medical purposes; ointments for 
pharmaceutical purposes; chemical preparations for 
pharmaceutical purposes; medicines for human purposes; 
medicines for veterinary purposes; dietetic substances adapted 
for medical use; pharmaceuticals. 

المستحضرات الصيدالنية، تحديدا: المستحضرات الصيدالنية الكيميائية؛ عقاقير لالستخدام 
؛ مراهم لغايات صيدالنية؛ مستحضرات كيميائية الستخدامات صيدالنية؛ أدوية الطبي

لالستخدام البشري؛ أدوية الستخدامات بيطرية؛ مواد الحمية الغذائية المعدة لالستخدام الطبي؛ 
 المستحضرات الصيدالنية.

Date of 18/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/12/2018  

Applicant Name: Meda AB اسم طالب التسجيل: ميدا ايه بي 

Nationality     : SWEDEN جنسية الطالب سويد: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Pipers vag 2A,  Box 906 SE-170 09 Solna, 
Sweden 

سولنا،  09 170 -اس اي  906ايه، بوكس  2بيبرز فاج 
 سويد

 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 166223 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166223 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

air purifying preparations; air deodorizing preparations; 
germicides; antiseptics; disinfecting hand wash; tissues 
impregnated with pharmaceutical lotions. 

مستحضرات تنقية الهواء؛ مستحضرات ازالة الروائح الكريهة من الهواء؛ مبيدات جراثيم؛ 
 مطهرات؛ سوائل معقمة لليدين ؛ مناديل .ورقية مشروبة بغسوالت ]لوشن [ صيدالنية 

Date of 08/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/01/2019  

Applicant Name: Sigma Detergents 
industry co 

 اسم طالب التسجيل: م .م.شركة سيجما لصناعة المنظفات 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 /sahib/ king Abdulla the second 
industry city , Amman, P.O.Box: 11953, 
4888 

عمان / سحاب/ مدينة الملك عبدهللا الثاني الصناعية  ، عمان  ، 
 4888, 11953ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 11953 -4888 Amman /sahib/ king 
Abdulla the second industry city  

عمان / سحاب/ مدينة الملك عبدهللا  4888 -11953ص.ب  
 الثاني الصناعية 

ليغعنوان التب  

Trademark 166078 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166078 الصنف 
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   AIRTEN  
   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Napkins for incontinence; sanitary towels; disposable diapers; 
adult diapers; sanitary preparations for personal hygiene and 
medical purposes; absorbent sanitary articles; absorbent 
articles for personal hygiene; air-through bonded or 
thermobonded fabrics for medical applications and for personal 
hygiene; surgical tissues; wipes for medical use. 

مناديل السلس البولي؛ المناشف الصحية؛ الحفاظات القابلة للطرح؛ حفاظات البالغين؛ 
حية االمتصاصية؛ المستحضرات الصحية للنظافة الشخصية والغايات الطبية؛ المواد الص

المواد االمتصاصية للنظافة الشخصية؛ األقمشة المترابطة بالهواء الساخن أو المترابطة 
بالتعريض للحرارة للتطبيقات الطبية وللنظافة الشخصية؛ المحارم الجراحية؛ الفوط لالستخدام 

 الطبي.

Priority claim:  Claim Country: BX 
Claim No.: 1378355 
Claim Date: 12/07/2018 

 BXاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 1378355رقم االدعاء: 

 12/07/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 13/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  13/01/2019  

Applicant Name: Berry Global, Inc. اسم طالب التسجيل: .بيري جلوبال، 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 101 Oakley Street, Evansville, Indiana 
47710, United States of America 

، الواليات 47710اوكلي ستريت، ايفانسفيل، انديانا  101
 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 166255 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166255 الصنف 



51 

 

 

   ONGENTYS  

   
 
 

Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and 
disorders of the central and peripheral nervous system, 
movement disorders, Parkinson?s disease and Parkinsonian 
disorders and restless legs syndrome; disinfectant soaps; 
dietetic substances consisting of vitamins, minerals, amino 
acids, trace elements herbs, dietary fibres, glucose and 
enzymes adapted for medical use; medical plasters, dressings 
for wounds; disinfectants for medical apparatus and 
instruments; disinfectant soap. 

مستحضرات صيدالنية لعالج أمراض واضطرابات الجهاز العصبي المركزي والمحيطي 
واضطرابات الحركة ومرض باركنسون واضطرابات مرض باركنسون و متالزمة تململ 
الساقين، صابون مطهر، مواد الحمية التي تتكون من الفيتامينات والمعادن واألحماض 

واألعشاب واأللياف الغذائية والجلوكوز واالنزيمات المعدة األمينية والعناصر النزرة 
لالستخدام الطبي، اللصقات الطبية والضمادات للجروح، المطهرات لألجهزة واألدوات الطبية، 

 صابون مطهر.

Date of 20/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/01/2019  

Applicant Name: BIAL-Portela & Ca., S.A.  اسم طالب التسجيل: .ايه .بورتيال آند سا، اس -بيال 

Nationality     : PORTUGAL جنسية الطالب برتغال: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address A Avenida da Siderurgia Nacional, 4745-
457 CORONADO (S. ROMAO E S. 
MAMEDE) PORTUGAL 

كورونادو  4754-457ايه افينيدا دا سيديرورجيا ناسيونال، 
 )اس. روماو اي اس. ماميدي(، البرتغال

 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 166327 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166327 الصنف 
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Goods/Services التالية من اجل البضائع/الخدمات 

Preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. .مستحضرات إلبادة الحشرات، مبيدات الفطريات، مبيدات األعشاب 

Special condition:  Claiming green, light green, navy, brown and 
yellow colors. 

 واالخضر الفاتح والنيلي والبني واالصفر.اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان االخضر 

 

Date of 27/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/01/2019  

Applicant Name: ISAGRO S.P.A. اسم طالب التسجيل: .ايه.بي.اساغرو اس 

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Caldera Park, Orange Building - Via 
Caldera, 21 - 20153 MILANO, ITALY 

 20153 - 21فيا كالديرا،  -كالديرا بارك، اورانج بلدينغ 
 ميالنو، إيطاليا

 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 166387 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166387 الصنف 
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   TORSEC  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical products for the treatment of symptoms of 
acute diarrhoea. 

 المنتجات الصيدالنية لعالج أعراض اإلسهال الحاد.

Date of 07/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/03/2019  

Applicant Name: FAES FARMA, S.A. اسم طالب التسجيل: .ايه.فايس فارما، اس 

Nationality     : SPAIN الطالبجنسية  اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Avenida Autonomia 10, 48940 Leioa 
(Bizkaia) Spain 

 عنوان طالب التسجيل  اليايوا )باسكية( اسبانيا 48940، 10أفينيدا اوتونوميا 

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 166359 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166359 الصنف 
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  BANDUR  

   
 
 

Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.  مستحضرات إلبادة الحشرات والطفيليات الضارة، مبيدات الفطريات ومبيدات األعشاب
 الضارة.

Date of 26/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/03/2019  

Applicant Name: Bayer Aktiengesellschaft اسم طالب التسجيل: باير اكتينجيسيلشافت 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  ليفركوزن، المانيا 51373اللي، -ويلهيلم-كايسر

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 166377 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166377 الصنف 
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    LUMZZI  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations for the treatment of primary 
hyperoxaluria 

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

Date of 26/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/03/2019  

Applicant Name: Alnylam Pharmaceuticals, 
Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .النيالم فارماسيوتيكالز، انك

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

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

، الواليات 02142ثيرد ستريت، كامبردج، ماساتشوستس 300
 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 166356 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166356 الصنف 
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   OXLUMO  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations for the treatment of primary 
hyperoxaluria 

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

Date of 26/03/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/03/2019  

Applicant Name: Alnylam Pharmaceuticals, 
Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .النيالم فارماسيوتيكالز، انك

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

، الواليات 02142ثيرد ستريت، كامبردج، ماساتشوستس 300
 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 166372 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166372 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 خاصة بالحمية الغذائية، مكمالت بروتينية و تحديًدا بارات البروتين، 
 بارات بدائل الوجبات المخصصة لالستخدام الطبي، بارات )الواح( مكمالت طاقة غذائية

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 166301 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166301 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medicated sun care preparations, namely, sun screen, after sun 
lotions, and after sun creams 

بعد  مستحضرات دوائية للعناية ضد أشعة الشمس و تحديًدا واقي من الشمس و ملطفات
 التعرض للشمس وكريمات بعد التعرض للشمس

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 التسجيلنوع 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 166367 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166367 الصنف 
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   RAYLUMIS  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations; pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain; syringes sold filled with pharmaceutical 
preparations for the treatment of pain; none of the 
aforementioned for use in embolization, the treatment of 
circulatory system conditions or the treatment of tumors and 
arteriovenous malformations (AVMs)., 

الصيدالنية لمعالجة األوجاع؛ المحاقن التي تباع المستحضرات الصيدالنية؛ المستحضرات 
مليئة بالمستحضرات الصيدالنية لعالج األلم؛ ال شيء مما سبق ذكره لالستخدام في االنصمام 
أو لعالج حاالت الدورة الدموية أو عالج األورام والتشوهات الشريانية الوريدية )ايه في ام 

 اس(,

Date of 02/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/04/2019  

Applicant Name: Pfizer Inc. اسم طالب التسجيل: .بفايزر انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 235 East 42nd Street,  New York, NY 
10017, USA 

ايست فورتي سيكند ستريت،  نيويورك، ان واي  235
 األمريكية، الواليات المتحدة 10017

 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 166184 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166184 الصنف 
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   OPTIFIBRE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Dietetic food, beverages and substances adapted for medical 
and clinical use; food and food substances for babies; food for 
babies; infant formula; food for infants; powdered milk for 
babies; food and food substances for medical use for children 
and invalids; food and food substances for nursing mothers for 
medical use; nutritional supplements for medical purposes for 
pregnant women and nursing mothers; nutritional and dietary 
supplements for medical use; vitamin preparations, mineral-
based preparations; meal replacements adapted for medical 
use; dietetic confectionery for medical use; dietary fiber., 

أغذية الحمية والمشروبات والمواد المعّدة لالستخدامات الطبية والسريرية؛ األطعمه ومواد 
ذية لألطفال الرضع؛ حليب األطفال حديثي الوالدة؛ أطعمة لألطفال خاصة باألطعمه لالطفال؛ أغ

الرضع؛ حليب مجفف لألطفال؛ الطعام ومواد الطعام لالستخدام الطبي لألطفال والعجزة؛ 
الطعام ومواد الطعام لألمهات المرضعات لالستخدام الطبي؛ المكمالت الغذائية ألغراض طبية 

؛ مكمالت التغذية والحمية الغذائية لالستخدامات الطبية؛ للنساء الحوامل واالمهات المرضعات
مستحضرات الفيتامينات والمستحضرات التي أساسها المعادن؛ بدائل الوجبات المعّدة 

 لالستخدام الطبي؛ حلويات الحمية لالستخدام الطبي؛ األلياف الغذائية.,

 

Date of 04/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/04/2019  

Applicant Name: Société des Produits 
Nestlé S.A. 

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

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign non-operative Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية مكتب اقليمي 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1800 VEVEY, Switzerland 1800 عنوان طالب التسجيل  مدينة فيفاي،  سويسرا 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166133 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166133 الصنف 
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   XOFLUZA  
   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Pharmaceutical antiviral and anti-infective preparations., ,.المستحضرات الصيدالنية المضادة للفايروسات والمضادة لاللتهابات 

Date of 11/04/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/04/2019  

Applicant Name: F. Hoffmann-La Roche AG اسم طالب التسجيل: الروش أيه جي -هوفمان .اف 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Grenzacherstrasse 124,  CH 4070 Basel, 
Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  بازل، سويسرا 4070جرينزاشير شتراسيه، سي اتش  124,

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 166138 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166138 الصنف 
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   PRISMASOL  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical solutions used in dialysis, namely, dialysis 
fluids, dialysis substitution fluids or concentrates, all being for 
use in hemodialysis, hemofiltration or hemodiafiltration. 

المحاليل الصيدالنية المستخدمة في غسيل الكلى، تحديدا: سوائل غسيل الكلى والسوائل أو 
كافتها في غسيل الدم أو ترشيح الدم أو لغسيل المركزات البديلة لغسيل الكلى المستخدمة 

 الكلى وترشيح الدم

Date of 14/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/04/2019  

Applicant Name: GAMBRO LUNDIA AB اسم طالب التسجيل: جامبرو لونديا ايه بي 

Nationality     : SWEDEN جنسية الطالب سويد: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Magistratsvagen 16, SE-22643 Lund, 
Sweden 

 عنوان طالب التسجيل  لوند، السويد 22643 -، اس اي 16ماجيستراتسفاجين 

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 166227 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166227 الصنف 
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   JEYALZO  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations for use in oncology and immune-
oncology. 

 المستحضرات الصيدالنية المستخدمة في علم األورام و علم مقاومة جهاز المناعة لألورام

Date of 18/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/04/2019  

Applicant Name: Millennium  
Pharmaceuticals,  Inc. 

التسجيل:اسم طالب  .ميلينيوم فارماسوتيكالز، 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 40 Landsdowne Street, Cambridge, 
Massachusetts 02139, USA 

، 02139الندسداون ستريت، كامبردج، ماساشوستس  40
 الواليات المتحدة االمريكية

 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 166219 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166219 الصنف 
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   FEKSON  

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
Alzheimer’s disease; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of depression; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of psychological disorders; Pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of epilepsy disorders; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of diabetes and diabetic 
neuropathy; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular and blood pressure disorders; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of irritable 
bowel syndrome; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of neurodegenerative diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of osteoporosis; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of pain and 
neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of peripheral nervous system diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of digestive 
tract, gastrointestinal and dermatological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
diseases, disorders and dysfunctions of the digestive system; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
respiratory system diseases and disorders; pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of skin diseases, allergies and rheumatic 
disorders; Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment 
of diseases, disorders and dysfunctions of the reproductive system; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of sexual 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of symptoms associated with uterine fibroids; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of urinary incontinence and 
overactive bladder; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of aids-related disorders and diseases; Pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of viral and bacterial 
infections; Pharmaceutical preparations for treatment and prevention of 
infections; pharmaceutical preparations for the treatment and prevention 
of metabolic, endocrine and kidney related diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
ophthalmic related disorders and diseases; Pharmaceutical preparations 
for the treatment and prevention of musculoskeletal related diseases and 
disorders; pharmaceutical preparations that support, encourage and 
promote bone strength and health; pharmaceutical preparations used in 
the treatment of bone disorders and bone diseases; pharmaceutical 
preparations, namely injectable anesthetics; pharmaceutical 
preparations, namely, hormone replacement therapy preparations; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of hormone 
disorders and deficiencies; pharmaceutical preparations to induce labor 
and help breastfeeding; pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
diseases, disorders and dysfunctions of the nervous system; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of nausea 
and vomiting; pharmaceutical preparations used to decrease toxic 
effects; food supplements for medical use in humans, 

المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من مرض الزهايمر؛ المستحضرات 
الصيدالنية للوقاية والعالج من االكتئاب؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية 

الصيدالنية للوقاية والعالج  والعالج من االضطرابات النفسية؛ المستحضرات
من اضطرابات الصرع؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من مرض 

السكري واالعتالل العصبي السكري؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج 
من أمراض القلب واألوعية الدموية وضغط الدم؛ المستحضرات الصيدالنية 

قولون العصبي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من متالزمة ال
للوقاية والعالج من األمراض واالضطرابات التنكسية العصبية؛ المستحضرات 

الصيدالنية للوقاية والعالج من مرض هشاشة العظام؛ المستحضرات 
الصيدالنية للوقاية والعالج من األلم وألم األعصاب؛ المستحضرات الصيدالنية 

راض الجهاز العصبي المحيطي واضطراباته؛ للوقاية والعالج من أم
المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض واضطرابات الجهاز 

الهضمي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من األمراض 
واالاضطرابات واالختالالت للجهاز الهضمي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية 

الجهاز التنفسي؛ المستحضرات الصيدالنية والعالج من أمراض واضطرابات 
للوقاية والعالج من األمراض الجلدية والحساسية واالضطرابات الروماتيزمية؛ 

المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من األمراض واالضطرابات 
واالختالالت للجهاز التناسلي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من 

مستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من األعراض العجز الجنسي؛ ال
المرتبطة باألورام الليفية الرحمية؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج 
من سلس البول والمثانة المفرطة النشاط؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية 

والعالج من االضطرابات واألمراض المرتبطة باإليدز؛ المستحضرات 
ية لعالج والوقاية من االلتهابات الفيروسية والبكتيرية؛ المستحضرات الصيدالن

الصيدالنية لعالج والوقاية من االلتهابات؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج 
والوقاية من أمراض واضطرابات التمثيل الغذائي وأمراض واضطرابات الغدد 

لالضطرابات  الصماء والكلى؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية من والعالج
واألمراض المتعلقة بالعيون؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج والوقاية من 
األمراض واالضطرابات العضلية الهيكلية؛ المستحضرات الصيدالنية لدعم 

وتشجيع وتعزيز قوة العظام والصحة؛ المستحضرات الصيدالنية المستخدمة في 
ات الصيدالنية، تحديدا: عالج اضطرابات العظام وأمراض العظام؛ المستحضر

أدوية التخدير عن طريق الحقن؛ المستحضرات الصيدالنية، تحديدا: 
مستحضرات العالج البديلة للهرمونات؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية 

والعالج من اضطرابات وأوجه القصور المتعلقة بالهرمونات؛ المستحضرات 
ضاعة الطبيعية؛ مستحضرات الصيدالنية للحث على المخاض والمساعدة في الر

صيدالنية لمعالجة السرطان؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من 
األمراض واالضطرابات واالختالالت في الجهاز العصبي؛ المستحضرات 

الصيدالنية للوقاية والعالج من الغثيان والقيء؛ المستحضرات الصيدالنية 
 مالت الغذائية لالستخدام الطبي في البشر,المستخدمة لتقليل اآلثار السامة؛ المك

Date of 18/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/04/2019  

Applicant Name: LABORATORIOS 
NORMON,S.A. 

 اسم طالب التسجيل: .ايه .البوراتوريوس نورمون، اس

Nationality     :  Spain جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Ronda de Valdecarrizo 6, 28760- Tres 
Cantos, Madrid- Spain,  

 –تريس كانتوس، مدريد  -28760، 6روندا دي فالديكاريثو 
 إسبانيا  ، 

 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 166115 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166115 الصنف 
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   CLARMON  
  Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
lzheimer’s disease; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of depression; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of psychological disorders; Pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of epilepsy disorders; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of diabetes and diabetic 
neuropathy; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular and blood pressure disorders; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of irritable 
bowel syndrome; harmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of neurodegenerative diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of osteoporosis; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of pain and 
neuropathic pain;  pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of peripheral nervous system diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of digestive 
tract, gastrointestinal and dermatological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
diseases, disorders and dysfunctions of the digestive system; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
respiratory system diseases and disorders; pharmaceutical preparations 
for the prevention and treatment of skin diseases, allergies and rheumatic 
disorders; Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment 
of diseases, disorders and dysfunctions of the reproductive system;  
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of sexual 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of symptoms associated with uterine fibroids; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of urinary incontinence and 
overactive bladder; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of aids-related disorders and diseases; Pharmaceutical 
preparations for the treatment and prevention of viral and bacterial 
infections; Pharmaceutical preparations for treatment and prevention of 
infections; pharmaceutical preparations for the treatment and prevention 
of metabolic, endocrine and kidney related diseases and disorders;  
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
ophthalmic related disorders and diseases; Pharmaceutical preparations 
for the treatment and prevention of musculoskeletal related diseases and 
disorders; pharmaceutical preparations that support, encourage and 
promote bone strength and health; pharmaceutical preparations used in 
the treatment of bone disorders and bone diseases; pharmaceutical 
preparations, namely injectable anesthetics; pharmaceutical 
preparations, namely, hormone replacement therapy preparations; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of hormone 
disorders and deficiencies; pharmaceutical preparations to induce labor 
and help breastfeeding; pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
diseases, disorders and dysfunctions of the nervous system;  
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of nausea 
and vomiting; pharmaceutical preparations used to decrease toxic 
effects; food supplements for medical use in humans 

المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من مرض الزهايمر؛ المستحضرات 
الصيدالنية للوقاية والعالج من االكتئاب؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية 

ت الصيدالنية للوقاية والعالج والعالج من االضطرابات النفسية؛ المستحضرا
من اضطرابات الصرع؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من مرض 

السكري واالعتالل العصبي السكري؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج 
من أمراض القلب واألوعية الدموية وضغط الدم؛ المستحضرات الصيدالنية 

لقولون العصبي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من متالزمة ا
للوقاية والعالج من األمراض واالضطرابات التنكسية العصبية؛ المستحضرات 

الصيدالنية للوقاية والعالج من مرض هشاشة العظام؛ المستحضرات 
الصيدالنية للوقاية والعالج من األلم وألم األعصاب؛ المستحضرات الصيدالنية 

مراض الجهاز العصبي المحيطي واضطراباته؛ للوقاية والعالج من أ
المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض واضطرابات الجهاز 

الهضمي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من األمراض 
واالاضطرابات واالختالالت للجهاز الهضمي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية 

الجهاز التنفسي؛ المستحضرات الصيدالنية  والعالج من أمراض واضطرابات
للوقاية والعالج من األمراض الجلدية والحساسية واالضطرابات الروماتيزمية؛ 

المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من األمراض واالضطرابات 
واالختالالت للجهاز التناسلي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من 

لمستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من األعراض العجز الجنسي؛ ا
المرتبطة باألورام الليفية الرحمية؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج 
من سلس البول والمثانة المفرطة النشاط؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية 

والعالج من االضطرابات واألمراض المرتبطة باإليدز؛ المستحضرات 
نية لعالج والوقاية من االلتهابات الفيروسية والبكتيرية؛ المستحضرات الصيدال

الصيدالنية لعالج والوقاية من االلتهابات؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج 
والوقاية من أمراض واضطرابات التمثيل الغذائي وأمراض واضطرابات الغدد 

ج لالضطرابات الصماء والكلى؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية من والعال
واألمراض المتعلقة بالعيون؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج والوقاية من 
األمراض واالضطرابات العضلية الهيكلية؛ المستحضرات الصيدالنية لدعم 

وتشجيع وتعزيز قوة العظام والصحة؛ المستحضرات الصيدالنية المستخدمة في 
رات الصيدالنية، تحديدا: عالج اضطرابات العظام وأمراض العظام؛ المستحض

أدوية التخدير عن طريق الحقن؛ المستحضرات الصيدالنية، تحديدا: 
مستحضرات العالج البديلة للهرمونات؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية 

والعالج من اضطرابات وأوجه القصور المتعلقة بالهرمونات؛ المستحضرات 
رضاعة الطبيعية؛ مستحضرات الصيدالنية للحث على المخاض والمساعدة في ال

صيدالنية لمعالجة السرطان؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من 
األمراض واالضطرابات واالختالالت في الجهاز العصبي؛ المستحضرات 

الصيدالنية للوقاية والعالج من الغثيان والقيء؛ المستحضرات الصيدالنية 
 كمالت الغذائية لالستخدام الطبي في البشرالمستخدمة لتقليل اآلثار السامة؛ الم

Date of 18/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/04/2019  

Applicant Name: LABORATORIOS 
NORMON,S.A. 

 اسم طالب التسجيل: .ايه .البوراتوريوس نورمون، اس

Nationality     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Ronda de Valdecarrizo 6, 28760- Tres 
Cantos, Madrid- Spain 

 –تريس كانتوس، مدريد  -28760، 6روندا دي فالديكاريثو 
 إسبانيا

 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 166220 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166220 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology, 

 المستحضرات والمواد الصيدالنية المستخدمة في طب األورام,

Date of 23/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/04/2019  

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

Nationality     : SWEDEN الطالبجنسية  سويد: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166125 Class 5 5 التجاريةرقم العالمة  166125 الصنف  
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   SALENVAC  

   
 
 

Goods/Services التالية من اجل البضائع/الخدمات 

Vaccines for poultry., ,.لقاحات للدواجن 

Date of 05/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/05/2019  

Applicant Name: Intervet International B.V. اسم طالب التسجيل: .في .انترفت انترناشيونال بي 

Nationality     :  UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer  عنوان طالب التسجيل  آيه ان بكسمير 5831، 35ويم دي كورفرسترات 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166176 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166176 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Anti-infectives; anti-inflammatories; antibacterial 
pharmaceuticals; antibiotics; antifungal preparations; antivirals; 
cardiovascular pharmaceuticals; dermatological pharmaceutical 
products; inhaled pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of respiratory diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations acting on the central nervous 
system; pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of gastro-intestinal diseases; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
diseases and disorders of the autoimmune system, the 
metabolic system, the endocrine system, the musculo-skeletal 
system and the genitourinary system; pharmaceutical 
preparations for use in hematology and in tissue and organ 
transplantation; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of eye diseases and conditions; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of heart rhythm 
disorders; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immune system related diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
kidney diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
skin disorders; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology; pharmaceutical preparations for use in urology; 
pharmaceutical products for ophthalmological use; 
pharmaceutical products for the prevention and treatment of 
cancer and tumors; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of allergies; pharmaceutical products 
for the prevention and treatment of bone diseases; 
pharmaceutical products for the prevention and treatment of 
respiratory diseases and asthma., 

مضادات العدوى؛ مضادات االلتهابات؛ المستحضرات الصيدالنية المضادة للبكتيريا؛ المضادات 
الحيوية؛ مستحضرات مضادة للفطريات؛ مضادات الفيروسات؛ المستحضرات الصيدالنية 

قلب واألوعية الدموية؛ المنتجات الصيدالنية لألمراض الجلدية؛ المستحضرات المخصصة لل
الصيدالنية المستنشقة لعالج أمراض واضطرابات الجهاز التنفسي والوقاية منها؛ 

المستحضرات الصيدالنية المؤثرة في الجهاز العصبي؛ المستحضرات والمواد الصيدالنية 
جها؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية من أمراض للوقاية من أمراض الجهاز الهضمي وعال

واضطرابات جهاز المناعة الذاتية وجهاز األيض وجهاز الغدد والجهاز العضلي الهيكلي 
والجهاز التناسلي البولي وعالجها؛ المستحضرات الصيدالنية المستخدمة في أمراض الدم 

المستخدمة في الوقاية من وفي عمليات زرع األنسجة واألعضاء؛ المستحضرات الصيدالنية 
أمراض واضرابات العين وعالجها؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية من اضطراب ضربات 

القلب وعالجها؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية من األمراض واالضطرابات المرتبطة 
بجهاز المناعة وعالجها؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية من أمراض الكلى وعالجها؛ 

مستحضرات الصيدالنية للوقاية من مرض السكري وعالجه؛ المستحضرات الصيدالنية ال
للوقاية من ارتفاع الضغط وعالجه؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية من االضطرابات الجلدية 
وعالجها؛ المستحضرات الصيدالنية المستخدمة لألمراض الجلدية؛ المستحضرات الصيدالنية 

لمسالك البولية؛ المنتجات الصيدالنية المستخدمة في عالج العيون؛ المستخدمة في أمراض ا
المنتجات الصيدالنية للوقاية من السرطان واألورام وعالجها؛ المستحضرات الصيدالنية 
للوقاية من أنواع الحساسية وعالجها؛ المنتجات الصيدالنية للوقاية من أمراض العظم 

 من األمراض التنفسية والربو وعالجها.,وعالجها؛ المنتجات الصيدالنية للوقاية 

Special condition:  Claim of right to the Green, Fuchsia and 
Turquoise colors 

 اشتراطات خاصة: المطالبة بحق خاص على األلوان األخضر، الفوشيا، الفيروزي

 

Date of 08/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/05/2019  

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

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 4002 Basel 4002 عنوان طالب التسجيل  بازل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166172 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166172 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Pharmaceutical preparations and substances for the treatment 
of digestive discomfort and heartburn.  

  المستحضرات والمواد الصيدالنية لعالج مشاكل الهضم وحرقة المعدة. 

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 018002317 
Claim Date: 20/12/2018 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 018002317رقم االدعاء: 

 20/12/2018تاريخ االدعاء: 

Special condition:  Claiming red, white, blue, yellow/orange 
colors. 

 اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان االحمر واالبيض االزرق واالصفر/البرتقالي.

Date of 09/05/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/05/2019  

Applicant Name: Bayer Consumer Care AG اسم طالب التسجيل: باير كونسيومر كير ايه جي 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Peter Merian-Str. 84, 4052 Basel, 
Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  بازل، سويسرا 4052، 84اس تي ار. -بيتر ميريان

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 166313 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166313 الصنف 
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   ONDEXXYA  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations for use in oncology and 
hematology; pharmaceutical preparations for the treatment of 
coagulation disorders, thrombosis, hematologic cancers, and 
inflammation., 

المستحضرات الصيدالنية لالستخدام في علم األورام وأمراض الدم، المستحضرات الصيدالنية 
 وااللتهابات.,لعالج اضطرابات التخثر والجلطات والسرطانات الدموية 

Date of 13/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/05/2019  

Applicant Name: Portola Pharmaceuticals, 
Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .بورتوال فارماسيوتيكالز، انك

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA الطالبجنسية  امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 270 East Grand Avenue, South San 
Francisco, CALIFORNIA 94080 U.S.A. 

إيست غراند أفينيو، ساوث سان فرانسيسكو، كاليفورنيا  270
 الواليات المتحدة األمريكية 94080

 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  921100شارع مكة، ص. ب ، 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166141 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166141 الصنف 
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LMZ 3   
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations, excluding topical anaesthetic 
preparations; health food supplements; dietary supplements; 
dietetic preparations; nutritional supplements; nutraceuticals 
for use as a dietary supplement; nutritional and dietetic food 
additives for medical purposes. 

ضرات الموضعية المخدرة، المكمالت الغذائية المستحضرات الصيدالنية وباستثناء المستح
الصحية، مكمالت الحمية الغذائية، مستحضرات الحمية الغذائية، المكمالت الغذائية، المغذيات 

 لالستخدام كمكمل حمية غذائي، المضافات الغذائية والحمية الغذائية لألغراض الطبية.

Date of 23/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/05/2019  

Applicant Name: Alliance Pharmaceuticals 
Limited 

 اسم طالب التسجيل: اليانس فارماسيوتيكالز ليمتد

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Avonbridge House, 2 Bath Road, 
Chippenham, Wiltshire, SN15 2BB, United 
Kingdom 

 15ويلتشير، اس ان  باث رود، شيبينهام، 2أفونبريدج هاوس، 
 بي بي، المملكة المتحدة 2

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166393 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166393 الصنف 
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  MACUSHIELD  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations; health food supplements; dietary 
supplements; dietetic preparations; nutritional supplements; 
nutraceuticals for use as a dietary supplement; nutritional and 
dietetic food additives for medical purposes. 

المستحضرات الصيدالنية، المكمالت الغذائية الصحية، مكمالت الحمية الغذائية، مستحضرات 
دام كمكمل حمية غذائي، المضافات الحمية الغذائية، المكمالت الغذائية، المغذيات لالستخ

 الغذائية والحمية الغذائية لألغراض الطبية.

Date of 23/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/05/2019  

Applicant Name: Alliance Pharmaceuticals 
Limited 

 اسم طالب التسجيل: اليانس فارماسيوتيكالز ليمتد

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Avonbridge House, 2 Bath Road, 
Chippenham, Wiltshire, SN15 2BB, United 
Kingdom 

 15باث رود، شيبينهام، ويلتشير، اس ان  2أفونبريدج هاوس، 
 بي بي، المملكة المتحدة 2

 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

ليغالتبعنوان   

Trademark 166386 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166386 الصنف 
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  GALLIPRO  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Biological growth preparations; animal feed additives and 
supplements; microbial additives; probiotics as animal feed 
additives; all products for veterinary use. 

مستحضرات النمو البيولوجية؛ إضافات األعالف الحيوانية والمكمالت الغذائية؛ المضافات 
الميكروبية؛ البروبيوتيك كإضافات على األعالف الحيوانية؛ جميع المنتجات لالستخدام 

 البيطري.

Date of 28/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/05/2019  

Applicant Name: CHR. HANSEN A/S اسم طالب التسجيل: اس\هانسين ايه .سي اتش ار 

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Boge Alle 10-12, DK- 2970 Horsholm, 
Denmark 

 عنوان طالب التسجيل  هورشولم، الدانمارك 2970-، دي كيه12-10بوج اليه 

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 166239 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166239 الصنف 



74 

 

 

  LIBRE  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medical diagnostic reagents; medical test strips for use in 
monitoring blood glucose levels; medical test strips for use in 
monitoring blood ketone levels; medical test strips for use in 
monitoring analyte levels. 

كواشف تشخيصية طبية؛ أشرطة الفحص الطبية المستخدمة في مراقبة مستويات الجلوكوز 
في الدم؛ أشرطة الفحص الطبية المستخدمة في مراقبة مستويات الكيتون في الدم؛ أشرطة 

 مواد المحلّلة.الفحص الطبية المستخدمة في مراقبة مستويات ال

Date of 28/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/05/2019  

Applicant Name: Abbott Diabetes Care Inc. اسم طالب التسجيل: .ابوت ديابيتيس كير  انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1420 Harbor Bay Parkway,  Alameda, 
California 94502,  USA 

، 94502هاربور باي باركواي، الميدا ، كاليفورنيا  1420
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166214 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166214 الصنف 
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   VEGDURIS  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations and substances for use in 
oncology 

 المستحضرات والمواد الصيدالنية المستخدمة في طب األورام

Date of 29/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/05/2019  

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

Nationality     : SWEDEN جنسية الطالب سويد: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166335 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166335 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical product in the oncological field المنتجات الصيدالنية في مجال األورام 

Priority claim:  Claim Country: FR 
Claim No.: 4517815 
Claim Date: 22/01/2019 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 4517815رقم االدعاء: 

 22/01/2019تاريخ االدعاء: 

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

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

Date of 29/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  29/05/2019  

Applicant Name: SANOFI اسم طالب التسجيل: سانوفي 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 54 rue La Boétie, 75008 Paris  France 54  ،عنوان طالب التسجيل  باريس، فرنسا 75008رو ال بويتي 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166332 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166332 الصنف 
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   UPL  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pesticides, Insecticides, Fungicides, Herbicides, Vermicides, 
Rodenticides, Weedicides, Preparations for killing weeds and 
destroying vermin.    
     

مبيدات آفات ، مبيدات الحشرات ، مبيدات الفطريات ، مبيدات األعشاب ، مبيدات الديدان ، 
مبيدات القوارض ، مبيدات األعشاب ، مستحضرات إلبادة األعشاب و الحشرات الضارة. 

      
      
   

Date of 02/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/07/2019  

Applicant Name: UPL Limited  اسم طالب التسجيل: يو بي إل ليمتد 

Nationality     : INDIA جنسية الطالب الهند: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address UPL House,610 B/2,Bandra Village, off 
Western Express Highway, Bandra East, 
Mumbai-400051.India , Mumbai 

,باندرا فيليج ,أوف ويسترن  2بي/ 610يو بي إل هاوس,
الهند    ،  400051إكسبرس هاي واي إيست باندرا,مومباي 

 بومباي

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

TRI MARK CONSULTING P.O.Box 7780 -
11118 Amman/ Rayyan Buiding, Wadi 
Saqra 

 -7780ص.ب  )تراي مارك(العالمة الثالثية لالستشارات  
 عمان،عمارة الريان, وادي صقرة  11118

ليغعنوان التب  

Trademark 166423 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166423 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Effervescent tablets for the disinfection of fruits and vegetables 
and for the disinfection of babies bottles 

 حبوب فوارة لتعقيم الخضراوات والفواكه وتعقيم رضاعات االطفال

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 وشريكاه

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

Trademark 166396 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166396 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Antiseptics, air freshening 
preparation,anthelmintics,antibiotics,balms formedical 
purposes,bath salts for medical purposes,biocides,disinfectants 
for chemical toilets,food for babies,liniments,opodeldoc,rat 
poison,repellents, 

م لغايات طبية،امالح معقمات،مستحضرات تلطيف الجو،طاردات ديدان ،مضادات حيوية،بلس
ايتحمام لغايات طبية،مبيدات حيوية،مطهرات كيميائية اتنظيف الجروح،اغذية للرضع 

 واالطفال،مراهم مسكنة،مرهم الصابون،سم فئران،طاردات حشرات ,

Date of 27/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2019  

Applicant Name: Alwazir Company For 
Industry Detergent 

 اسم طالب التسجيل: شركة الوزير لصناعة المنظفات

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - sahib - 60 str - abd alhafiz al hit, 
P.O.Box: 16, 11512 

خلف جامع عبد الحفيظ الحيت   -شارع الستين  -سحاب  -عمان 
 11512, 16، ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 16 -11512 amman - sahib - 60 str 
- abd alhafiz al hit 

خلف  -شارع الستين  -سحاب  -عمان  11512 -16ص.ب  
 جامع عبد الحفيظ الحيت

ليغعنوان التب  

Trademark 166117 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166117 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

rbal medicine ; herbal remedies ; herbal supplement ; herbal 
preparation for medical purposes ; liquid herbal supplement ; 
herbal dietary supplement 

عشبية , وصفات عالجية عشبية , مكمالت عشبية , تركيبة عشبية الغايات طبية , ادوية 
 مكمالت عشبية سائلة , مكمالت غذائية عشبية

Date of 09/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/09/2019  

Applicant Name: Mohammad Abdel Ghani 
Hassan Hassan 

 اسم طالب التسجيل: محمد عبد الغني حسان حسان

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type   نوع طالب التسجيل 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Arab street-shafabadran, P.O.Box: 158, 
11934 

 عنوان طالب التسجيل  11934, 158عمان  ، ص.ب:-شفا بدران-شارع العرب 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 158 -11934 Arab street-
shafabadran 

ليغعنوان التب عمان-شفا بدران-شارع العرب  11934 -158ص.ب    

Trademark 166093 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166093 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Metal lawn and garden structures, namely, gazebos, trellises, 
trellises in the nature of tuteurs, metal tubs; metal greenhouse 
frames; baskets of common metals; decorative boxes made of 
non-precious metal; desktop statuary made of non-precious 
metal; metal gazebos; metal bathroom and kitchen hardware, 
namely, pulls and knobs; metal hooks; metal key hooks; 
wrought iron decorative artwork; decorative hardware and 
fixtures made of metal, namely, doorknobs, clothing hooks, 
drawer pulls, drawer knobs, drawer handles, cabinet pulls, 
cabinet knobs and cabinet handles; metal plant  

تراكيب حدائق ومرج معدنية و تحديًدا و شرفات المراقبة و تعريشات و تعريشات في شكل 
دجرانات و أحواض معدنية، إطارات معدنية للمستنبت الزجاجي، سالل من معادن شائعة، 

ر نفيس، تحف مكتبية مصنوعة من معدن غير صناديق زخرفية مصنوعة من معدن غي
نفيس، تعريشات معدنية، أدوات حمام ومطبخ معدنية و تحديًدا و ساحبات ومقابض، خطافات 

معدنية، خطافات مفاتيح معدنية، أعمال فنية زخرفية من الحديد المطاوع، أدوات ومعدات 
البس و ساحبات أدراج زخرفية مصنوعة من المعدن و تحديًدا و مقابض أبواب و خطافات م

و مقابض أدراج و ماسكات أدراج و ساحبات خزائن و مقابض خزائن وماسكات خزائن، 
 حامالت معدنية للنباتات، أوتاد معدنية للحدائق,

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 166103 Class 6 6 رقم العالمة التجارية 166103 الصنف 
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 فادن   
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Machines and machine tools; construction machines; lifting, 
loading and transmission machines; machines for processing 
cereals, fruits, vegetables and food; beverage preparation 
machines, electromechanical; engines and motors, other than 
for land vehicles; bearings (parts of machines); machines for 
mounting and detaching tires; alternators; painting machines; 
electric and gas-operated welding apparatus, printing machines; 
packaging machines; machines for textile processing; pumps 
[machines]; electrically operated kitchen machines; 
grinders/crushers, electric, for household purposes; electric 
mixers for household purposes, electric food blenders [for 
household purposes], electric knives, electric meat grinders, 
dishwasher machines, spin driers (not heated), clothes washing 
machines, electrically operated floor polishing machines, 
vacuum cleaners, carpet shampooing (machines and apparatus 
for-)[electric], vacuum cleaner bags, vacuum cleaner hoses, 
vacuum cleaner brush, vacuum cleaner attachments for 
disseminating perfumes and disinfectants, vacuum cleaner 
tubes, vacuum cleaner body; automatic vending machines, 
galvanizing and electroplating machines; electric door openers 
and closers; joints (parts of engines). 

آالت وعدد ألية؛ آالت البناء؛ آالت الرفع والتحميل والنقل؛ آالت لتصنيع او معالجة الحبوب 
والفواكه والخضروات والمواد الغذائية؛ آالت تحضير المشروباتء. الكهروميكانيكية؛ 

من اآلالت(؛ آالت  المحركات والمكائن عدا ما كان منها للمركبات البرية(؛ المحامل )أجزاء
لتركيب وفصل اإلطارات؛ مولدات التيار المتردد؛ آالت الدهان؛ اجهزة لحام كهربائي وتعمل 
بالغاز؛ آالت الطباعة؛ آالت التعبئة والتغليف؛ آالت لتصنيع النسيج؛ مضخات ]آالت[؛ آالت 

كهربائية مطبخ تعمل بالكهرباء؛ المطاحن / مجارش كهربائية لألغراض المنزلية؛ خالطات 
« لألغراض المنزلية, خالطات الغذاء الكهربائية ]لألغراض المنزلية[. السكاكين الكهربائية
مطاحن اللحوم الكهربائية؛: آالت غسل الصحون. مجففات لولبية )ليس للتسخين(., آالت 

آالت وأجهزة « غسل المالبس. آالت تعمل بالكهرباء لتلميع االرضيات. المكانس الكهربائية
« ء خراطيم المكانس الكهربائية«بائية لغسل السجاد بالشامبو. أكياس المكانس الكهربائيةكهر

فرش مكانس كهربائية؛ قطع ملحقة بالمكانس الكهربائية لنشر العطور والمطهرات. انابيب 
المكائنس الكهربائية. اجسام المكانس الكهربائية؛ آالت البيع األوتوماتيكية؛ آالت تعبئة وآالت 

 ء الكهربائي؛ ابواب الفتح واالغالق الكهربائية؛ المفاصل )أجزاء المكائن(الطال

Date of 16/09/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/09/2018  

Applicant Name : YPS IC VE DIS TICARET 
LIMITED SIRKETI 

 اسم طالب التسجيل: واي بي اس اتش في ديس تجاريت ليمتد شيركيتى

Nationality     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Ankara Yolu Uzeri, Konsan Ozel Organize 
Sanayi Bolgesi, Hilal Sokak, No: 30-32, 
Karatay - Konya / TURKEY 

أنقرة يولو أوزيرى، كونسان اوزيل أورجانيزى سانايى 
 كونيا / تركيا -، كاراتي  32-30بولجيسي، هالل سوكاك رقم: 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

NJQ & ASSOCIATES   - AMMAN - JORDAN 
AMMAN - JORDAN, PO_BOX: 142025 - 
POSTCODE: 11814  

صندوق بريد  -عمان االردن   -مكتب نادر جميل قمصية  
 - 11814رمز بريدي  - 142025

ليغعنوان التب  

Trademark 166241 Class 7 7 العالمة التجاريةرقم  166241 الصنف  
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   MOOG  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Electric motors, electric drives, hydraulic pumps and hydraulic 
motors for aircraft applications, namely flight control, engine 
control, vibration control, flight braking and steering; machine 
parts, namely flow control valves, thruster valves, fluid 
regulators, integrated thruster manifolds, and hydraulic 
controls, for aviation, space, marine and defense applications, 
namely aiming and stabilization, ammunition handling 
actuation, launch vehicle propulsion controls, launch vehicle 
steering controls, space flight motion controls, space flight 
subsystems integration, missile steering controls, missile 
control and deployment submarine quiet actuation, sensor and 
payload positioning, marine actuation, steering control and 
turbine steam control. 

محركات هيدروليكية محركات كهربائية و محوالت قدرة كهربائية و مضخات هيدروليكية و
الستخدامات الطائرات و وتحديدا للتحكم في الرحالت الجوية و والتحكم في المحركات و 
والتحكم في االهتزازات و إيقاف وقيادة الرحالت الجوية، قطع غيار الماكينات وتحديدا 

 صمامات التحكم في التدفق وصمامات الدفاع ومنظمات الموائع ومشعبات الدفاع المتكاملة
وأجهزة التحكم الهيدروليكية وللطيران والفضاء والتطبيقات البحرية والدفاعية وتحديدا 

التوجيه واالتزان و تشغيل تداول الذخيرة و أجهزة التحكم في دفع مركبة اإلطالق وأجهزة 
التحكم في توجيه مركبة اإلطالق و أجهزة التحكم في حركة الرحالت الفضائية و تكامل 

ة للرحالت الفضائية و أجهزة التحكم في توجيه الصواريخ والتشغيل اآلمن األنظمة الفرعي
للتحكم في الصواريخ وانتشار الغواصات و تحديد موضع أجهزة االستشعار والحمولة 

 والتشغيل البحري والتحكم في التوجيه والتحكم في التربينات البخارية.

Date of 16/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/01/2019  

Applicant Name: Moog Inc. اسم طالب التسجيل: .موج 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 Seneca and Jamison Road, East Aurora, 
New York 14052 United States of America 

، 14052رود، ايست اورورا، نيويورك سينيسا اند جاميسون 
 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 

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166137 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 166137 الصنف 
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   Vitesco  
 

Goods/Services التالية من اجل البضائع/الخدمات 

Agricultural, earthmoving, construction, oil and gas extraction 
and mining equipment; Pumps, compressors and fans; 
Industrial robots; Generators of electricity; Moving and handling 
equipment; Machines and machine tools for treatment of 
materials and for manufacturing; Engines, powertrains, and 
machine parts, and controls for the operation of machines and 
engines; Dispensing machines; Sweeping, cleaning, washing 
and laundering machines; Machines used in metal, timber, 
rubber and plastics processing, for the manufacture, repair and 
disassembly of land and sea vehicles, for the manufacture, 
assembly, repair and disassembly of hoses, for the chemical, 
agricultural, mining, textile, food and beverage, construction 
and packaging industry; machine tools; Printing machines; 
metal printing frames; printing plates; machines used in the 
manufacture of printing plates; printing plates [not light-
sensitive]; pressure casting molds [machine components]; 
lithographic printing plates for printing machines; Motors and 
engines (except for land vehicles vehicles); components for 
motors and engines of all types; electric motors and their 
components (except for land vehicles vehicles); Control units 
for motors and engines; electric starters for motors and 
engines; motor driven electric generators; main cylinders; 
electric motors (except for land vehicles vehicles) ; pumps 
(machines); fuel pumps; dosing pumps; Regulating and control 
apparatus for use in connection with pumps and pump 
installations, In particular valves, Cocks, Control valves; Engine 
actuators (throttle valves, idle governors, linear actuators, air 
control valves, air flap actuators, exhaust gas recirculation 
valves); fuel injection devices, fuel injection systems for 
engines; Injection nozzles for engines; spark plugs for 
combustion engines; glow plugs for diesel engines; Air filters 
for engines; Oil filters for motors and machines; fuel filters; 
Catalytic converters; Exhaust gas purification installations; 
Individual components for exhaust gas purification installations, 
including catalytic converters and filters, and fittings for the 
aforesaid goods, including the necessary mounts and fasteners; 
Devices for regulating the mixture composition of fuel-air 
mixtures for internal combustion engines; Converters and 
conversion apparatus and equipment for hot gases being parts 
of exhaust gas purifiers; Electrically heated converters for hot 
gases being parts of exhaust gas purifiers; Chargers 
[turbochargers]; turbocompressors; Control units for machines; 
Controlled adjusting devices for vehicle parts such as seats, 
windows, mirrors, sliding roofs, throttle valves, camshafts; 
Machine coupling and transmission components, including shift 
clutches (except for land vehicles); Drive belts, transmission 
belts, V-belts, V-ribbed belts, variator belts, timing belts, 
synchronous belts, nubbed belts, double-sided timing belts, flat 
belts, lift belts (machine components), conveyor belts; Machine 
components, such as springs, shock absorber pistons, 
vibration dampers; Conn-rods, Crank shafts, camshafts, Joints 

المعدات الزراعية ولنقل األتربة ولخدمات اإلنشاء والستخراج النفط والغاز والتعدين؛ 
والضاغطات والمراوح؛ الروبوطات الصناعيه؛ مولدات الكهرباء؛ معدات النقل المضخات 

والتحميل؛ اآلالت وأجزاء اآلالت لمعالجة المواد ولصناعة المحركات ومجموعات نقل العزم 
والحركة وقطع غيار اآلالت والضوابط لتشغيل اآلالت والمحركات؛ آالت التوزيع؛ آالت الكنس 

ت غسيل المالبس؛ اآلالت المستخدمة في معالجة المعادن واالخشاب والتنظيف والغسيل وآال
ومعالجة المطاط والبالستيك  من أجل صناعة وتصليح وتفكيك المركبات البرية والبحرية ومن 

أجل صناعة وتجميع وإصالح وتفكيك الخراطيم الكيميائية والزراعية وللتعدين والمنسوجات 
التعبئة والتغليف؛ عدد اآلالت؛ آالت الطباعة؛ إطارات والطعام والشراب واإلنشاء وصناعة 

الطباعة المعدنية؛ لوحات الطباعة؛ اآلالت المستخدمة في صناعة ألواح الطباعة؛ ألواح 
الطباعة )غير الحساسة للضوء(؛ قوالب الصب العاملة بالضغط ومكونات اآلالت؛ ألواح 

ات )باستثناء التي للمركبات البرية(؛ الطباعة الحجرية آلالت الطباعة؛ الموتورات والمحرك
مكونات المحركات ومحركات االحتراق الداخلي بكافة أنواعها؛ الموتورات الكهربائية 

ومكوناتها )باستثناء التي للمركبات البرية(؛ وحدات التحكم للمحركات ومحركات االحتراق 
ي؛ المولدات الكهربائية الداخلي؛ المشغالت الكهربائية للمحركات ومحركات االحتراق الداخل

المشغلة بواسطة المحركات؛ االسطوانات الرئيسية؛ الموتورات الكهربائية )باستثناء التي 
للمركبات البرية(؛ المضخات )آالت(؛ مضخات الوقود؛ مضخات الجرعات؛ أجهزة التنظيم 

والتحكم لالستخدام فيما يتعلق بالمضخات وتجهيزات المضخات، وخصوصا الصمامات 
لمحابس وصمامات التحكم؛ مشغالت المحركات والصمامات الخانقة وأدوات التحكم الخاملة وا

والمشغالت الخطية وصمامات التحكم بالهواء ومشغالت مداخل الهواء وصمامات إعادة تدوير 
غاز العادم؛ أجهزة حقن الوقود وأنظمة حقن الوقود للمحركات؛ وفوهات الحقن للمحركات؛ 

محركات االحتراق ؛ شمعات التوهج للمحركات العاملة بالديزل؛ فالتر شمعات االحتراق ل
الهواء للمحركات؛ مرشحات الزيت للموتورات واآلالت؛ مرشحات الوقود؛ المحوالت 

المحفّزة؛ تجهيزات تنقية غاز العادم؛ مكونات فردية لتجهيزات تنقية غاز العادم بما في ذلك 
زات للسلع المذكورة بما في ذلك الحماالت والمثبتات المحوالت المحفزة والمرشحات والتجهي

الهواء لمحركات االحتراق  -الضرورية؛ األجهزة لتنظيم مركبات المخاليط لمخاليط الوقود 
الداخلي؛ المحوالت وأجهزة ومعدات التحويل للغازات الساخنة بكونها أجزاء من أجهزة تنقية 

زات الساخنة بكونها أجزاء من أجهزة تنقية غازات العادم؛ محوالت مسخنة كهربائياً للغا
غازات العادم؛ أجهزة الشحن )الشواحن التوربينية(؛ الضاغطات التوربينية؛ وحدات التحكم 
باآلالت؛ أجهزة التعديل المضبوطة لقطع المركبات مثل المقاعد والنوافذ  والمرايا  واألسقف 

فقية؛ وصالت اآلالت وقطع نقل الحركة المتحركة  والصمامات الخانقة  وأعمدة التدوير المر
وتتضّمن مقابض تغيير السرعات )باستثناء ما هو للمركبات البريّة(؛ قشط الدفع  وأحزمة نقل 

الحركة وقشط على شكل حرف في القشط المضلعة من الداخل واألحزمة المسننة وقشط 
جة الوجوه والقشط التوقيت  والقشط التزامنية والقشط ذات النتوءات وقشط التوقيت مزدو

العريضة المسطحة  وأحزمة الرفع )مكونات آالت( واألحزمة الناقلة؛ مكونات اآلالت 
كالنوابض ومكابس امتصاص الصدمات  ومخمدات االهتزاز؛ أذرع التوصيل وأذرع التدوير 

وصالت كاردان وأعمدة المروحة؛ حماالت  -وأعمدة التدوير المرفقية والوصالت العامة 
والمساند الهيدروليكية ومخمدات االهتزاز االلتوائية ومشغالت ميكانيكية؛  المحركات

الصمامات )مكونات آالت(؛ األحزمة الناقلة وقطع ومستلزمات األحزمة الناقلة؛ ناقالت الركاب 
غير الواردة في فئات أخرى؛ مسدسات الرش العاملة بالهواء المضغوط المستخدمة للماء 

وغيرها من المواد الغازية أو السائلة؛ المستلزمات المعدنية والنفط والغاز والدهان 
والمستلزمات لمسدسات الرش أو المرشات؛ رافعات المركبات الميكانيكية؛ المشغالت 

المحمولة يدويا التي تعمل ميكانيكيا؛ جزازات األعشاب )آالت(؛ المعدات الزراعية غير العاملة 
شط والشحذ ولمعالجة األسطح؛ البكرات الميكانيكية باليد؛ آالت وأجهزة القطع والحفر والك

للخراطيم المرنة؛ منصات الرفع؛ الرافعات لالستخدام مع المركبات؛ آالت نفخ اإلطارات 
)تجهيزات للكراجات(؛ آالت تشذيب اإلطارات؛ آالت كبس اإلطارات؛ آالت تثبيت اإلطارات؛ 

األوتوماتيكية؛ مزيالت اإلطارات )آالت(؛  آالت فلكنة اإلطارات؛ أجهزة إزالة وتركيب اإلطارات
أسالك التشغيل؛ صمامات الحقن؛ آالت البيع بالقطع النقدية؛ أدوات التحكم والمنظمات 

 الميكانيكية والهيدروليكية؛ قطع ولوازم جميع البضائع المذكورة، المتضمنة في هذه الفئة.

Date of 14/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/02/2019  

Applicant Name: CPT Group GmbH اسم طالب التسجيل: سي بي تي جروب 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 Vahrenwalder Strasse 9, 30165 Hannover, 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  هانوفر،  المانيا 30165، 9فاهرنوالدير شتراس 

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 166248 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 166248 الصنف 
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(Universal -) [Cardan joints], Propeller shafts; Engine mounts, 
hydromounts, torsional vibration dampers, actuators; Valves 
(machine components); Conveyor belts, parts and accessories 
for conveyor belts; Passenger conveyors not included in other 
classes; (Compressed air) spray guns for water, oil, gas, paint 
and other gaseous or liquid substances; metal fittings 
(accessories for spray guns or sprayers); Mechanical vehicle 
jacks; Mechanically operated hand-held crimpers; lawn mowers 
(machines); non-hand-operated agricultural equipment; Cutting, 
drilling, abrading, sharpening and surface treatment machines 
and apparatus; Reels, mechanical, for flexible hoses; lifting 
platforms; lifts for use with vehicles; Tyre inflating machines 
[garage installations]; tyre trimming machines; tyre pressing 
machines; tyre mounting machines; tyre vulcanizing machines; 
Automatic tire removing and installing devices 

Priority claim:  Claim Country: DE 
Claim No.: 302018028103.2/12 
Claim Date: 22/11/2018 

 DEاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 302018028103.2/12رقم االدعاء: 

 22/11/2018تاريخ االدعاء: 



86 

 

 

   HYUNDAI CORE MOTION  
   

 
 

Goods/Services البضائع/الخدمات التالية من اجل 

Brushes, electrically operated [parts of machines]; skid-steer 
loaders; stacking machines; cranes; cargo handling machines; 
backhoe loaders; bucket for backhoe loaders; excavator parts; 
bulldozers; payloaders; front-end loaders; wheel loader; wheel 
loader fittings; spring shock absorbers for machines; brakes for 
machines; tools [parts of machines]; rubber tracks being parts 
of crawlers on construction machines; dust protective mounts 
for construction machines; road making machines; concrete 
paving machines; agricultural machines; cylinders for 
machines; exhaust manifold for engines; igniting devices for 
internal combustion engines; motive power machines (other 
than for land vehicles); filters for motors and engines; motors 
and engines [except for land vehicles]; compressed air pumps; 
reduction gears being parts of machines; hydraulic controls for 
machine and prime movers; pneumatic controls for machines, 
motors and engines; hydraulic controls for machines, motors 
and engines; power transmissions and gearings (other than for 
land vehicles); cams being parts of machines; cranks [parts of 
machines]; spring shock absorbers for machines; brakes for 
industrial machines; rings other than for land vehicles (parts of 
machines); filters (parts of machines); drums [parts of 
machines]; bearings [parts of machines]; handling machines, 
automatic [manipulators]; handling apparatus for loading and 
unloading, 

الفراشي العاملة بالكهرباء )قطع من آالت(؛ الجرافات انزالقية التوجيه؛ آالت التراص؛ 
ت التعامل مع البضائع؛ جرافات الحفر؛ مغارف جرافات الحفر؛ قطع الحفارات؛ الرافعات؛ آال

جرافات )بولدوزرات(؛ الجرافات؛ الجرافات ذات المغارف األمامية والخلفية؛ الجرافات ذات 
العجالت؛ مستلزمات الجرافات ذات العجالت؛ ممتصات الصدمات النابضية لآلالت؛ الفرامل 

ت[؛ السيور المطاطية بكونها قطع لآلليات اإلنشاء الزاحفة؛ الحماالت لآلالت؛ عدد ]أجزاء آال
الواقية من الغبار آلالت اإلنشاء؛ آالت تعبيد الطرق؛ آالت رصف اإلسمنت؛ آالت زراعية؛ 

اسطوانات لآلالت؛ مشعبات عوادم المحركات؛ معدات اإلشعال لمحركات االحتراق الداخلي؛ 
للمركبات البرية(؛ فالتر المحركات ومحركات االحتراق آالت قوة الدفع )عدا عن ما هو 

الداخلي؛ المحركات ومحركات االحتراق الداخلي )باستثناء ما كان للمركبات البرية(؛ مضخات 
تُدار بالهواء المضغوط؛ تروس تخفيض السرعة بكونها قطع من آالت؛ أجهزة التحكم 

تحكم الهوائي لآلالت والموتورات الهيدروليكية لآلالت والمحركات الرئيسية؛ أجهزة ال
والمحركات؛ أجهزة التحكم الهيدروليكية لآلالت والموتورات والمحركات؛ ناقالت الطاقة 

والتروس )عدا ما كان للمركبات البرية(؛ الكامات بكونها قطع آالت؛ أذرع التدوير]أجزاء 
لحلقات عدا عن آالت[؛ ممتصات الصدمات النابضية لآلالت؛ مكابح اآلالت الصناعية؛ ا

المستخدمة للمركبات البرية )قطع من آالت(؛ المرشحات )قطع من آالت(؛ األوعية االسطوانية 
]أجزاء من آالت[؛ محامل ]أجزاء آالت[؛ آالت التحميل، األوتوماتيكية )المعدالت(؛ أجهزة 

 النقل لتحميل وإفراغ الحمولة,

 

Date of 04/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/04/2019  

Applicant Name: Hyundai Heavy Industries 
Co., Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: .، ال تي دي.هونداي هيفي انداستريز كو

Nationality     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000, Bangeojinsunhwan-doro, Dong-gu, 
Ulsan, Republic of Korea 

جو، أولسان، -دورو، دونغ-، بانجيوجينسنهوان1000
 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166192 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 166192 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

belt conveyors; pressure regulators [parts of machines]; 
handling apparatus for loading and unloading; suc-tion 
machines for industrial purposes; belts for conveyors; washing 
installations for vehicles; waste disposal units; dust removing 
installations for cleaning purposes; machine wheels; drums 
[parts of machines] 

ظمات ضغط ]أجزاء آالت[؛ أجهزة شحن لتحميل وإفراغ الحمولة؛ آالت ناقالت بالسيور؛ من
ماصة لألغراض الصناعية؛ سيور للناقالت؛ معدات غسل المركبات؛ وحدات  التخلص من 
 النفايات؛ معدات إزالة الغبار لغايات التنظيف؛ دواليب آلية؛ أوعية أسطوانية ]أجزاء آالت[

Date of 08/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/04/2019  

Applicant Name: Shanxi BuMtresD 
Machinery Equipment Co., 
Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: .، ال تي دي.شانكسي بومتريسد ماشينيري إكويبمينت كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No. 0716, Block E, C-Zone, No. 13 
Longsheng Street, Tanghuai Park, 
Taiyuan, Shanxi Comprehensive Reform 
Demonstration Zone, China 

لونجشينج  13زون، رقم. -سي، بلوك إيي، 0716رقم. 
ستريت، تانغهواي بارك، تايوان، شانكسي كومبريهينسيف 

 ريفورم ديمونستريشن زون، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166204 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 166204 الصنف 
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Electric clothes washing machines; Automatic dishwashers; 
Electric vacuum cleaners; Clothes management machines for 
household purpose; Electric clothes managing apparatus for 
household purpose; Hoses for electric vacuum cleaners; Bags 
for electric vacuum cleaners; Stick type vacuum cleaners; 
Robots; Electric rotary blowers; Compressed air pumps; Rotary 
compressors; Compressors for refrigerators; Spin driers (not 
heated); Electric mixers for household purposes; Robotic 
vacuum cleaners; Electric food processors; Steam cleaners for 
household purposes; Hand-held vacuum cleaners; Electric 
vacuum cleaners for bedding; Motors for electric washing 
machines., 

ئية؛ آالت غساالت المالبس الكهربائية ؛ غساالت األطباق االوتوماتيكية؛ المكانس الكهربا
ترتيب المالبس للغايات المنزلية؛ اجهزة ترتيب المالبس الكهربائية للغايات المنزلية ؛ خراطيم 

المكانس الكهربائية؛ أكياس المكانس الكهربائية؛ المكانس الكهربائية على شكل عصا؛ 
الروبوطات؛ المنافيخ الكهربائية الدوارة ؛ مضخات تُدار بالهواء المضغوط؛ الضاغطات 
الدوارة؛ ضاغطات للثالجات؛ المجففات الدوارة )غير المسخنة(؛ الخالطات الكهربائية 

لالستخدامات المنزلية؛ المكانس الكهربائية اآللية؛ محضرات الطعام الكهربائية؛ مكانس 
البخار للغايات المنزلية؛ مكانس الكهربائية اليدوية؛ المكانس الكهربائية للشراشف؛ محركات 

 كهربائية.,للغساالت ال

Date of 23/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/04/2019  

Applicant Name: LG Electronics Inc. اسم طالب التسجيل: .إل جي إليكترونيكس إنك 

Nationality     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 07336, Korea 

، 07336جو، سيؤول،  -دايرو، يونجدونجبو -، يوي128
 كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166126 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 166126 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Electric clothes washing machines; Automatic dishwashers; 
Electric vacuum cleaners; Clothes management machines for 
household purpose; Electric clothes managing apparatus for 
household purpose; Hoses for electric vacuum cleaners; Bags 
for electric vacuum cleaners; Stick type vacuum cleaners; 
Robots; Electric rotary blowers; Compressed air pumps; Rotary 
compressors; Compressors for refrigerators; Spin driers (not 
heated); Electric mixers for household purposes; Robotic 
vacuum cleaners; Electric food processors; Steam cleaners for 
household purposes; Hand-held vacuum cleaners; Electric 
vacuum cleaners for bedding; Motors for electric washing 
machines., 

الكهربائية ؛ غساالت األطباق االوتوماتيكية؛ المكانس الكهربائية؛ آالت  غساالت المالبس
ترتيب المالبس للغايات المنزلية؛ اجهزة ترتيب المالبس الكهربائية للغايات المنزلية ؛ خراطيم 

المكانس الكهربائية؛ أكياس المكانس الكهربائية؛ المكانس الكهربائية على شكل عصا؛ 
الكهربائية الدوارة ؛ مضخات تُدار بالهواء المضغوط؛ الضاغطات الروبوطات؛ المنافيخ 

الدوارة؛ ضاغطات للثالجات؛ المجففات الدوارة )غير المسخنة(؛ الخالطات الكهربائية 
لالستخدامات المنزلية؛ المكانس الكهربائية اآللية؛ محضرات الطعام الكهربائية؛ مكانس 

ئية اليدوية؛ المكانس الكهربائية للشراشف؛ محركات البخار للغايات المنزلية؛ مكانس الكهربا
 للغساالت الكهربائية.,

Date of 23/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/04/2019  

Applicant Name: LG Electronics Inc. اسم طالب التسجيل: .إل جي إليكترونيكس إنك 

Nationality     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 07336, Korea 

، 07336جو، سيؤول،  -دايرو، يونجدونجبو -، يوي128
 كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166128 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 166128 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, 

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

الكهربائية، العصارات الكهربائية، مماسح البخار الكهربائية، مطاحن القهوة الكهربائية، 
رباء، ماكينات الخياطة، ماكينة التنظيف الجاف، آالت أجهزة سحب الستائر التي تعمل بالكه

قص العشب، أجهزة الروبوت الصناعية، المضارب الكهربائية لألغراض المنزلية، ماكينات 
التلميع بالشمع الكهربائية لألغراض المنزلية، مماسح البخار الكهربائية لألغراض المنزلية، 

زلية، آالت تقطيع اللحوم، الخالطات، جهاز غساالت األطباق األوتوماتيكية لألغراض المن
التخلص من الكهرباء الساكنة، مكثفات الهواء، تركيبات التخلص من األتربة ألغراض 

التنظيف، تركيبات تصريف األتربة ألغراض التنظيف، آالت وأجهزة تنظيف السجاد بالشامبو 
ائية الالسلكية، أجهزة التنظيف الكهربائية، أجهزة معالجة األطعمة الكهربائية، المكانس الكهرب

بالهواء الالسلكية، فُرشات أجهزة التنظيف بالهواء، ماكينات الغسيل ]غسيل المالبس[، 
أجهزة التجفيف بالدوران ]بدون التسخين[، ماكينات التقشير، آالت كي المالبس، أجهزة 

لتنظيف التي التنظيف بالهواء، فوهات الشفط الخاصة بأجهزة التنظيف بالهواء، أجهزة ا
تستخدم البخار، ماكينات تحضير األطعمة الكهروكيميائية، المكانس القابلة إلعادة الشحن، 

ماكينات قص العشب الكهربائية، أجهزة الخفق الكهربائية، مطاحن القهوة بخالف المطاحن 
 التي تعمل يدويًا، ماكينة غلق األطعمة كهربيًا 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 

 لتوزيع العطور والمطهرات، تركيبات التنظيف بالهواء مركزيًا، ماكينات البيع,

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.كوانكر انوفيشينز تيكنولوجي 

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 
بيلدينغ اوف تشانغشا تشنغديان سوفتوير بارك كو.، ليمتد، نو. 

تيك اندستلاير -تشانغشا ناشيونال هايجيانشان رود،  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  الفكريةأبو غزالة للملكية  
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166146 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 166146 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 
طيع الخضروات ألشكال حلزونية الكهربائية، آالت وأجهزة التنظيف الكهربائية، آالت تق

الكهربائية، العصارات الكهربائية، مماسح البخار الكهربائية، مطاحن القهوة الكهربائية، 
أجهزة سحب الستائر التي تعمل بالكهرباء، ماكينات الخياطة، ماكينة التنظيف الجاف، آالت 

ية، المضارب الكهربائية لألغراض المنزلية، ماكينات قص العشب، أجهزة الروبوت الصناع
التلميع بالشمع الكهربائية لألغراض المنزلية، مماسح البخار الكهربائية لألغراض المنزلية، 

غساالت األطباق األوتوماتيكية لألغراض المنزلية، آالت تقطيع اللحوم، الخالطات، جهاز 
ء، تركيبات التخلص من األتربة ألغراض التخلص من الكهرباء الساكنة، مكثفات الهوا

التنظيف، تركيبات تصريف األتربة ألغراض التنظيف، آالت وأجهزة تنظيف السجاد بالشامبو 
الكهربائية، أجهزة معالجة األطعمة الكهربائية، المكانس الكهربائية الالسلكية، أجهزة التنظيف 

اكينات الغسيل ]غسيل المالبس[، بالهواء الالسلكية، فُرشات أجهزة التنظيف بالهواء، م
أجهزة التجفيف بالدوران ]بدون التسخين[، ماكينات التقشير، آالت كي المالبس، أجهزة 
التنظيف بالهواء، فوهات الشفط الخاصة بأجهزة التنظيف بالهواء، أجهزة التنظيف التي 

إلعادة الشحن،  تستخدم البخار، ماكينات تحضير األطعمة الكهروكيميائية، المكانس القابلة
ماكينات قص العشب الكهربائية، أجهزة الخفق الكهربائية، مطاحن القهوة بخالف المطاحن 
التي تعمل يدويًا، ماكينة غلق األطعمة كهربيًا 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 

 لتوزيع العطور والمطهرات، تركيبات التنظيف بالهواء مركزيًا، ماكينات البيع

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 
بيلدينغ اوف تشانغشا تشنغديان سوفتوير بارك كو.، ليمتد، نو. 

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  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Drilling heads [parts of machines]; circular saw blades being 
parts of machines; Electric hand drills; Air brushes for applying 
colour; Blades [parts of machines]; Grindstones [parts of 
machines]; Saw blades [parts of machines]; Punches for 
punching machines; Electric hand-held drills; screwdrivers, 
electric; Riveting machines; Glue guns, electric; Cutting 
machines; Pneumatic nail guns . 

رؤوس حفر أجزاء االت؛ شفرات منشار دائرية وهي أجزاء من االت؛ مقادح كهربائية يدوية؛ 
للتلوين؛ شفرات أجزاء االت؛ احجار جلخ أجزاء االت؛ شفرات للمناشير اجزاء فراشي هوائية 

االت؛  خرامات الالت التخريم؛ مقادح كهربائية باليد؛ مفكات كهربائية؛ االت برشمة؛ 
 مسدسات غراء كهربائية؛ االت قطع؛ بنادق مسامير هوائية.

Date of 19/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/05/2019  

Applicant Name: Yueqing Zhiwei Tools Co., 
Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: ، ليمتد.يوكيينج زهيوي تولز كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Houyang Village, Furong Town, Yueqing 
City, Zhejiang Province, China 

هويانج فيليج ، فيرونج تاون، يوكيينج سيتي، مقاطعة 
 زهيجيانج، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166066 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 166066 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Bearings (parts of machine), Cutting wheel (part of machines), 
Grinding stone (machine parts), Portable electric saws (jigsaw, 
circular), Rechargeable vacuum cleaner, Electric planer, 
Abrasive wheels, Pneumatic drill, Air spray gun, Air 
compressor, Cordless screwdriver, Cordless impact wrench, 
Cordless drill, Electric screw driver, Car washer (Electric), 
Electric saw, Vacuum blower, Angle grinder, Nail gun, Hand 
chain hoist, Electric shears, Pumps machines, Carbon brushes 
(electricity)-Drill (electric), Die cutting and tapping machines, 
Clippers machines, Spray gun for paint, Blowing machines for 
exhaustion of dust, Gas Cutting torches. 

محامل )أجزاء من آلة( وعجالت القطع )قطع من آالت( وحجارة الطحن )أجزاء من آالت( 
والمناشير اإللكترونية المحمولة )مناشير التخريق الدائرية( ومكنسة كهربائية قابلة للشحن 
وأدوات تسوية السطوح الكهربائية وعجالت الجلخ والمثاقب الكهربائية ومسدسات الرش 

هوائي وضاغطات الهواء والمفكات الالسلكية ومفاتيح الربط الالسلكية والمثاقب الالسلكية ال
والمفكات الكهربائية وغّساالت السيارات )الكهربائية( والمناشير الكهربائية ومنافيخ فراغية 

وآالت جلخ الزوايا ومسدسات دق المسامير والرافعات الجنزيرية العاملة باليد والمقصات 
بائية وآالت الضخ والفراشي الكربونية )كهربائية( والمثاقب )الكهربائية( وآالت القص الكهر

والطرق واآلالت المقلمة ومسدسات الرشان للدهان وآالت النفخ لنفث الغبار ومشاعل الغاز 
 للقطع.

Date of 19/05/2019 الن الجريدة الرسميةاع  
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/05/2019  

Applicant Name: Mohammadreza RAMKHO اسم طالب التسجيل: محمد رضا رامخو 

Nationality     : IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) )جنسية الطالب ايران )الجمهورية االسالمية االيرانية: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Units 10 and 11, 4th Floor,  No.36, Nemati 
Alley,  Hassan Abed Sq., Imam khomeini 
St., Iran 

، حارة نعمتي ، ميدان 36، الطابق الرابع، رقم 11و 10الوحد 
 الخميني، ايرانحسن عبد، شارع اإلمام 

 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 
 زيدعمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن 

ليغعنوان التب  

Trademark 166088 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 166088 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

compressors [machines]; turbocompressors; steam condensers 
[parts of machines]; compressed air engines; pumps [parts of 
machines, engines or motors]; pumps [machines]; pressure 
valves [parts of machines]; compressors for refrigerators; 
compressed air machines; superchargers; aerocondensers; 
condensing installations; blowing machines for the 
compression, exhaustion and transport of gases; pumps for 
heating installations; compressed air pumps; air pumps [garage 
installations]; pneumatic controls for machines, motors and 
engines; control mechanisms for machines, engines or motors; 
axles for machines; ejectors 

ضاغطات )االت(؛ ضاغطات تربينية؛ مكثفات بخار )أجزاء االت(؛ مكائن تدار بالهواء 
المضغوط؛ مضخات ) أجزاء االت أو مكائن او محركات(؛ مضخات )االت(؛ صمامات ضغط ) 

زاء االت(؛ ضاغطات للثالجات؛ االت تدار بالهواء المضغوط؛ ضاغطات فائقة؛ مكثفات أج
هوائية؛ منشأت تكثيف؛ االت نفخ لضغط وتصريف ونقل الغازات؛ مضخات لمنشأت التسخين؛ 

مضخات تدار بالهواء المضغوط؛ مضخات هوائية ) تراكيب للمرآب(؛ مفاتيح تحكم تدار 
محركات والمكائن؛ آليات تحكم لآلالت او المكائن او المحركات؛ بالهواء المضغوط لالالت وال

 محاور دواليب االالت؛ مضخات نافورية.

Date of 12/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/06/2019  

Applicant Name: SUZHOU INVOTECH 
SCROLL TECHNOLOGIES 
CO.,LTD 

 اسم طالب التسجيل: ، لمتد.سوزهو انفوتك سكرول تكنولوجيز كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address NO.68, DONGNAN AVENUE, CHANGSHU 
CITY, SUZHOU, JIANGSU PROVINCE, 
P.R.CHINA 

، دونجنان افينيو، تشانجشو سيتي، سوزهو، مقاطعة  68رقم 
 جيانجسو، جمهورية الصين الشعبية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 -3308ص.ب مكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية 
 عمان 11181

ليغعنوان التب  

Trademark 166274 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 166274 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Wringing machines for laundry , Water heaters ( Parts of 
machines ) , Vacuum Cleaners . Washing apparatus , Washing 
machines  Washing machines ( Coin - operated ) . Washing 
machines ( laundry ) , Kitchen machine electric , high pressure 
Washers , Dishwashers . 

آالت عصر للغسيل ، سخانات ماء ) أجزاء آالت ( ، مكانس كهربائية . أجهزة غسيل ، 
المالبس ( ، آالت المطبخ الكهربائية ،  غساالت غساالت تعمل بقطع النقد . غساالت ) لغسل

 اغساالت عالية الضغط ، غساالت صحون .

Date of 02/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/09/2019  

Applicant Name: TAHBOUB BROTHERS 
COMPANY FOR 
INTERNATIONAL 
SUPPLIES  

 اسم طالب التسجيل: شركة طهبوب اخوان للتجهيزات العالمية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Amman -Mecca street , P.O.Box: 43555, 
11844 

 عنوان طالب التسجيل  11844, 43555، ص.ب:  232شارع مكه مبنى -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 43555 -11844 Amman -Mecca 
street  

ليغالتبعنوان  232شارع مكه مبنى -عمان  11844 -43555ص.ب    

Trademark 166072 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 166072 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tweezers; electric razors and electric hair clippers; cutting tools 
[hand-held ones only]; bladed or pointed hand tools and 
swords; hand tools, hand operated, other than bladed or 
pointed hand tools; egg slicers [non-electric]; non-electric 
planes for flaking dried bonito blocks [katsuo-bushi planes]; 
can openers [non-electric]; spoons; cheese slicers [non-
electric]; pizza cutters [non-electric]; forks [cutlery]; 
dressmakers' chalk sharpeners; fire tongs; fire pans for carrying 
live charcoal [Juno]; fireplace bellows [hand-tools]; shaving 
cases; pedicure sets; eyelash curlers; manicure sets; ice axes; 
diving knives; diving knife holders; palette knives 

مالقط، ماكينات حالقة كهربائية ومقصات شعر كهربائية، أدوات قطع ]يدوية فقط[، عدد 
عدد اليدوية النصلية أو يدوية وسيوف نصلية أو حادة، عدد يدوية، تشغل باليد، بخالف ال

الحادة، مشراحات بيض ]غير كهربائية[، مساحج غير كهربائية لتقشير قوالب البونيتو 
المجففة ]مساحج كاتسو بوشي[، فتاحات علب ]غير كهربائية[، مالعق، مشراحات جبن 
]غير كهربائية[، قطاعات بيتزا ]غير كهربائية[، شوك ]أدوات المائدة[، مباري لطباشير 

ممي األزياء، مالقط للنار، دفايات لحمل الفحم المنشط ]جونو[، منافخ للمواقد ]عدد مص
يدوية[، علب أدوات الحالقة، أطقم العناية بأظافر القدمين، أدوات تجعيد الرموش، أطقم 

العناية بأظافر اليدين، فؤوس الجليد، سكاكين مستخدمة في الغطس، حماالت سكاكين 
 ين لمزج األلوان.مستخدمة في الغطس، سكاك

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. طالب التسجيل:اسم  .، 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
 ، اليابان739-8501سيتي،هيروشيما 

 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 166407 Class 8 8 رقم العالمة التجارية 166407 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

razors; razor blades; disposable razors; shaving cases; razor 
cases 

شفرات الحالقة؛ شفرات ماكينات الحالقة؛ ماكينات الحالقة التي تستخدم لمرة واحدة؛ علب 
 أدوات الحالقة؛ علب شفرات الحالقة

Date of 24/01/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

Applicant Name: Dorco Co., Ltd. اسم طالب التسجيل: .، ال تي دي.دوركو كو 

Nationality     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address (Golim-Dong), 350 Kyungahnchun-Ro, 
Cheoin-Gu, Yongin-Si, Kyunggi-Do, Korea 

-غو، يونغين-رو، شيون -كيونغاشون 350دونغ(، -)غوليم
 دو،  كوريا-سي، كيونجي

 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 166236 Class 8 8 رقم العالمة التجارية 166236 الصنف 



98 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Flatware; hand tools for use in the kitchen, namely, cutting 
tools, knives; hand operated lawn and garden tools, namely, 
shovels, cultivators, pruners, trowels; non-electric foods 
peelers, 

أدوات المائدة، أدوات يد لالستخدام في المطبخ و تحديًدا و أدوات تقطيع و سكاكين، أدوات 
مرج وحدائق تُشغل باليد و تحديًدا و مجارف و مسالف و مقلمات و مالجات، أدوات تقشير 

 ئية,أغذية غير كهربا

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 166102 Class 8 8 رقم العالمة التجارية 166102 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Blade hand tools , Saw for cutting stones , Saw for cutting stone 
, Locking pliers , Pliers ,  Shears (Lopper -Hedge shear ), Staple 
gun ,Hand riveter, Socket wrench , Cutting blade, Hand tile 
cutter , Pipe wrench, Adjustable wrench, Hack saw frame, 
Spanners (Ring spanners), Double open end spanner, Hand 
wheel spanner), wrenches, Tap wrenches, Hex key wrenches, 
Scraper, Clamps, Metal tool box, Trowel (gardening), Mallet, 
Hand clamp, Dies (hand tools), Stone hammers, Spatulas(hand 
tools), Shovel ,Shears, Sharpening wheel, Pruning shears, 
Screwdriver, Saws (hand tools), Riveting hammers (hand tools), 
Ratchet wrench, Hoes (hand tools) Rabbeting planes, Handy 
pump Planer, Pliers, Curved saws, Border shears, Bench 
Grinder, Drills, Cutting tools (hand tools ), Hammer, Lawn 
clippers ( hand instrument), Holing axes, Pincers, Nipper, Nail 
punches, Awl. 

العدد اليدوية ذات الشفرات ومناشير قطع الحجر ومنشار قطع الحجر وزرديات اإلغالق 
مقصات(  والمكابس ومبرشم يدوي  -والزراديات وأدوات الجز )مقصات األعشاب والشجيرات

 ومفتاح ربط صندوقي وشفرات القطع وأدوات قطع البالط اليدوية ومفتاح األنابيب ومفتاح
الربط القابل للتكبير والتصغير وإطار منشار المعادن والمفكات )مفتاح الربط الحلقي( ومفتاح 
ربط مفتوح ذو طرفين ومفاتيح حلقة الصمام اليدوية ومفاتيح الربط ومفاتيح ربط الملولبات 

ومفاتيح هكس للشد والمجحاف والكالبات وصناديق العدد المعدنية والمجارف )البستنة( 
ق والمالقط اليدوية وقصاصات )األدوات اليدوية( ومطارق الحجارة والمالعق والمطار

المسطحة )عدد يدوية( والمجارف والمجزات وعجالت الشحذ ومقراضات للتقليم والمفكات 
والمناشير )األدوات اليدوية( ومطارق البرشمة )عدد يدوية( ومفاتيح ربط للسقاطات 

راز ومقاشط المضخات اليدوية والزراديات والمناشير والمعازق )عدد يدوية( ومساحيج االفت
المقوسة ومقصات تشكيل الحواف والجالخات النضدية والمثاقب وأدوات القطع )العدد 

اليدوية( والمطارق وأدوات تقليم العشب )العدد اليدوية( وفؤوس للحفر والكماشات 
 والقراضات ومدقات المسامير والمخارز.

Date of 19/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/05/2019  

Applicant Name: Mohammadreza RAMKHO اسم طالب التسجيل: محمد رضا رامخو 

Nationality     : IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)  جنسية الطالب االيرانية(ايران )الجمهورية االسالمية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Units 10 and 11, 4th Floor,  No.36, Nemati 
Alley,  Hassan Abed Sq., Imam khomeini 
St., Iran 

، حارة نعمتي ، ميدان 36الرابع، رقم ، الطابق 11و 10الوحد 
 حسن عبد، شارع اإلمام الخميني، ايران

 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 166087 Class 8 8 رقم العالمة التجارية 166087 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computer software, namely, computer programs for operating 
systems, computer programs for system administration, 
downloadable computer programs for network administration 
services delivered over a global computer network, namely, 
software used to provide software maintenance, updates and 
enhancements and software used to provide network security 
maintenance, updates and enhancements and software used for 
managing network assets; computer software used for 
performance measurement, benchmarking and capacity 
planning of computer networks; computer software to facilitate 
on-line commercial transactions, namely, software to perform 
verifications of credit card and other types of non-cash 
transactions over a global computer network; computer 
software for use in development, modification, debugging, 
troubleshooting, enhancement of speed and stability of 
computer systems, profiling and simulation of software; 
computer software and computer hardware for host and 
embedded microprocessor systems for use in development, 
modification, debugging, troubleshooting, performance 
enhancement, profiling and simulation of software; embedded 
system computer hardware, real-time system computer 
hardware and computer software for use as an operating 
system and for use in controlling embedded computing devices, 
namely, cell phones, Internet access devices, personal data 
assistants and microprocessors, in real time; embedded 
application programming interface software; computer software 
development tools; computer software for operating systems 
that run on a broad range of hardware and in physical, virtual, 
container, and cloud environments; computer software for 
deployment, scaling, management and administration of 
systems and networks, including system provisioning, 
configuration management, content management, and overall 
security across physical servers, virtualized servers and 
container formats as well as on public, private and hybrid 
clouds; computer software for failover services between nodes 
in a cluster; computer software for enabling a shared storage or 
clustered file system to access storage over networks; 
computer software for load balancing to provide redundancy for 
servers, databases, networking, and storage; computer software 
for providing software security updates, upgrades, monitoring, 
analysis, fixes, and support; computer software for 
virtualization allowing improved resource allocation and 
operational efficiency on multiple operating systems and 
applications; computer middleware software for developing, 
deploying, and managing applications, integrating applications, 
data, and services, and automating business processes across 

لتشغيل وبرامج الحاسوب إلدارة برمجيات الحاسوب ، تحديدا:  برامج الحاسوب ألنظمة ا
النظام وبرامج الحاسوب القابلة للتحميل لخدمات إدارة الشبكات المقدمة عبر شبكات حاسوب 

عالمية، تحديدا:  البرمجيات المستخدمة لتوفير صيانة للبرمجيات والتحديثات والتحسينات 
والتحسينات والبرمجيات  والبرمجيات المستخدمة لتوفير الصيانة األمنية للشبكات والتحديثات

المستخدمة إلدارة أصول الشبكات؛ برمجيات الحاسوب المستخدمة لقياس األداء وخدمات 
المقارنة والقياس والتخطيط لقدرات الشبكات الحاسوبية ؛ برمجيات الحاسوب لتسهيل 

التعامالت التجارية عبر االنترنت، تحديدا:  برمجيات إجراء عمليات التحقق من بطاقات 
االئتمان واألنواع األخرى من التعامالت غير النقدية عبر شبكات الحاسوب العالمية؛ برمجيات 

الحاسوب لالستخدام في تطوير  وتعديل وتصحيح وحل المشكالت وتحسين سرعة وثبات 
األنظمة الحاسوبية وتحليل ومحاكاة البرمجيات؛ برمجيات الحاسوب وتجهيزات الحاسوب 

عالجات المصغرة المدمجة المستخدمة في تطوير  وتعديل وتصحيح لالستضافة وأنظمة الم
وحل المشكالت وتحسين األداء وتحليل ومحاكاة البرمجيات؛ تجهيزات حاسوب األنظمة 

المدمجة والتجهيزات الحاسوبية ألنظمة الوقت الفعلي وبرمجيات الحاسوب المستخدمة كنظام 
المدمجة، تحديدا:  الهواتف الخلوية وأجهزة تشغيل ولالستخدام في التحكم بأجهزة الحوسبة 

الوصول إلى االنترنت ومساعدات البيانات الشخصية والمعالجات المصغرة في الوقت الفعلي؛ 
برمجيات الواجهات البينية لبرمجة التطبيقات المدمجة؛ أدوات تطوير برمجيات الحاسوب؛ 

اسعة من التجهيزات وفي برمجيات الحاسوب ألنظمة التشغيل التي تعمل على تشكيلة و
البيئات المادية واالفتراضية والمضمنة والبيئات السحابية؛ برمجيات الحاسوب لتشغيل وقياس 

وإدارة وتنظيم األنظمة والشبكات، بما في ذلك توفير األنظمة  وإدارة التعريفات وإدارة 
ية وصيغ التضمين المحتوى والحماية الكلية عبر الخوادم المادية وأجهزة الخوادم االفتراض

باإلضافة للحوسبة السحابية العامة والحوسبة الخاصة والهجينة؛ برمجيات الحاسوب لخدمات 
الدعم ما بين نقاط االلتقاء في تجمع؛   برمجيات الحاسوب من أجل السماح بالتخزين 

المشترك أو نظام الملفات المجمعة للسماح بالتخزين على الشبكات؛ برمجيات الحاسوب 
زنة األحمال وذلك لتوفير زيادة في الخوادم  وقواعد البيانات  وربط الشبكات والتخزين؛ لموا

برمجيات الحاسوب لتوفير تحديثات أمنية للبرمجيات والترقية والمراقبة والتحليل وعمليات 
اإلصالح واإلسناد؛ برمجيات الحاسوب للواقع االفتراضي التي تسمح بتخصيص موارد 

ية على أنظمة وتطبيقات تشغيل متعددة ؛ البرمجيات الوسيطة الحاسوبية محسنة وفعالية عمل
لتطوير ونشر وإدارة التطبيقات ودمج التطبيقات والبيانات والخدمات وأتمتة العمليات 

التجارية في البيئات المادية واالفتراضية والسحابية والبيئات المتضمنة والنقالة؛ برمجيات 
بيئات حاسوبية سحابية بما في ذلك التشغيل والمراقبة،  الحاسوب المستخدمة في إنشاء

وإدارة الخدمات عبر مقدمي الخدمات السحابية والمحاكاة االفتراضية والحلول التي أساسها 
التضمين بما فيها البنية التحتية كخدمة؛ برمجيات الحاسوب لالستخدام في البيئات السحابية 

تمتة واستضافة وتعريف وتشغيل وتنظيم مواقع كمنصة تطبيقات او منصة كخدمة، وذلك أل
االنترنت والخدمات الشبكة وخدمات التطبيقات النقالة ومخازن البيانات ونقاط ربط الرسائل؛ 

برمجيات الحاسوب لبناء وإدارة البيئات السحابية الخاصة والعامة والبيئات السحابية الهجينة 
ير ودمج ونشر وإدارة التطبيقات النقالة؛ للبنية التحتية كخدمة ؛ برمجيات الحاسوب لتطو

برمجيات الحاسوب لمنصات التخزين المعرفة بالبرمجيات والتي تسمح بمعالجة التخزين 
كمصادر افتراضية؛ برمجيات الحاسوب لتشغيل تطبيقات برامج الحاسوب باستخدام التضمين؛ 

ات والخدمات؛ برمجيات برمجيات الحاسوب التي توفر بيئة لبناء واستضافة وتشغيل البرمجي
الحاسوب التي توفر خوادم لشبكة مواقع االنترنت وتطبيقات الشبكة؛ برمجيات الحاسوب التي 
توفر شبكة بيانات قابلة للقياس وشبكات بيانات موزعة في الذاكرة؛ برمجيات الحاسوب التي 

مكن من توفر أدوات إرسال رسائل ودمج للتطبيقات الموزعة؛ برمجيات الحاسوب التي ت
توحيد مصادر البيانات الموزعة؛ برمجيات الحاسوب لتشغيل ودمج خدمات البنية الموجهة 

للخدمات والعمليات التجارية؛ برمجيات الحاسوب إلدارة أدوار األعمال ومعالجة األحداث 
المعقدة؛ برمجيات الحاسوب التي توفر منصة إدارة تجمع ما بين إدارة القواعد التجارية 

األحداث المعقدة ونظام إدارة عمليات تجارية؛ برمجيات الحاسوب التي توفر بيئة ومعالجة 

Date of 08/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/01/2019  

Applicant Name: Red Hat, Inc. اسم طالب التسجيل: .ريد هات، 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 100 East Davie Street, Raleigh, North 
Carolina 27601 USA 

 27601ايست دافي ستريت، رالي، نورث كاروالينا  100
 امريكا

 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 166261 Class 9 9 العالمة التجاريةرقم  166261 الصنف  
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physical, virtual, cloud, container and mobile environments; 
computer software for use in creating cloud computing 
environments, including deploying, monitoring, and 
management of services across cloud service providers, 
virtualization, and container-based solutions including 
infrastructure-as-a-service; computer software for use in a 
cloud environment as an application platform, or platform-as-a-
service, that automates the hosting, configuration, deployment 
and administration of web sites, web services, mobile 
application services, data-stores and messaging interconnects; 
computer software for building and managing private, public, 
and hybrid infrastructure-as-a-service clouds; computer 
software for developing, integrating, deploying, and managing 
mobile applications; computer software for a software-defined 
storage platform allowing treatment of storage as virtualized 
resources; computer software for executing computer program 
applications using containerization; computer software that 
provides an environment for building, hosting and deploying 
applications and services; computer software that provides a 
webserver for websites and web applications; computer 
software that provides a scalable, distributed in-memory data 
grid; computer software that provides messaging and 
integration tools for distributed applications; computer software 
that enables integration of distributed data sources; computer 
software for deploying and integrating services-oriented 
architecture services and business processes; computer 
software for business rules management and complex event 
processing; computer software that provides a management 
platform that combines business rules management and 
complex event processing with a business process 
management system; computer software that provides an 
integrated development environment for developing, testing and 
deploying web applications, enterprise applications and service-
oriented architecture services; computer software that provides 
management and monitoring capabilities to administer 
application environments; computer software that provides 
scalable and secure framework to establish and maintain 
trusted identities and keep communications private; computer 
software that provides an operating system-independent, 
network-based registry for storing application settings, user 
profiles, group data, policies, and access control information. 

تطوير متكاملة لتطوير وفحص وتشغيل تطبيقات الشبكة وتطبيقات المؤسسات و خدمات 
البنية الموجهة للخدمات؛ برمجيات الحاسوب التي توفر قدرات إدارة ومراقبة إلدارة بيئات 

ب التي توفر إطار عمل آمن وقابل للقياس لتأسيس والمحافظة التطبيقات؛ برمجيات الحاسو
على هويات آمنة واإلبقاء على االتصاالت ذات طابع شخصي؛ برمجيات الحاسوب التي توفر 

سجالت مستقلة النظام وسجالت مستندة على الشبكة لتخزين أوضاع التطبيقات وملفات 
 علومات التحكم بالدخول.تعريف المستخدمين وبيانات المجموعات والسياسات وم

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88029412 
Claim Date: 09/07/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88029412رقم االدعاء: 

 09/07/2018تاريخ االدعاء: 

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

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذة العالمة يجب ان يكون باأللوان األحمر و األسود وذلك 
 بموجب النموذج المودع مع الطلب
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Electrical and electronic communications and telecommunications 
apparatus and instruments; communications and telecommunications 
apparatus and instruments; electrical and electronic apparatus and 
instruments all for processing, logging, storing, transmission, retrieval or 
reception of data; apparatus and instruments for recording, transmission, 
amplifying or reproduction of sound, images, information or encoded data; 
electrical control, testing (other than in-vivo testing), signalling, checking 
(supervision) and teaching apparatus and instruments; optical and electro-
optical apparatus and instruments; communications servers; computer 
servers; VPN [virtual private network] operating hardware; WAN [wide area 
network] operating hardware; LAN [local area network] operating 
hardware; computer hardware; computer network hardware; computer 
hardware for providing secure remote access to computer and 
communications networks; ethernet hardware; image processing 
apparatus, instruments and equipment; cameras; photographic apparatus, 
instruments and equipment; video projectors; multimedia projectors; bar 
code scanners and readers; television and radio apparatus and 
instruments; telecommunication, radio and television broadcasting 
transmitters and receivers; apparatus for access to broadcast or 
transmitted programmes; holograms; computers; peripheral equipment for 
computers; programmed-datacarrying electronic circuits; discs, tapes and 
wires all being magnetic data carriers; printed circuit boards; blank and 
pre-recorded magnetic cards; data cards; memory cards; smart cards; 
cards containing microprocessors; integrated circuit cards; electronic 
identification cards; telephone cards; telephone credit cards; credit cards; 
debit cards; cards for electronic games designed for use with telephones; 
CD ROMS; magnetic, digital and optical data carriers; magnetic, digital and 
optical data recording and storage media (blank and pre-recorded); pre-
recorded CDs; USB flash drives; devices for playing downloadable music 
files; portable media players; satellite transmitters and receivers; 
telecommunications and broadcasting satellites; radio telephone beacons 
and telephone masts; electric wires and cables; optical cables; fibreoptic 
cables; resistance wires; electrodes; telecommunications systems and 
installations; terminals for telephone networks; telephone switchboards; 
telecommunications signal input, storage, conversion and processing 
apparatus; telephone equipment; equipment for fixed, transportable, 
mobile, hands-free or voice-activated telephones; multimedia terminals; 
interactive terminals for displaying and ordering goods and services; 
secure terminals for electronic transactions including electronic 
payments; apparatus for processing of electronic payments; paging, radio 
paging and radio-telephone apparatus and instruments; telephones, 
mobile telephones and telephone handsets; facsimile machines; personal 
digital assistants (PDAs); electronic notepads; electronic notebooks; 

أجهزة وأدوات لالتصاالت الكهربائية واإللكترونية واالتصاالت عن بعد، 
أجهزة وأدوات لالتصاالت واالتصاالت عن بعد، أجهزة وأدوات كهربائية 
وإلكترونية جميعها لمعالجة، تسجيل، تخزين، نقل، استرجاع أو استقبال 

، البيانات، أجهزة وأدوات لتسجيل، نقل، تكبير أو نسخ الصوت، الصور
المعلومات أو البيانات المشفرة، أجهزة وأدوات للتحكم الكهربائي، االختبار 

)ماعدا االختبار في الجسم الحي(، إرسال اإلشارات، الفحص )المراقبة( 
والتعليم، أجهزة وأدوات بصرية وكهروبصرية، خوادم اتصاالت، خوادم 

المكونات حاسب آلي، المكونات المادية لتشغيل ]شبكة خاصة افتراضية[، 
المادية لتشغيل ]شبكة منطقة واسعة[، المكونات المادية لتشغيل ]شبكة 

محلية[، المكونات المادية للحاسب اآللي، المكونات المادية لشبكة الحاسب 
اآللي، المكونات المادية للحاسب اآللي لتوفير وصول آمن عن بعد لشبكات 

ثرنت، أجهزة، أدوات الحاسب اآللي واالتصاالت، المكونات المادية لإلي
ومعدات لمعالجة الصور، كاميرات، أجهزة، أدوات ومعدات تصوير 

فوتوغرافي، أجهزة عرض للفيديو، أجهزة عرض للوسائط المتعددة، 
ماسحات ضوئية وأجهزة قراءة لشفرات األعمدة، أجهزة وأدوات التليفزيون 

د، الراديو والراديو، أجهزة إرسال وأجهزة استقبال لبث االتصاالت عن بع
والتليفزيون، جهاز للوصول إلى البث أو البرامج المنقولة، رسومات ثالثية 

األبعاد، حاسبات آلية، معدات ملحقة بالحاسبات اآللية، دوائر إلكترونية تحمل 
البيانات المبرمجة، أقراص، شرائط وأسالك جميعها حوامل بيانات 

غنطة فارغة ومسجلة مغناطيسية، لوحات الدوائر المطبوعة، بطاقات مم
مسبقا، بطاقات بيانات، بطاقات ذاكرة، بطاقات ذكية، بطاقات تحتوي على 

معالجات دقيقة، بطاقات الدوائر المتكاملة، بطاقات هوية إلكترونية، بطاقات 
هاتف، بطاقات ائتمان للهاتف، بطاقات ائتمان، بطاقات سحب آلي، بطاقات 

مع الهواتف، مشغالت القرص  لأللعاب اإللكترونية مصممة لالستخدام
المدمج، حامالت البيانات المغناطيسية، الرقمية والبصرية، وسائط تسجيل 

وتخزين البيانات المغناطيسية، الرقمية والبصرية )فارغة ومسجلة مسبقا(، 
أقراص مدمجة مسجلة مسبقا، فالشات تخزين البيانات، أجهزة لتشغيل ملفات 

غالت الوسائط النقالة، أجهزة إرسال وأجهزة الموسيقى القابلة للتنزيل، مش
استقبال باألقمار الصناعية، األقمار الصناعية لالتصاالت عن بعد والبث، 

منارات إرشاد للهواتف الالسلكية وصواري الهواتف، أسالك وكابالت 
كهربائية، كابالت بصرية، كابالت ألياف بصرية، أسالك المقاومة، إلكترودات، 

تصاالت عن بعد، محطات لشبكات الهواتف، لوحات مفاتيح نظم وتركيبات اال
الهواتف، أجهزة إدخال، تخزين، تحويل ومعالجة إشارات االتصاالت عن بعد، 

معدات الهواتف، المعدات الالزمة للهواتف الثابتة، القابلة للنقل، المحمولة، 
ية حرة اليدين أو المنشطة صوتيا، محطات الوسائط المتعددة، محطات تفاعل

لعرض وطلب البضائع والخدمات، محطات آمنة للمعامالت اإللكترونية بما في 
ذلك المدفوعات اإللكترونية، أجهزة لمعالجة المدفوعات اإللكترونية، أجهزة 

وأدوات لالستدعاء، االستدعاء الالسلكي والهواتف الالسكلية، الهواتف، 
مساعدات الرقمية الهواتف المحمولة وسماعات الهواتف، آالت الفاكس، ال

الشخصية، المفكرات اإللكترونية، الحاسبات اآللية الدفترية اإللكترونية، 
الحاسبات اللوحية اإللكترونية، الوحدات اليدوية اإللكترونية لتلقي، تخزين 

و/أو نقل رسائل البيانات والمدفوعات اإللكترونية السكليا، األجهزة 
خدم من تتبع أو إدارة المعلومات اإللكترونية المحمولة التي تمكن المست

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 166354 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166354 الصنف 
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electronic tablets; electronic handheld units for the wireless receipt, 
storage and/or transmission of data messages and electronic payments; 
mobile electronic devices that enable the user to keep track of or manage 
personal information; satellite navigational apparatus, instruments and 
systems; accessories for telephones and telephone handsets; adapters for 
use with telephones; battery chargers for use with telephones; desk or car 
mounted units incorporating a loudspeaker to allow a telephone handset 
to be used hands-free; in-car telephone handset cradles; headphones; 
hands free devices for telephone handsets and other mobile electronic 
devices; bags and cases specially adapted for holding or carrying portable 
telephones and telephone equipment and accessories; cell phone straps; 
computerised personal organisers; aerials; batteries; micro processors; 
key boards; modems; calculators; display screens; electronic global 
positioning systems; electronic navigational, tracking and positioning 
apparatus and instruments; monitoring (other than in-vivo monitoring) 
apparatus and instruments; radio apparatus and instruments; video films; 
audio-visual apparatus and equipment; electrical and electronic 
accessories and peripheral equipment designed and adapted for use with 
computers and audio-visual apparatus; computer games cartridges; parts 
and fittings for all the aforesaid goods; computer programs; computer 
software; VPN [virtual private network] operating software; WAN [wide 
area network] operating software; LAN [local area network] operating 
software; USB operating software; computer software supplied from the 
Internet; computer software for synchronizing data between computers, 
processors, recorders, monitors and electronic devices and host 
computers; cloud computing software; network operating systems 
programs; computer operating systems programs; computer software for 
providing secure remote access to computer and communications 
networks; computer security software; computer firewall software; 
software for ensuring the security of electronic mail; downloadable 
ringtones for mobile phones; electronic publications (downloadable) 
provided on-line from computer databases or the Internet; computer 
software and telecommunications apparatus (including modems) to enable 
connection to databases, local area networks and the Internet; computer 
software to enable teleconferencing, videoconferencing and videophone 
services; computer software to enable searching and retrieval of data; 
computer software for accessing databases, telecommunications services, 
computer networks and electronic bulletin boards; computer games 
software; interactive multimedia computer games programs; virtual reality 
games software; downloadable music files; photographs, pictures, 
graphics, image files, sound bites, films, videos and audio-visual 
programmes (downloadable) provided on-line or from computer databases 
or the Internet or Internet websites; computer software for use in remote 
monitoring; software for GPS navigation; smart watches; wearable mobile 
phone devices; wearable computers; wearable electronic transmitters and 
receivers of data; wristbands that communicate data to personal digital 
assistants, smart phones, tablet PCs, PDA, and personal computers 
through internet websites and other computer and electronic 
communication networks; telephones and smartphones in the shape of a 
watch; telephones and smartphones in the shape of a wristband; 
telephones and smartphones in the shape of a pendant, necklace, ring, 
earring and/or other item of jewelry; computers in the shape of a watch; 
computers in the shape of a wristband; computers in the shape of a 
pendant, necklace, ring, earring and/or other item of jewelry; personal 
fitness monitoring device in the shape of a watch or a wristband; personal 
fitness monitoring device in the shape of a pendant, necklace, ring, earring 
and/or or other item of jewelry; robots (other than cooking or culinary 
products) for personal, educational or entertainment use; Equipment for 
the remote controlling of robots; Software for the control and operation of 
robots; thermionic tubes and valves. 

الشخصية، أجهزة، أدوات ونظم المالحة باألقمار الصناعية، إكسسوارات 
للهواتف وسماعات الهواتف، محوالت لالستخدام مع الهواتف، شواحن 
بطاريات لالستخدام مع الهواتف، الوحدات التي يتم تركيبها بالمكاتب أو 

باالستخدام حر اليدين لسماعة  السيارات والتي تضم مكبر صوت للسماح
الهاتف، حماالت سماعات الهواتف داخل السيارات، سماعات الرأس، أجهزة 

حرة اليدين لسماعات الهواتف وغيرها من األجهزة اإللكترونية المحمولة، 
الحقائب والحاويات المعدة خصيصا لتثبيت أو حمل الهواتف النقالة ومعدات 

واتف الخلوية، منسقات شخصية تعمل وإكسسوارات هواتف، أشرطة اله
بالحاسب اآللي، هوائيات، بطاريات، معالجات دقيقة، لوحات مفاتيح، أجهزة 
مودم، آالت حاسبة، شاشات عرض، نظم عالمية إلكترونية لتحديد المواقع، 

أجهزة وأدوات إلكترونية للمالحة، التتبع وتحديد المواقع، أجهزة وأدوات 
ي الجسم الحي(، أجهزة وأدوات السلكية، أفالم فيديو، مراقبة )عدا المراقبة ف

أجهزة ومعدات سمعية وبصرية، إكسسوارات ومعدات ملحقة كهربائية 
وإلكترونية مصممة ومعدة لالستخدام مع الحاسبات اآللية واألجهزة السمعية 
والبصرية، خراطيش ألعاب الحاسب اآللي، قطع غيار ولوازم لجميع البضائع 

بقا، برامج الحاسب اآللي، برمجيات الحاسب اآللي، برمجيات المذكورة سا
تشغيل ]الشبكة الخاصة االفتراضية[، برمجيات تشغيل ]شبكة المنطقة 

الواسعة[، برمجيات تشغيل ]الشبكة المحلية[، برمجيات تشغيل الناقل التتابعي 
المشترك، برمجيات الحاسب اآللي المزودة من شبكة اإلنترنت، برمجيات 

اسب اآللي لمزامنة البيانات بين الحاسبات اآللية، المعالجات، أجهزة الح
التسجيل، شاشات العرض واألجهزة اإللكترونية والحاسبات اآللية المضيفة، 
برمجيات الحوسبة السحابية، برامج نظم تشغيل الشبكات، برامج نظم تشغيل 

د لشبكات الحاسب اآللي، برمجيات الحاسب اآللي لتوفير وصول آمن عن بع
الحاسب اآللي واالتصاالت، البرمجيات األمنية للحاسب اآللي، برمجيات جدار 
حماية الحاسب اآللي، برمجيات لضمان أمن البريد اإللكتروني، نغمات الرنين 

القابلة للتنزيل للهواتف المحمولة، النشرات اإللكترونية )القابلة للتنزيل( 
ت الحاسب اآللي أو اإلنترنت، برمجيات المقدمة عبر اإلنترنت من قواعد بيانا

الحاسب اآللي وأجهزة االتصاالت عن بعد )بما فيها أجهزة المودم( لتمكين 
االتصال بقواعد البيانات، الشبكات المحلية واإلنترنت، برمجيات الحاسب 

اآللي لتمكين عقد المؤتمرات عن بعد، نظام مؤتمرات الفيديو وخدمات الهاتف 
الحاسب اآللي لتمكين البحث واسترجاع البيانات، برمجيات  المرئي، برمجيات

الحاسب اآللي للوصول إلى قواعد البيانات، خدمات االتصاالت عن بعد، 
شبكات الحاسب اآللي ولوحات اإلعالنات اإللكترونية، برمجيات ألعاب 
الحاسب اآللي، برامج ألعاب الحاسب اآللي متعددة الوسائط التفاعلية، 

عاب الواقع االفتراضي، ملفات الموسيقى القابلة للتنزيل، برامج برمجيات أل
الصور الفوتوغرافية، الصور، الرسومات، ملفات الصور، المقاطع الصوتية، 

األفالم، الفيديوهات المرئية والمسموعة )القابلة للتنزيل( المقدمة عبر 
اإلنترنت،  اإلنترنت أو من قواعد بيانات الحاسب اآللي أو اإلنترنت أو مواقع

برمجيات الحاسب اآللي لالستخدام في المراقبة عن بعد، برمجيات المالحة 
لتحديد المواقع عالميا، الساعات الذكية، أجهزة الهواتف النقالة القابلة 

لالرتداء، الحاسبات اآللية القابلة لالرتداء، أجهزة إرسال وأجهزة استقبال 
األساور التي تقوم بتوصيل البيانات إلى  البيانات اإللكترونية القابلة لإلرتداء،

المساعدات الرقمية الشخصية، الهواتف الذكية، الحاسبات اللوحية، المساعد 
الرقمي الشخصي، والحواسب الشخصية من خالل مواقع اإلنترنت وغيرها 

من شبكات الحاسب اآللي واالتصاالت اإللكترونية، الهواتف والهواتف الذكية 
واتف والهواتف الذكية في شكل إسورة، الهواتف في شكل ساعة، اله

والهواتف الذكية في شكل عقد، قالدة، خاتم، قرط و/أو عنصر مجوهرات 
آخر، الحاسبات اآللية في شكل ساعة، الحاسبات اآللية في شكل إسورة، 

الحاسبات اآللية في شكل عقد، قالدة، خاتم، قرط و/أو عنصر مجوهرات آخر، 
ة البدنية الشخصية في شكل ساعة أو إسورة، جهاز جهاز مراقبة اللياق

مراقبة اللياقة البدنية الشخصية في شكل عقد، قالدة، خاتم، قرط و/أو عنصر 
مجوهرات آخر، الروبوتات )بخالف منتجات الطبخ أو الطهي( لالستخدام 
الشخصي أو التعليمي أو الترفيهي، معدات للتحكم عن بعد بالروبوتات، 

 وتشغيل الروبوتات، انابيب وصمامات حرارية/ثيرميونية برمجيات للتحكم

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 األلوان البرتقالي واألبيض 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Electronic circuits and CD-ROMs recorded with automatic 
performance programs for electronic musical instruments; 
metronomes; downloadable music files; phonograph records; 
Ear plugs for divers; ear plugs for swimmers; life saving 
apparatus and equipment; gas leak alarms; personal alarms; fire 
alarms; anti-theft warning apparatus; protective helmets; anti-
glare visors; anti-dazzle shades; laboratory apparatus and 
instruments; cinematographic machines and apparatus; 
photographic machines and apparatus; optical machines and 
apparatus; measuring or testing machines and instruments; 
power distribution or control machines and apparatus; rotary 
converters; phase modifiers; batteries and cells; electric or 
magnetic meters and testers; electric wires and cables; 
telecommunication machines and apparatus; electronic 
machines, apparatus and their parts; dust masks; gas masks; 
welding masks; fireproof garments; disaster prevention hoods; 
gloves for protection against accidents; spectacles [eyeglasses 
and goggles]; parts and accessories for spectacles; electronic 
circuits and CD-ROMs recorded with programs for hand-held 
games with liquid crystal displays; game programs for home 
video game machines; sports whistles; protective helmets for 
sports; downloadable image files; recorded video discs and 
video tapes; electronic publications; slide film mounts; exposed 
cinematographic films; exposed slide films 

دوائر إلكترونية وأقراص مدمجة ذات ذاكرة للقراءة فقط مسجلة مع برامج آلية األداء من 
ل، أسطوانات أجل آالت موسيقية إلكترونية، بندوالت إيقاع، ملفات موسيقية قابلة للتنزي

الفونوغراف، سدادات أذن للغواصين، سدادات أذن للسباحين، أجهزة ومعدات إنقاذ، أجهزة 
إنذار بتسرب الغاز، أجهزة إنذار شخصية، أجهزة إنذار بالحريق، أجهزة إنذار ضد السرقة، 

خوذ واقية، ستائر مانعة للوهج، أغطية مانعة للوهج، أجهزة وأدوات مخبرية، آالت وأجهزة 
التصوير السينمائي، آالت وأجهزة التصوير الفوتوغرافي، آالت وأجهزة بصرية، آالت 

وأدوات قياس أو اختبار، آالت وأجهزة تحكم أو توزيع الطاقة، محوالت دوارة، معدالت 
أطوار، بطاريات وخاليا، أجهزة اختبار وقياس إلكترونية ومغناطيسية، أسالك وكبالت 

ال عن بعد، آالت إلكترونية، أجهزة وقطع غيارها، أقنعة واقية كهربائية، آالت وأجهزة اتص
من الغبار، أقنعة واقية من الغاز، أقنعة لحام، مالبس مقاومة للحريق، أغطية واقية من 

الكوارث، قفازات للوقاية من الحوادث، نظارات ]نظارات طبية ونظارات واقية[، قطع ولوازم 
دمجة ذات ذاكرة للقراءة فقط مسجلة مع برامج أللعاب للنظارات، دوائر إلكترونية وأقراص م

محمولة باليد لها شاشات عرض ذات بلورات سائلة، برامج ألعاب ألجهزة ألعاب الفيديو 
المنزلية، صفارات رياضية، خوذ واقية لأللعاب الرياضية، ملفات مصورة قابلة للتنزيل، 

، إطارات أفالم تعمل بالشرائح، أقراص فيديو وأشرطة فيديو مسجلة، منشورات إلكترونية
 أفالم تصوير سينمائي معرضة للضوء، أفالم تعمل بالشرائح معرضة للضوء.

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

 JPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 104481-2018رقم 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. التسجيل:اسم طالب  .، 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
 ، اليابان739-8501سيتي،هيروشيما 

 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 166406 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166406 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Virtual reality game software; computer software for personal 
information management; downloadable computer game 
software via a global computer network and wireless devices; 
computer game software downloadable from a global computer 
network; computer programs for pre-recorded games; 
downloadable smart phone application (software); 
downloadable mobile game software; downloadable game 
programs, provided from online; interactive game programs; 
computer game software; tablet terminal; recorded game 
software for mobile phones; electronic media featuring 
computer game program; computer firmware; electronic circuits 
recording programs for amusement apparatus for use with 
liquid crystal screens; interactive multimedia computer game 
programs; software for processing images, graphics and text; 
software for compressing image/sound; computer programs for 
editing images, sound and video; computer software for 
controlling the operation of audio and video devices; Parts and 
fittings for cellphones; protective film for smart phones; selfie 
sticks used as smartphone accessories; USB cable gender for 
smart phones; rest for smart phones; necklace straps for smart 
phones; water proof packs for smart phones; chargers for smart 
phones; bluetooth apparatus for smart phones; charging stand 
for smart phones; cases for smartphones; USB; eyeglasses; 
cameras; dry cells; earphones for smart phones; helmets; 
respiratory masks, other than for artificial respiration; bluetooth 
speaker phones; integrated circuit cards [smart cards]. 

برمجيات ألعاب الواقع االفتراضي؛ برمجيات الحاسوب إلدارة المعلومات الشخصية؛ برمجيات 
األجهزة الالسلكية؛ برمجيات ألعاب الحاسوب القابلة للتحميل عبر شبكات حاسوب عالمية و

ألعاب الحاسوب المحملة من شبكات الحاسوب العالمية؛ برامج الحاسوب لأللعاب المسّجلة 
مسبقا؛ تطبيقات الهواتف الذكية القابلة للتحميل )برمجيات(؛ برمجيات ألعاب الهواتف النقالة 

نترنت؛ برامج األلعاب القابلة للتحميل؛ برامج األلعاب القابلة للتحميل، المقدمة عبر اإل
التفاعلية؛ برمجيات ألعاب الحاسوب؛ قواعد الحواسيب اللوحية العاملة باللمس؛ برامج 

األلعاب المسّجلة للهواتف النقالة؛ الوسائل اإللكترونية التي تظهر برامج ألعاب الحاسوب؛ 
المستخدمة مع برامج الحاسوب الدائمة؛ برامج تسجيل الدارات اإللكترونية ألجهزة التسلية 

شاشات العرض البلورية السائلة ؛ برامج ألعاب الحاسوب متعددة الوسائط التفاعلية؛ 
برمجيات معالجة الصور والرسومات والنصوص؛ برمجيات ضغط الصور / الصوت؛ برامج 

الحاسوب لتحرير الصور ومقاطع الصوت والفيديو؛ برمجيات الحاسوب للتحكم بعمل األجهزة 
ئية؛ أجزاء ومستلزمات الهواتف الخلوية؛ األشرطة الواقية للهواتف الذكية؛ الصوتية والمر

عصي التقاط الصور الذاتية كمستلزمات هواتف خلوية ؛ كوابل نقل البيانات التسلسلية 
العالمية للهواتف الذكية؛ المساند للهواتف الذكية؛ قشط التعليق بالرقبة للهواتف الذكية؛ 

للهواتف الذكية؛ شواحن الهواتف الذكية؛ أجهزة البلوتوث للهواتف  العبوات المقاومة للمياه
الذكية ؛ حماالت الشحن للهواتف الذكية؛ الحافظات للهواتف الذكية؛ ناقالت البيانات 

التسلسلية العالمية؛ النظارات الطبية؛ آالت التصوير؛ الخاليا الجافة؛ سماعات األذن للهواتف 
بخالف المستخدمة للتنفس االصطناعي؛ سماعات عاملة بتقنية الذكية؛ الخوذ؛ أقنعة تنفس، 

 بلوتوث؛ بطاقات الدارات المتكاملة ]بطاقات ذكية[.

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

Applicant Name: PUBG Corporation اسم طالب التسجيل: ببجي كوربوريشن 

Nationality     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 7F, 8F, 12, Seocho-Daero 38-Gil, Seocho-
Gu, Seoul 06655, Republic of Korea 

غو، -جيل، سيوشو-38دايرو -، سيوشو12اف، 8اف، 7
 كوريا ، جمهورية06655سيؤول 

 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 166232 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166232 الصنف 
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   Detective Pikachu  
   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Video game programs for arcade video game machines; 
downloadable video game programs for arcade video game 
machines; data storage devices recorded with programs for 
arcade video game machines; battery chargers; rechargeable 
batteries; accumulators [batteries]; headphones; earphones; 
personal digital assistants in the shape of a watch; 
smartphones in the shape of a watch; smartphones; cases for 
smartphones; covers for smartphones; protective films adapted 
for smartphones; computer game software; downloadable 
computer game software; programs for smartphones; 
downloadable programs for smartphones; integrated circuit 
cards [smart cards]; covers for tablet computers; mouse pads; 
sleeves for laptops; video game programs for consumer video 
game machines; downloadable video game programs for 
consumer video game machines; data storage devices recorded 
with programs for consumer video game machines; video game 
programs for hand-held electronic game machines; 
downloadable video game programs for hand-held electronic 
game machines; data storage devices recorded with programs 
for hand-held electronic game machines; electronic game 
programs; video game programs; downloadable video game 
programs; spectacles [eyeglasses and goggles]; sunglasses; 
case for eyeglasses; downloadable image files; musical video 
recordings; downloadable music files; musical sound 
recordings; electronic publications; cinematographic film, 
exposed; pre-recorded motion picture films; pre-recorded DVDs. 

آلالت ألعاب الفيديو للصاالت؛ برامج ألعاب الفيديو القابلة للتحميل آلالت  برامج ألعاب الفيديو
ألعاب الفيديو للصاالت؛ أجهزة تخزين البيانات المسجلة مع برامج آلالت ألعاب الفيديو 

للصاالت؛ شواحن البطاريات؛ بطاريات قابلة للشحن؛ البطاريات؛ سماعات الرأس؛ سماعات 
الشخصية على شكل ساعة؛ الهواتف الذكية على شكل ساعات يد؛  االذن؛ المساعدات الرقمية

الهواتف الذكية؛ الحافظات للهواتف الذكية؛ األغطية للهواتف الذكية؛ األغشية الواقية المعدة 
للهواتف الذكية؛ برمجيات ألعاب الحاسوب؛ برمجيات ألعاب الحاسوب القابلة للتحميل؛ برامج 

للتنزيل للهواتف الذكية؛ بطاقات الدارات المتكاملة ]بطاقات للهواتف الذكية؛ برامج قابلة 
ذكية[؛ أغطية أجهزة الحاسوب اللوحية العاملة باللمس؛ مساند الفأرات؛ الواقيات ألجهزة 
الحاسوب المحمولة؛ برامج ألعاب الفيديو ألجهزة ألعاب الفيديو االستهالكية؛ برامج ألعاب 

اب الفيديو االستهالكية؛ أجهزة تخزين البيانات المسجلة مع الفيديو القابلة للتحميل آلالت ألع
برامج آلالت ألعاب الفيديو االستهالكية؛ برامج ألعاب الفيديو ألجهزة األلعاب اإللكترونية 

المحمولة باليد؛ برامج ألعاب فيديو قابلة للتنزيل آلالت األلعاب اإللكترونية المحمولة باليد؛ 
سجلة ببرامج ألجهزة األلعاب اإللكترونية المحمولة باليد؛ برامج أجهزة تخزين البيانات الم

األلعاب اإللكترونية؛ برامج ألعاب فيديو؛ برامج ألعاب الفيديو القابلة للتحميل؛ النظارات 
)النظارات البصرية والنظارات الواقية(؛ النظارات الشمسية؛ علب النظارات؛ ملفات الصور 

ديو موسيقية؛ الملفات الموسيقية القابلة للتحميل؛ التسجيالت القابلة للتحميل؛ تسجيالت في
الصوتية الموسيقية؛ المنشورات اإللكترونية؛ أفالم السينما، المعروضة؛ أفالم الصور 

 المتحركة المسجلة مسبقا؛ أقراص الفيديو الرقمية المسجلة مسبقا.

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 166252 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166252 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computer software, namely, 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, namely, 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 

ية و بالتحديد برمجيات حاسوبية لالستخدام في إدارة األعمال التجارية و برمجيات حاسوب
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 بالتحديد مكونات حاسوبية لالستخدام 
بواسطة أصحاب العمل في إدارة األعمال التجارية و المحاسبة و إدارة األجور والمرتبات و 

جالت أوقات عمل وحضور الموظفين و تأجير عاملين و إدارة تعويضات البطالة و حفظ س
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، 

تي و فيديو و وبرمجة الوسائط المتعددة في منشورات إليكترونية قابلة للتنزيل و بث صو
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 

ين وخطط التقاعد و التأمين الصحي و البشرية وإدارة المواهب و إدارة استحقاقات الموظف
 وتأمين تعويضات العاملين و اإلدارة المالية و وإدارة البيانات.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/202,672 
Claim Date: 21/11/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 202.672/88رقم االدعاء: 

 21/11/2018تاريخ االدعاء: 

Special condition:  Claiming red and navy blue colors اشتراطات خاصة: مع المطالبة باأللوان األحمر واألزرق الغامق 

 

Date of 26/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/02/2019  

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

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  921100ابو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  
 االردن 

ليغعنوان التب  

Trademark 166399 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166399 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computer software and computer hardware for use in the fields 
of medicine and diagnostics; computer software for use in the 
field of diabetes; computer software for use with blood glucose 
monitoring instruments; computer software for the evaluation, 
monitoring and administration of medical data; mobile apps for 
medical and diagnostic applications; mobile apps for use in the 
fields of lifestyle, health and behavioral modification; mobile 
apps for providing healthcare services, namely, software for 
monitoring and tracking information for diabetes management 
purposes; computer software for recording results of blood 
tests from a blood glucose meter; computer software for 
medical and diagnostic purposes, namely, for use in 
transferring data from medical devices to electronic data 
management systems., 

برمجيات الحاسوب وأجهزة الحاسوب الستخدامها في مجاالت الطب والتشخيص؛ برمجيات 
الحاسوب المستخدمة في مجال مرض السكري؛ برمجيات الحاسوب لالستخدام مع معدات 

مراقبة جلوكوز الدم؛ برمجيات الحاسوب لتقييم ومراقبة وإعطاء البيانات الطبية؛ تطبيقات 
النقالة للتطبيقات الطبية والتشخيصية؛ تطبيقات الهاتف النقال لالستخدام في مجاالت  الهواتف

نمط الحياة والصحة والتعديل السلوكي؛ تطبيقات الهاتف النقال لتقديم خدمات الرعاية 
الصحية، تحديدا: برنامج لرصد وتتبع المعلومات ألغراض إدارة مرض السكري؛ برمجيات 

فحوصات الدم من جهاز قياس سكر الدم؛ برمجيات الحاسوب للغايات  الحاسوب لتسجيل نتائج
الطبية والتشخيصية، تحديدا: لالستخدام في نقل البيانات من األجهزة الطبية إلى أنظمة إدارة 

 البيانات اإللكترونية.,

Date of 26/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/02/2019  

Applicant Name: Roche Diabetes Care 
GmbH 

 اسم طالب التسجيل: روشيه دايابيتس كير 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 Sandhofer Strasse 116 68305 Mannheim, 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  مانهايم، المانيا 68305  116ساندهوفر شتراسيه، 

Applicant for 
Correspondence 

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY   
- 56, prince skaker bin zaid st., shemissani 
m p.o.box 840553 pstal code 11184 

شارع االمير شاكر بن  56  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  
  11184رمز بريدي  - 840553  -زيد ، الشميساني 

ليغعنوان التب  

Trademark 166144 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166144 الصنف 
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   KWAD ADVANCED DELIVERY  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Rechargeable batteries بطاريات قابلة للشحن 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88120476 
Claim Date: 17/09/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88120476رقم االدعاء: 

 17/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 17/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/03/2019  

Applicant Name: NEXUS TECHNOLOGIES, 
INC. 

 اسم طالب التسجيل: .نكسس تكنولوجيز، انك

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address 11 NATIONAL AVENUE FLETCHER, 
NORTH CAROLINA 28732, USA 

،  28732ناشيونال افينيو، فليتشر، نورث كارولينا  11
 الواليات المتحدة األمريكية.

 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 166253 Class 9 9 العالمة التجاريةرقم  166253 الصنف  



110 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Television أجهزة التلفاز 

Date of 20/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/03/2019  

Applicant Name: Havells India Limitd اسم طالب التسجيل: هافلز انديا ليمتد 

Nationality     : INDIA جنسية الطالب الهند: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address QRG Towers, 2D, Sector- 126, Express 
way, Noida - 201304, UP, India 

، اكسبرس واي، 126 –دي، سيكتور  2كيو آر جي تاورز، 
 ، اب، الهند201304 –نويدا 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166245 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166245 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Eyeglasses; sunglasses; eyeglass and sunglass cases; 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, headphones; wearable 
activity trackers, namely, watches and bracelets that monitor, 
track and report fitness, training and activity levels; mouth 
guards for athletic use 

عدسات النظارات، نظارات شمسية، حافظات عدسات النظارات والنظارات الشمسية، حافظات 
وجرابات للهواتف الخلوية وأجهزة الحاسوب المحمولة باليد و تحديًدا و االجهزة اللوحية 

واالجهزة االليكترونية المحمولة، اساور اليد خاصة المتوافقة مع االجهزة االليكترونية 
حديًدا  و الهواتف الخلوية ومشغالت الميديا الصوتية، سماعات األذن و الشخصية و ت

سماعات الرأس، أنظمة تتبع الحركة والنشاط القابلة لالرتداء و تحديًدا الساعات واألساور 
المزودة بالشاشة و أجهزة رصد وتقارير اللياقة و مستويات التدريبات واألنشطة، واقيات الفم 

 لالستخدام الرياضي

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166300 Class 9 9 التجاريةرقم العالمة  166300 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Sunglasses; Sunglass cases نظارات شمسية، علب نظارات شمسية 

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 104بناية رقم مجموعة طالل أبوغزالة 

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 166365 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166365 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Decorative switch plate covers; electrical outlet plates; 
measuring spoons and cups, 

 المفاتيح، لوحات منافذ كهربائية، معالق وأكواب للمعايرة,أغطية زخرفية للوحات 

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 166110 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166110 الصنف 
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   INTEL AGILEX  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

,Integrated circuits, programmable integrated circuits, and 
semiconductors 

 الدارات المتكاملة والدارات المتكاملة القابلة للبرمجة وأشباه الموصالت,

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 76413 
Claim Date: 29/11/2018 

 JMاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 76413رقم االدعاء: 

 29/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 31/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/03/2019  

Applicant Name: Intel Corporation اسم طالب التسجيل: انتيل 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 2200 Mission College Boulevard, Santa 
Clara, California  95052-8119, USA 

سانتا كالرا، كاليفورنيا  ميشين كوليج بوليفارد، 2200
 ، الواليات المتحدة األمريكية8119 - 95052

 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 166132 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166132 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Film cameras; photographic machines and apparatus; 
cinematographic machines and apparatus; optical machines 
and apparatus; batteries; headphones; telecommunication 
machines and apparatus; cell phone straps; personal digital 
assistants in the shape of a watch; smartphones; downloadable 
computer programs; electronic machines, apparatus and their 
parts; sunglasses; eyeglasses; game programs for home video 
game machines; electronic circuits and CD-ROMs recorded with 
programs for hand-held games with liquid crystal displays; 
phonograph records; downloadable music files; downloadable 
image files; pre-recorded digital video discs; downloadable 
electronic publications., 

أجهزة وآالت التصوير الفوتوغرافي؛ آالت وأجهزة التصوير أفالم التصوير السينمائي لألفالم؛ 
السينمائي؛ اآلالت واألجهزة البصرية؛ البطاريات؛ سماعات الرأس؛ آالت وأجهزة االتصاالت 
بعيدة المدى؛ قشط تعليق الهواتف النقالة؛ المساعدات الرقمية الشخصية على شكل ساعة؛ 

تنزيل؛ اآلالت واألجهزة اإللكترونية وقطعها؛ الهواتف الذكية؛ برامج الحاسوب القابلة لل
النظارات الشمسية؛ النظارات الطبية؛ برامج األلعاب آلالت ألعاب الفيديو المنزلية؛ الدارات 
االلكترونية واألقراص المضغوطة المسجلة ببرامج ألعاب محمولة باليد ومزودة بشاشات 

موسيقية القابلة للتنزيل؛ ملفات عرض بلورية سائلة؛ تسجيالت الفونوغراف؛ الملفات ال
الصور القابلة للتنزيل؛ أقراص فيديو رقمية مسجلة مسبقا؛ المنشورات اإللكترونية القابلة 

 للتنزيل .,

Priority claim:  Claim Country: JP 
Claim No.: 2018-132399 
Claim Date: 24/10/2018 

 JPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018-132399رقم االدعاء: 

 24/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 21/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/04/2019  

Applicant Name: SPACETODAY INC. اسم طالب التسجيل: .سبيستوداي انك 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1-9-18, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-
0032, Japan 

 عنوان طالب التسجيل  ، اليابان106-0032كو، طوكيو -، روبونجي، ميناتو1-9-18

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 166166 Class 9 9 التجاريةرقم العالمة  166166 الصنف  
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   APPLE ORIGINALS  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computer software; computer software for setting up, 
configuring, operating and controlling computers, computer 
peripherals, mobile devices, mobile telephones, smartwatches, 
smartglasses, wearable devices, earphones, headphones, 
televisions, set top boxes, audio and video players and 
recorders, home theatre systems, and entertainment systems; 
application development software; computer game software; 
downloadable pre-recorded audio, video and multimedia 
content; computer peripheral devices; peripheral devices for 
computers, mobile telephones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, televisions, set top boxes, and audio 
and video players and recorders; televisions; television 
receivers and monitors; remote controls for controlling 
computers, mobile telephones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smartwatches, smartglasses, 
earphones, headphones, audio and video players and recorders, 
televisions, set top boxes, speakers, amplifiers, home theatre 
systems, and entertainment systems., 

البرمجيات الحاسوبية؛ البرمجيات الحاسوبية من اجل اعداد او تشكيل او تشغيل او التحكم 
بالحواسيب واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب واألجهزة النقالة والهواتف النقالة 

والساعات الذكية والنظارات الذكية واألجهزة القابلة للبس وسماعات األذن وسماعات الرأس 
وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو وأنظمة العرض 

أنظمة الترفيه المنزلية؛ برمجيات تطوير التطبيقات؛ برمجيات العاب السينمائية المنزلية و
الحاسوب؛ المحتويات الصوتية ومحتويات الفيديو والمحتويات ذات الوسائط المتعددة 

المسجلة مسبقا والقابلة للتنزيل؛ األجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب؛ األجهزة الطرفية 
االلكترونية النقالة واألجهزة االلكترونية القابلة للبس  للحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة

والساعات الذكية والنظارات الذكية وسماعات االذن وسماعات الرأس وأجهزة التلفزيون 
وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو؛ أجهزة التلفزيون؛ أجهزة االستقبال 

لحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة وشاشات التلفزيون؛ أجهزة تحّكم عن بعد للتحكم با
اإللكترونية النقالة واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية 

وسماعات األذن وسماعات الرأس ومشغالت ومسجالت الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون 
مائية المنزلية وعلب الدخول ومكبرات الصوت وأجهزة التضخيم وأنظمة العرض السين

 وأنظمة الترفيه المنزلية.,

Priority claim:  Claim Country: LI 
Claim No.: 2018-878 
Claim Date: 26/10/2018 

 LIاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018-878رقم االدعاء: 

 26/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 25/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/04/2019  

Applicant Name: Apple Inc. اسم طالب التسجيل: .أبل انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address One Apple Park Way, Cupertino, California 
95014 

 عنوان طالب التسجيل  95014وان أبل بارك واي، كوبرتينو، كاليفورنيا 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166170 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166170 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Optical lenses, circle lenses, plastic lenses, interchangeable 
lenses, intraocular lenses, magnifying lenses, ophthalmic 
lenses, sunglasses lenses, eyeglasses lenses, contact lenses, 
anti-reflective lenses, correcting lenses (optic), objective lenses 
(Optic), covers for contact lenses, cases for contact lenses. 

العدسات البصرية والعدسات الدائرية والعدسات البالستيكية والعدسات القابلة للتبديل 
العينية وعدسات النظارات الشمسية والعدسات داخل العين والعدسات المكبرة والعدسات 

وعدسات النظارات الطبية والعدسات الالصقة والعدسات المضادة لالنعكاس والعدسات 
التصحيحية )البصرية( والعدسات الموضوعية )البصرية( واألغطية للعدسات الالصقة والعلب 

 للعدسات الالصقة.

Special condition:  Claiming blue and its' shades, black and 
white colors. 

 اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان االزرق ودرجاته واالسود واالبيض.

 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

Applicant Name: Bajayed Trading 
Establishment 

 اسم طالب التسجيل: مؤسسة بجايد التجارية

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Hafr Al Baten, Ali Bin Abi Taleb Street, 
Saudi Arabia 

حفر الباطن، شارع علي بن ابي طالب، المملكة العربية 
 السعودية

 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 166371 Class 9 9 العالمة التجاريةرقم  166371 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Sound reproducing apparatus; audio speakers; earphones; 
headphones; microphones; voice recording apparatuses, 
namely, digital voice recorders; voice recognition apparatuses, 
namely, microphones for receiving voice data; radios, radio 
transmitters, and radio receivers; remote controls for 
controlling handheld digital electronic devices for use as a 
telephone, handheld computer, and audio and video player; 
wireless communication devices for voice or data transmission; 
and remote control apparatus., 

أجهزة استنساخ الصوت؛ مكبرات الصوت؛ سماعات األذن؛ السماعات الرأسية؛ 
مية لتسجيل الصوت؛ األجهزة الميكروفونات؛ أجهزة تسجيل الصوت وتحديًدا األجهزة الرق

الخاصة بالتعرف على الصوت وتحديًدا الميكروفونات لتلقي البيانات الصوتية؛ أجهزة الراديو 
وأجهزة إرسال واستقبال الراديو؛ أجهزة التحكم عن بعد للتحكم باألجهزة اإللكترونية الرقمية 

ويات الصوتية ومحتويات المحمولة باليد الستخدامها كهاتف وكمبيوتر محمول ومشغل للمحت
 الفيديو؛ أجهزة االتصاالت الالسلكية لنقل الصوت أو البيانات؛ أجهزة التحكم عن بعد.,

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88357707 
Claim Date: 26/03/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88357707رقم االدعاء: 

 26/03/2019 تاريخ االدعاء:

Date of 05/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/05/2019  

Applicant Name: Apple Inc. اسم طالب التسجيل: .أبل انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address One Apple Park Way, Cupertino, California 
95014 

 عنوان طالب التسجيل  95014كوبرتينو، كاليفورنيا وان أبل بارك واي، 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166174 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166174 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Time recording apparatus; Weighing apparatus and 
instruments; Verniers; Signal lanterns; Wires, electric; 
Electricity meters; Circuit breakers; Chips [integrated circuits]; 
electric sockets; electric plugs; Relays, electric; Distribution 
boxes [electricity]; Lightning arresters; Galvanic cells; Alarms. 

فوانيس أجهزة تسجيل الزمن؛ أجهزة وادوات وزن ؛ وزنيات )مقاييس متناهية الدقة( ؛ 
اشارة ؛  اسالك كهربائية؛ عدادات الكهرباء ؛ مفاتيح قطع الدارات الكهربائية ؛ رقائق )دارات 

متكاملة( ؛ مقابس كهربائية ؛ اقفال كهربائية؛ بداالت كهربائية؛ صناديق توزيع كهربائية ؛ 
 مانعات صواعق؛ خاليا غلفانية؛ منبهات.

Date of 19/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/05/2019  

Applicant Name: Maxge Electric 
Technology Co., Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: .، ليمتد .ماكسج اليكتريك تيكنولوجي كو 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No. 299 East Changhong Road, Wukang, 
Deqing, Zhejiang, China 

ايست شانج هونج رود ، ويكانج،  ديوكينج  ،زهيجيانج ،  299
 الصين.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166065 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166065 الصنف 
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  LIBRE  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Software in the field of medical diagnostics; health data 
management software; medical software for sharing, reporting, 
maintaining, managing, monitoring, and analyzing analyte data; 
mobile applications for sharing, reporting, maintaining, 
managing, monitoring, and analyzing analyte data; medical 
software for disease management; software in the fields of 
nutrition, health, wellness, and diabetes management; mobile 
applications in the fields of nutrition, health, wellness, and 
diabetes management; providing downloadable electronic 
newsletters in the fields of nutrition, health, wellness, and 
diabetes management 

نات الصّحة؛ البرمجيات الطبية البرمجيات في مجال التشخيصات الطبية؛ برمجيات إدارة بيا
للمشاركة وتقديم التقارير وحفظ وإدارة والمراقبة وتحليل بيانات الخالئل؛ تطبيقات الهواتف 
النقالة للمشاركة وتقديم التقارير وحفظ وإدارة ومراقبة وتحليل بيانات الخالئل؛ البرمجيات 

حة والعافية والتعامل مع مرض الطبية إلدارة األمراض؛ البرمجيات في مجاالت التغذية والص
السكري؛ تطبيقات الهواتف النقالة في مجاالت التغذية والصحة والعافية والتعامل مع مرض 

السكري؛ خدمات توفير الرسائل اإلخبارية اإللكترونية القابلة للتحميل في مجاالت التغذية 
 والصحة والعافية والتعامل مع مرض السكري

Date of 28/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/05/2019  

Applicant Name: Abbott Diabetes Care Inc. اسم طالب التسجيل: .ابوت ديابيتيس كير  انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1420 Harbor Bay Parkway,  Alameda, 
California 94502,  USA 

، 94502هاربور باي باركواي، الميدا ، كاليفورنيا  1420
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166218 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166218 الصنف 
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   OPTIWAVE  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computer software and hardware for use in taking, processing, 
recording, storing and transmitting optical measurements; 
computer software and hardware for performing optical 
diagnostics; all of the aforementioned goods for use in the 
fields of ophthalmology and optometry., 

برمجيات وأجهزة الحاسوب الستخدامها في أخذ القياسات البصرية ومعالجتها وتسجيلها 
وتخزينها ونقلها، برمجيات وأجهزة الحاسوب ألداء التشخيص البصري، جميع السلع 

 رة أعاله لالستخدام في مجاالت طب العيون والبصريات.,المذكو

Date of 28/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/05/2019  

Applicant Name: Alcon Inc. اسم طالب التسجيل: .آلكون إنك 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

 عنوان طالب التسجيل  فريبورغ، سويسرا 1701-، سي اتش6رو لويس ديفري 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 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 166151 Class 9 9 التجاريةرقم العالمة  166151 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Recorded Computer programs, computer programs 
[downloadable software], recorded computer software  

برامج كمبيوتر مسجلة ، برامج كمبيوتر ) برمجيات قابلة للتنزيل(، برمجيات حاسوبية ) 
 مسجلة ( 

Date of 22/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/07/2019  

Applicant Name: STS Payment 
Network/Jordan Company 
Limited 

 اسم طالب التسجيل: م.م.األردن ذ/شركة اس تي اس بيمنت نتويرك

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address  7th circle,shaban bldg. Amman, Jordan, 
P.O.Box: 950745, 11118 

الدوار السابع، بنايه شعبان، عمان، األردن  ،  
 11118, 950745ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

TRI MARK CONSULTING P.O.Box 7780 -
11118 Amman/ Rayyan Buiding, Wadi 
Saqra 

 -7780ص.ب (تراي مارك)العالمة الثالثية لالستشارات  
 عمان،عمارة الريان, وادي صقرة  11118

ليغعنوان التب  

Trademark 166417 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166417 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Medical apparatus and instruments; blood glucose meters, 
insulin pumps and infusions sets., 

األجهزة واألدوات الطبية؛ أدوات قياس معدل الجلوكوز في الدم، أجهزة ضخ األنسولين وأطقم 
 المنقوعات.,

Date of 26/02/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/02/2019  

Applicant Name: Roche Diabetes Care 
GmbH 

 اسم طالب التسجيل: روشيه دايابيتس كير 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 Sandhofer Strasse 116 68305 Mannheim, 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  مانهايم، المانيا 68305  116ساندهوفر شتراسيه، 

Applicant for 
Correspondence 

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY   
- 56, prince skaker bin zaid st., shemissani  

شارع االمير شاكر بن  56  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  
  11184رمز بريدي  - 840553  -زيد ، الشميساني 

ليغعنوان التب  

Trademark 166145 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 166145 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Health monitoring devices consisting of pedometers and calorie 
monitors 

 اجهزة قياس الصحة المتوافقة مع عداد الخطوات وشاشات حرق السعرات الحرارية

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 166299 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 166299 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic 
articles; suture materials; therapeutic and assistive devices 
adapted for the disabled; massage apparatus; apparatus, 
devices and articles for nursing infants; sexual activity 
apparatus, devices and articles., 

اجهزة وأدوات جراحية وطبية وطب أسنان وبيطرية؛ أطراف وعيون واسنان اصطناعية، 
ادوات تجبير، مواد خياطة او درز الجروح؛ االدوات العالجية والمساعدة التي يتم تكييفها 

لالشخاص المعاقين او العجزه؛ اجهزة تدليك؛ أجهزة وأدوات ومواد تمريض لألطفال؛ اجهزة 
 ط الجنسي.,وادوات ومواد النشا

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

Applicant Name: Biocon Biologics India 
Limited 

 اسم طالب التسجيل: بيوكون بيولوجيكس إنديا ليمتد

Nationality     : INDIA جنسية الطالب الهند: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Biocon House, Ground Floor, Tower - 3, 
Semicon Park, Electronic City, Phase - II, 
Hosur Road, Bengaluru, Karnataka – 
560100 India 

، سيميكون بارك، 3 -فلور، تاور  بيوكون هاوس، جراوند
الثّاني، هوسور رود، بنجالورو،  -إلكترونيك سيتي، فيز 

 الهند 560100 -كارناتاكا 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166199 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 166199 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Surgical, medical and dental apparatus and instruments; 
orthopaedic articles; suture materials; therapeutic and assistive 
devices adapted for the disabled; massage apparatus; 
apparatus, devices and articles for nursing infants; sexual 
apparatus, devices and articles., 

أجهزة وأدوات جراحية وطبية وطب االسنان، أدوات تقويم العظام، مواد خياطة أو درز 
الجروح، األجهزة العالجية والمساِعدة للمعاقين، أجهزة التدليك، أجهزة وأدوات تمريض 

 ع، األجهزة واألدوات الجنسية.,الرضّ 

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

Applicant Name: NAZIH TRADING 
COMPANY S.A.R.L. 

 اسم طالب التسجيل: (.م.م.ش)شركة نزيه التجارية 

Nationality     : LEBANON جنسية الطالب لبنان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Lebanon, Beirut, Mazraa, Afif Tibi Street, 
Landmark Building, 2nd Floor 

لبنان، بيروت، المزرعة، شارع عفيف الطيبي بنى الندمارك، 
 الثانيالطابق 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166194 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 166194 الصنف 
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  LIBRE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medical apparatus for determination of analyte concentrations; 
medical apparatus for monitoring analyte concentrations; 
sensors for monitoring analyte concentrations; sensors for 
determination of analyte concentrations. 

أجهزة طبية لتحديد التراكيز الكيميائية؛ أجهزة طبية لرصد التراكيز الكيميائية؛ مجسات لرصد 
 كيميائية.التراكيز الكيميائية؛ مجسات لتحديد التراكيز ال

Date of 28/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/05/2019  

Applicant Name: Abbott Diabetes Care Inc. اسم طالب التسجيل: .ابوت ديابيتيس كير  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 1420 Harbor Bay Parkway,  Alameda, 
California 94502,  USA 

 ،94502هاربور باي باركواي، الميدا ، كاليفورنيا  1420
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166224 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 166224 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

air conditioners المكيفات 

Date of 27/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/11/2018  

Applicant Name: fadi tawfiq saed hussien اسم طالب التسجيل: فادي توفيق سعيد حسين 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/almahata, P.O.Box: 365, 26110 :عنوان طالب التسجيل  26110, 365عمان/المحطة  ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 365 -26110 amman/almahata   ليغعنوان التب عمان/المحطة 26110 -365ص.ب  

Trademark 166410 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 166410 الصنف 
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   Detective Pikachu  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Electric lamps; standard lamps; electric lights for Christmas 
trees; lighting apparatus and installations; fairy lights for festive 
decoration; electrically heated carpets; electric fans [for 
household purposes]; heating installations; bread toasters; 
portable paper lanterns; lanterns for lighting. 

المصابيح الكهربائية؛ المصابيح العادية؛ األضواء الكهربائية ألشجار عيد الميالد؛ أجهزة 
للتزيين في الحفالت؛ سجاد يدفأ كهربائياً؛ المراوح  وتجهيزات اإلضاءة؛ أضواء سحرية

الكهربائية )لالستخدامات المنزلية(؛ تجهيزات التدفئة؛ محمصات خبز؛ الفوانيس الورقية 
 المحمولة؛ فوانيس لإلضاءة.

Priority claim:  Claim Country: JP 
Claim No.: 2018-107198 
Claim Date: 24/08/2018 

 JPاالولوية: بلد االدعاء: االدعاء بحق 
 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  

ليغعنوان التب  

Trademark 166251 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 166251 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

lighting Units  وحدات انارة 

Date of 25/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/02/2019  

Applicant Name: Nerfa Trading co   اسم طالب التسجيل: شركة نيرفا للتجارة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -um summaq , P.O.Box: 21760, 
54567 

 عنوان طالب التسجيل  54567, 21760عمان ام السماق   ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 21760 -54567 amman -um 
summaq  

ليغعنوان التب عمان ام السماق  54567 -21760ص.ب    

Trademark 166281 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 166281 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Refrigerators; Air- conditioners; Freezers الثالجات؛ مكيفات الهواء؛ المجمدات 

 

Date of 20/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/03/2019  

Applicant Name: Havells India Limitd اسم طالب التسجيل: هافلز انديا ليمتد 

Nationality     : INDIA جنسية الطالب الهند: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address QRG Towers, 2D, Sector- 126, Express 
way, Noida - 201304, UP, India 

، اكسبرس واي، 126 –دي، سيكتور  2كيو آر جي تاورز، 
 الهند، اب، 201304 –نويدا 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغالتب عنوان  

Trademark 166246 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 166246 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Lighting fixtures; lamps; lamp shades; lamp bases; electric 
decorative string lights; electric lighting fixtures; candle lamps 
and lanterns; electric candles; solar light fixtures; namely, 
indoor and outdoor solar powered lighting units and fixtures, 

معدات إضاءة، مصابيح، ظالل مصابيح، قواعد مصابيح، سلسلة من مصابيح اإلضاءة 
كهربائية للزينة، معدات إضاءة كهربائية، مصابيح وفوانيس تُضاء بالشموع، شموع 

اءة شمسية، تحديًدا و وحدات ومعدات إضاءة تُشغل بالطاقة الشمسية كهربائية، معدات إض
 داخلية وخارجية,

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 166112 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 166112 الصنف 



133 

 

 

  MINI ME  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Electric apparatus for preparing hot, cold and refrigerated 
beverages; electric coffee machines, electric coffee makers and 
percolators. 

األجهزة الكهربائية إلعداد المشروبات الساخنة و الباردة والمبردة؛ اآلالت الكهربائية لصنع 
 القهوة ، اآلالت الكهربائية لصنع القهوة والمصافي.

Date of 16/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/04/2019  

Applicant Name: Société des Produits 
Nestlé S.A. 

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

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1800 VEVEY, Switzerland 1800 عنوان طالب التسجيل  مدينة فيفاي،  سويسرا 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166121 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 166121 الصنف 
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   GENIO  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Electric apparatus for preparing hot, cold and refrigerated 
beverages; electric coffee machines, electric coffee makers and 
percolators., 

األجهزة الكهربائية إلعداد المشروبات الساخنة و الباردة والمبردة؛ اآلالت الكهربائية لصنع 
 القهوة ، اآلالت الكهربائية لصنع القهوة والمصافي.,

Date of 17/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/04/2019  

Applicant Name: Société des Produits 
Nestlé S.A. 

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

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1800 VEVEY, Switzerland 1800 عنوان طالب التسجيل  مدينة فيفاي،  سويسرا 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166186 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 166186 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Air conditioners; Hot air apparatus; Humidifiers; Electric 
dehumidifier for household use; Electric ranges; Water purifiers 
for household purposes; Water ionizers for household 
purposes; Membrane apparatus for purifying water; Solar 
thermal collectors (heating); Air cleaners; Ventilation (air-
conditioning) apparatus for heating; Light Emitting Diode (LED) 
lightings; Gas ranges; Electric kitchen ovens; Apparatus or 
installations for cooking; Electric refrigerators; Electric clothes 
dryers; Electric clothes management machines for drying 
clothes for household purpose; Electric clothing management 
machines having the functions of deodorizing, sterilizing and 
steaming garments for household purposes; Electric clothes 
drying machines with sterilization, deodorization and crease-
resistant treatment functions for household purposes; 
Ventilation hoods; Ventilation hoods for ovens., 

ب؛ مزيالت الرطوبة الكهربائية المكيفات الهوائية؛ أجهزة توليد الهواء الساخن؛ أجهزة الترطي
لالستخدامات المنزلية؛ مواقد الطبخ الكهربائية؛ منقيات المياه لالستخدامات المنزلية؛ أجهزة 
تأين المياه لألغراض المنزلية؛ األجهزة الغشائية لتنقية المياه؛ المجمعات الحرارية الشمسية 

د الهواء(؛ األضواء العاملة بأنظمة )تسخين(؛ منظفات للهواء؛ أجهزة التهوية للتسخين )تبري
الصمامات الثنائية الباعثة للضوء )ال اي دي(؛ مواقد للطبخ العاملة بالغاز؛ أفران المطبخ 

الكهربائية؛ األجهزة أو التجهيزات للطهي؛ الثالجات الكهربائية؛ مجففات المالبس الكهربائية؛ 
يات المنزلية؛ آالت ترتيب المالبس آالت ترتيب المالبس الكهربائية لتجفيف المالبس للغا

الكهربائية المجهزة بوظائف إزالة الروائح الكريهة والتعقيم وتبخير المالبس للغايات 
المنزلية؛ آالت تجفيف المالبس الكهربائية المجهزة بوظيفة التعقيم وإزالة الروائح الكريهة 

 فط، أغطية الشفط لألفران,ولجعل األقمشة مقاومة للتجاعيد للغايات المنزلية؛ أغطية الش

Date of 23/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/04/2019  

Applicant Name: LG Electronics Inc. اسم طالب التسجيل: .إل جي إليكترونيكس إنك 

Nationality     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 07336, Korea 

، 07336جو، سيؤول،  -دايرو، يونجدونجبو -، يوي128
 كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166142 Class 11 11 العالمة التجاريةرقم  166142 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Air conditioners; Hot air apparatus; Humidifiers; Electric 
dehumidifier for household use; Electric ranges; Water purifiers 
for household purposes; Water ionizers for household 
purposes; Membrane apparatus for purifying water; Solar 
thermal collectors (heating); Air cleaners; Ventilation (air-
conditioning) apparatus for heating; Light Emitting Diode (LED) 
lightings; Gas ranges; Electric kitchen ovens; Apparatus or 
installations for cooking; Electric refrigerators; Electric clothes 
dryers; Electric clothes management machines for drying 
clothes for household purpose; Electric clothing management 
machines having the functions of deodorizing, sterilizing and 
steaming garments for household purposes; Electric clothes 
drying machines with sterilization, deodorization and crease-
resistant treatment functions for household purposes; 
Ventilation hoods; Ventilation hoods for ovens., 

؛ أجهزة الترطيب؛ مزيالت الرطوبة الكهربائية المكيفات الهوائية؛ أجهزة توليد الهواء الساخن
لالستخدامات المنزلية؛ مواقد الطبخ الكهربائية؛ منقيات المياه لالستخدامات المنزلية؛ أجهزة 
تأين المياه لألغراض المنزلية؛ األجهزة الغشائية لتنقية المياه؛ المجمعات الحرارية الشمسية 

للتسخين )تبريد الهواء(؛ األضواء العاملة بأنظمة  )تسخين(؛ منظفات للهواء؛ أجهزة التهوية
الصمامات الثنائية الباعثة للضوء )ال اي دي(؛ مواقد للطبخ العاملة بالغاز؛ أفران المطبخ 

الكهربائية؛ األجهزة أو التجهيزات للطهي؛ الثالجات الكهربائية؛ مجففات المالبس الكهربائية؛ 
ف المالبس للغايات المنزلية؛ آالت ترتيب المالبس آالت ترتيب المالبس الكهربائية لتجفي

الكهربائية المجهزة بوظائف إزالة الروائح الكريهة والتعقيم وتبخير المالبس للغايات 
المنزلية؛ آالت تجفيف المالبس الكهربائية المجهزة بوظيفة التعقيم وإزالة الروائح الكريهة 

 لية؛ أغطية الشفط، أغطية الشفط لألفران,ولجعل األقمشة مقاومة للتجاعيد للغايات المنز

Date of 23/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/04/2019  

Applicant Name: LG Electronics Inc. اسم طالب التسجيل: .إل جي إليكترونيكس إنك 

Nationality     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 07336, Korea 

، 07336جو، سيؤول،  -دايرو، يونجدونجبو -، يوي128
 كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166139 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 166139 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

light-emitting diodes [LED] lighting apparatus;light 
bulbs;electric torches;night-lights;lighting apparatus for 
vehicles;electric lighting fixtures;electric coffee 
machines;electric kettles;multicookers;electric appliances for 
making yoghurt;electric heaters for feeding 
bottles;refrigerators;cooling installations and 
machines;dehumidifiers for household purposes;humidifiers for 
household purposes;air driers;air purifying apparatus and 
machines;hair driers;fabric steamers;heating 
apparatus;evaporators;heating installations;fumigation 
apparatus not for medical purposes;steam facial apparatus 
[saunas]; electric water purifier for household purposes;filters 
for drinking water;pocket warmers;electric heating cushions not 
for medical purposes;electric radiators;lighters, 

ضاءة، الكشافات [، مصابيح اإلLEDأجهزة إضاءة للصمامات الثنائية الباعثة للضوء ]
الكهربائية، مصابيح اإلضاءة الليلية، أجهزة اإلضاءة الخاصة بالمركبات، تركيبات اإلضاءة 

الكهربائية، ماكينات تحضير القهوة الكهربائية، الغاليات الكهربائية، آالت الطبخ متعددة 
لتغذية، االستخدامات، أجهزة عمل الزبادي الكهربائية، السخانات الكهربائية لزجاجات ا

المبردات، تركيبات وآالت التبريد، أجهزة إزالة الرطوبة لالستخدامات المنزلية، أجهزة 
الترطيب لالستخدامات المنزلية، أجهزة التجفيف بالهواء، أجهزة وآالت تنقية الهواء، أجهزة 

التجفيف الشعر، أجهزة كي األقمشة بالبخار، أجهزة التسخين، أجهزة التبخير، تركيبات 
سخين، أجهزة التبخير غير المخصصة لالستخدامات الطبية، أجهزة معالجة الوجه بالبخار الت

]الساونا[، أجهزة تنقية المياه الكهربائية لألغراض المنزلية، مرشحات مياه الشرب، دفايات 
الجيب، وسائد التسخين الكهربائية غير المخصصة لألغراض الطبية، أجهزة إشعاع كهربائية، 

 شعاالت.,

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 
بيلدينغ اوف تشانغشا تشنغديان سوفتوير بارك كو.، ليمتد، نو. 

 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 

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166148 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 166148 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Light bulbs; Light bulbs, electric; Arc lamps; Lamps (Electric—); 
Lamps; Lanterns for lighting; Lamp glasses; Tubes 
(Discharge—), electric, for lighting; Diffusers (Light—); Sockets 
for electric lights; Projector lamps; Chandeliers; Ceiling lights; 
Gas lamps; Lamps (Globes for—); Oil lamps; Safety lamps; 
Lamp reflectors; Chinese lanterns; Luminous tubes for lighting; 
Searchlights; Standard lamps; Light-emitting diodes [LED] 
lighting apparatus; Filaments for electric lamps; Filaments 
(Magnesium—) for lighting; Lamp casings 

كهربائية، مصابيح،  مصابيح إنارة، مصابيح إنارة كهربائية، مصابيح قوسية، مصابيح
فوانيس لالضاءة، زجاجات مصابيح، أنابيب كهربائية لإلنارة، أدوات نشر الضوء، مآخذ 

لألضواء الكهربائية ) افياش ( ) هولدرات(، مصابيح آالت العرض، ثريات، إنارة السقف، 
غلوبات، مصابيح زيتية، مصابيح السالمة،  –مصابيح غاز، زجاجات كروية للمصابيح 

فوانيس، أنابيب مضيئة لإلنارة، إنارة كاشفة،  –ت ضوء للمصابيح، مصابيح صينية عاكسا
مصابيح قياسية، أجهزة إضاءة للصمامات الثنائية الضوء، فتائل للمصابيح الكهربائية، فتائل 

 مغنيزيوم لإلضاءة، أغلفة المصابيح

Special condition:  Claiming white, blue and its shades and 
purple and its shades 

 اشتراطات خاصة: مع المطالبة باأللوان األبيض واألزرق ودرجاته و األرجواني ودرجاته

 

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

Applicant Name: COLOR LIGHTING 
INTERNATIONAL 
TRADING L.L.C 

 اسم طالب التسجيل: م.م.شركة ألوان اإلضاءة العالمية للتجارة ذ

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Riyadh, Almalaz, prince abdulmuhsen St.  
P.O.BOX 26320  - Saudi Arabia 

، 26320الرياض , الملز , شارع االمير عبدالمحسن ص ب 
 المملكة العربية السعودية

 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 166391 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 166391 الصنف 
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Goods/Services التالية من اجل البضائع/الخدمات 

heating apparatus - gaz - electric - radiators [ heating ] 
fireplaces , domestic - heating filaments , electric - heating 
installations 

كهرباء . المشعاعات اللتدفئة ( مواقد النار للتدفئة ،  -كاز  -أجهزة التدفئة ] صوبات غاز 
 التدفئة الكهربائية . تجهيزات التدفئةشعيرات  -المنزلية 

Date of 04/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/08/2019  

Applicant Name: Aulam Ra Electric 
Industrial  

 اسم طالب التسجيل: شركة اولم راء لصناعة الكهربائيات 

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: 7123, 11118  عنوان طالب التسجيل  11118, 7123سحاب   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 7123 -11118 amman    ليغعنوان التب سحاب -عمان  11118 -7123ص.ب  

Trademark 166063 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 166063 الصنف 
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Air conditioning apparatus , Light diffusion tools , Electric 
discharge tubes for lighting , Kitchen suction hoods , Fans ( for 
air conditioning ) , Electric Lamps , Filters for drinking water , 
Equipment for furnaces and fireplaces , Coolers for ovens , 
freezers , Heating , Luminous numbers for homes , Refrigerators 
. Fixtures for lamps , Lightings based on light - emitting diode , 
Lightings , based on light - emitting diode , Lightings based on 
light - emitting diode Lightings based on light - emitting diode , 
Lightings based on light - emitting diode , Lightings based on 
light - emitting diode . Lamps indoor for ceiling Lamps indoor 
for ceiling , Decorative lamps , Decorative lamps , Decorative 
lamps , Decorative lamps ( For heating ) , Completing to the 
electro technical equipment for gas and water supply devices , 
Grills , Banisters Roasters Refrigerators , Refrigerating cases . 
Water Heaters , Machines and equipment for water purification , 
Air - cooling equipment , Air - purifying equipment and devices 
 urnaces , Supports for gas stoves , Equipment for furnaces اعدي
and fireplaces Household heaters , Refrigerators , Ventilators 
and fans - Installations and ventilators . Coffee filters electric , 
coffee percolators electric , Coffee machines Hearths electric , 
Cooking apparatus and installations , Dryers ( Hair ) , Gas lamps 

أجهزة تكييف الهواء ، أدوات نشر الضوء ، أنابيب تفريغ كهربائية لإلضاءة ، أغطية شفط 
للمطابخ ، مراوح التكييف الهواء ( ، مصابيح كهربائية ، مرشحات ) فالتر ( لمياه الشرب ، 

، مبردات لألفران ، مجمدات ، منشآت تدفئة ، أرقام مضيئة للمنازل ،  معدات مشكلة لألفران
ثالجات . أغلفة للمصابيح ، زجاجات مصابيح ، عاكسات ضوء المصابيح ، فوانيس لإلضاءة 
، حامالت مظالت المصابيح ، زجاجات كروية للمصابيح ، أجهزة ومنشآت لإلضاءة ، أدوات 

ت مصابيح كهربائية أنابيب مضيئة لإلضاءة ، أفران نشر الضوء ، بصيالت مصابيح ، بصيال
ميكروويف ) أجهزة طهو ( ، نوافير زينة ، مصابيح زيتية ، معقمات ، غاليات أباريق 

كهربائية للقهوة ، أضواء جيب كاشفة ، مصابيح آلالت العرض ، مشاعل إضاءة محمصات 
ية الشمسية للتسخين ( ، لوازم خبز ، مواقد ) أجهزة تسخين ( ، أجهزة لتجميع الطاقة الحرار

السالمة األجهزة ومواسير الماء أو الغاز ، شوايات ، محمصات بن ، أجهزة تحميص ، 
ثالجات ، خزائن عرض مبردة ) صناديق عرض ( أجهزة تبريد الهواء ، أجهزة ومكنات تنقية 

ماء ، أجهزة الهواء ، مواقد غاز ، مساند لمواقد الغاز ، معدات مشكلة لألفران ، سخانات 
وآالت لتنقية الماء ، دفايات لألسّرة ، ثالجات ضخمة ، أغطية تهوية ، منشآت وأجهزة تهوية 

مرشحات ) فالتر ( كهربائية للقهوة ، مكنات كهربائية لصنع القهوة ، غاليات ) أباريق ( 
 للقهوة أجهزة ومعدات طهو ، مجففات شعر ، مصابيح غاز ، مدافئ

Date of 02/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/09/2019  

Applicant Name: TAHBOUB BROTHERS 
COMPANY FOR 
INTERNATIONAL 
SUPPLIES  

طالب التسجيل:اسم  شركة طهبوب اخوان للتجهيزات العالمية   

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -Mecca street , P.O.Box: 43555, 
11844 

 عنوان طالب التسجيل  11844, 43555ص.ب:،   232شارع مكه مبنى -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 43555 -11844 Amman -Mecca 
street  

ليغعنوان التب 232شارع مكه مبنى -عمان  11844 -43555ص.ب    

Trademark 166073 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 166073 الصنف 
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 فادن   
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Automobiles, trucks, buses, tractors and parts thereof, bicycles, 
motorbikes, mopeds and similar vehicles, and their bodies, 
handlebars, fenders, mudguards, vehicle trunks, dump body 
trunks, tractor trailers, frigorific trunks, dump bodies, vehicle 
seats, head supports for seats, safety seats for children in 
vehicles, seat covers for vehicles, vehicle covers (fitted, 
shaped), shock absorbers; hydraulic, pneumatic, electric or 
mechanic suspension springs for land vehicles; cylinders and 
parts for shock absorbers, sunblind adapted for automobiles, 
direction signals, windshield wipers for vehicles, wiper arms, 
tires, Inner tubes and tubeless tires for vehicles, tire fixing sets, 
patches for vehicle tires, adhesive rubber patches for repairing 
inner tubes, valves for vehicle tires, windows for vehicles, safe 
windows for vehicles, rearview mirrors 
and side mirrors for vehicles, tire chains, wedges, bicycle and 
ski carriers, saddles for vehicles, ) tire inflating pumps, anti-
theft alarms, horns for vehicles, safety belts, airbags for 
vehicles, strollers, wheelchairs, baby carriages, hand cars, 
shopping carts, single or multi-cycle hand cars, carrier tricycles 
and household goods handling carts, railway vehicles, namely, 
locomotives, trains, tramways, wagon cars; aerial conveyor 
vehicles, telpher railways (cable cars), ski lifts, water vehicles 
and parts ((other than their engines and motors) air vehicles and 
parts (other than their engines and motors). 

السيارات ،الشاحنات، الحافالت، الجّرارات، وأجز اء متعلقة بهاء الدراجات الهوائية، 
امهم، مقاود الدراجات النارية،دراجات نارية صغيرة والمركبات المشابه لهاء وأجس

الدراجات،اجنحة المركبات الجانبية، واقيات الطين، صناديق المركبات،هياكل صناديق القالبات 
،مقطورات الجَراٍرء صناديق البرادات،هياكل القالبات،مقاعد المركبات.،رؤوس دعم للمقاعد. 

ل مقاعد امان لالطفال في المركبات، اغطية مقاعد للمركبات، أغطية المركبات )اشكا
مالئمة(،ممتصات الصدمات؛ نوابض التعليق الهيدرولوكية او الهوائية او الكهربائية او 

الميكانيكية للمركبات االرضية؛ اإلسطوانات واجزاء الجل ممتص الصدمات، واقيات الشمس 
المهيئة للسيار اِت، إشارات االتجاهات، ماسحات الزجاج األمامي للمركبات، اذرع 

الطار الداخلي واالطارات بدون االنبوب الداخلي للمركبات، مجموعات الماسحات،اإلطارات،ا
تثبيت االطارات، رقع إلطارات المركبات، رقع مطاطية الصقة لتصليح االطارات الداخلية 

صمامات إلطارات المركبات،نوافذ للمركبات، نوافذ آمنة للمركبات، مرايا عكسية وجانبية 
حامالت الدراجات والمزالجات، سروج للمركبات،مضخات للمركبات، سالسل اإلطاٍر،الحشوات،

نفخ االطارات، أجر اس إنذار ضد السرقة،أبواق للمركبات، أحزمة أمان، أكياس هوائية 
للمركبات، عربات اطفال،كراسي المقعدين، حامالت االطفال، سيارات يدوية، عربات 

نقل الثالئية العجالت وعربات التسّوق،سيارات يدوية مفردة او متعددة العجالتء دّراجات ال
تحميل البضائع المنزلية.نمركبات السكة الحديدية، المعني بهاء مقطورات، قطارات، قطارات 

سكك الحديد السريعة،عربات السفر، عربات النقل الجوية،تل فريك )عربات معلقة 
المركبات  بالهواء(،رافعات التزلج، مركبات الماء وأجزاء )ما عدا محّركاتها وماتوراتها(

 الجوية وأجزاء )ما عدا محّركاتها وماتوراتها(

Date of 16/09/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/09/2018  

Applicant Name: YPS IC VE DIS TICARET 
LIMITED SIRKETI 

 اسم طالب التسجيل: واي بي اس اتش في ديس تجاريت ليمتد شيركيتى

Nationality     : TURKEY الطالبجنسية  تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Ankara Yolu Uzeri, Konsan Ozel Organize 
Sanayi Bolgesi, Hilal Sokak, No: 30-32, 
Karatay - Konya / TURKEY 

اوزيل أورجانيزى سانايى  أنقرة يولو أوزيرى، كونسان
 كونيا / تركيا -، كاراتي  32-30بولجيسي، هالل سوكاك رقم: 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

NJQ & ASSOCIATES   - AMMAN - JORDAN 
AMMAN - JORDAN, PO_BOX: 142025 - 
POSTCODE: 11814  

صندوق بريد  -عمان االردن   -مكتب نادر جميل قمصية  
 - 11814رمز بريدي  - 142025

ليغعنوان التب  

Trademark 166243 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 166243 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Vehicles for locomotion by land, air, water or rail; electric 
vehicles; cars; bumpers for automobiles; waggons; bodies for 
vehicles; upholstery for vehicles; head-rests for vehicle seats; 
clutches for land vehicles; vehicle seats. 

مركبات النقل البري، الجوي، المائي او السكة الحديدية؛ المركبات الكهربائية؛ عربات؛ 
هياكل مركبات؛ أثاث المركبات؛ مساند الرأس لمقاعد واقيات صدمات للسيارات؛ عربات؛ 

 المركبات؛ قابضات )كلتشات( للمركبات البرية؛ مقاعد للمركبات

Date of 26/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/02/2019  

Applicant Name: SAIC MOTOR 
CORPORATION LIMITED 

التسجيل:اسم طالب  إس أيه آي سي موتور كوربوريشن ليمتد  

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address ROOM 509, BUILDING 1, 563 SONGTAO 
ROAD, ZHANGJIANG HIGH-TECH PARK, 
SHANGHAI, 201203, CHINA 

-سونجتاو رود، زهانججيانج هاي 563, 1، بلدينج 509روم 
 ، الصين201203تيش بارك، شنغهاي، 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

NJQ & ASSOCIATES   -  AMMAN - 
JORDAN, PO_BOX: 142025 - POSTCODE: 
11814 -  

صندوق بريد  -عمان االردن   -مكتب نادر جميل قمصية  
 11814رمز بريدي  - 142025

ليغعنوان التب  

Trademark 166205 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 166205 الصنف 
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   BOLT EUV  

   
 
 

Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Motor land vehicles, namely automobiles., ,.المركبات البرية، تحديداً السيارات 

Priority claim:  Claim Country: KR 
Claim No.: 402018145239 
Claim Date: 23/10/2018 

 KRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 402018145239رقم االدعاء: 

 23/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 23/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/04/2019  

Applicant Name: GENERAL MOTORS LLC  اسم طالب التسجيل: موتورز ال ال سيجينيرال 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 300 Renaissance Center, City of Detroit 
State of Michigan 48265-3000, USA 

رينيسانس سنتر، سيتي اوف ديترويت، والية ميتشيغان  300
 ، الواليات المتحدة األمريكية48265-3000

 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 166143 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 166143 الصنف 
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    SELTOS  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Automobiles; sports cars; vans[vehicles]; trucks; motor buses; 
electric vehicles, 

اآللية )ذات  السيارات، سيارات رياضية، عرباتمغلقة )فان( ]مركبات[، الشاحنات، الحافالت
 المحركات(، مركبات كهربائية,

Priority claim:  Claim Country: KR 
Claim No.: 40-2019-0039722 
Claim Date: 15/03/2019 

 KRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 40-2019-0039722رقم االدعاء: 

 15/03/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 14/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: KIA MOTORS 
CORPORATION 

 اسم طالب التسجيل: كيا موتورز كوربوريشن

Nationality     : KOREA جنسية الطالب 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، كوريا -رو، سيوتشو  -، هيولوينج 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 166159 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 166159 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Semi-wrought precious stones and their imitations; key rings; 
jewellery cases; trophies [prize cups]; commemorative shields; 
personal ornaments [jewellery, jewelry (Am.)]; shoe ornaments 
of precious metal; clocks and watches 

أحجار كريمة نصف مشغولة ونسخها المقلدة، مجوهرات مقلدة، علب مجوهرات، كؤوس 
]جوائز بشكل كؤوس[، دروع تذكارية، حلي شخصية ]مجوهرات[، حلي أحذية من معادن 

 ت حائط وساعات جيب ويد.نفيسة، ساعا

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 طالب التسجيلنوع  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 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

ليغالتبعنوان   

Trademark 166405 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 166405 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

 Watches, Clocks, Stopwatches; Horological and Chronometric 
apparatus and instruments; cases, parts, watch boxes and 
fittings for all the aforesaid goods;  

التوقيت، أدوات ومعدات قياس الزمن والوقت؛ العلب او الساعات، الساعات الكبيرة، ساعات 
 الحافظات واألجزاء وصناديق الساعات واللوازم لجميع البضائع المذكورة

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

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

 

Date of 05/02/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/02/2019  

Applicant Name: Seiko Holdings Kabushiki 
Kaisha (trading as Seiko 
Holdings Corporation) 

 (وتتاجر باسم سيكو هولدنجز كوربوريشن)سيكو هولدنجز كابوشيكي كايشا 
 

 اسم طالب التسجيل:

Nationality     : JAPAN الطالب جنسية يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address  5-11, Ginza 4-chome, Chuo-Ku, Tokyo, 
Japan 

 كو، طوكيو، اليابان -شوم، تشو-4، غينزا 5-11
 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

NJQ & ASSOCIATES   - AMMAN - JORDAN 
AMMAN - JORDAN, PO_BOX: 142025 - 
POSTCODE: 11814  

صندوق بريد  -عمان االردن   -مكتب نادر جميل قمصية  
 731 11814رمز بريدي  - 142025

ليغعنوان التب  

Trademark 166318 Class 14 14 التجاريةرقم العالمة  166318 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Watches; jewelry; watch bands and straps الساعات، الحلي، أساور ووصالت الساعات 

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 166298 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 166298 الصنف 
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   TUDOR PRINCE     
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clock and watchmaking, namely watches, wristwatches, 
components for clock and watchmaking articles and 
accessories for clock and watchmaking articles , clocks and 
other chronometric instruments, chronometers, chronographs 
(clock and watchmaking), watch straps, dials (clock and 
watchmaking), boxes and presentation cases for clock and 
watchmaking and jewellery, watch movements and parts 
thereof; jewellery; precious stones and semi-precious stones; 
precious metals and their alloys; pins (jewellery)., 

الساعات وقطع وأجزاء الساعات، تحديدا: الساعات وساعات اليد ومكونات الساعات ومواد 
صناعة الساعات وإكسسوارات الساعات ومواد صناعة الساعات والساعات و أدوات قياس 

ألخرى واجهزة التوقيت وأدوات قياس وتسجيل الوقت )ساعات وصناعة الساعات( الوقت ا
والقشط لساعات اليد وأقراص الساعات الداخلية المرقمة )الساعات وصناعة الساعات( 

والصناديق وعلب العرض للساعات والمستخدمة في صناعة الساعات وللمجوهرات وآليات 
حجار الكريمة واألحجار شبه الكريمة؛ المعادن تحريك الساعات وقطعها؛ والمجوهرات؛ األ
 النفيسة وسبائكها؛ المشابك )مجوهرات(.,

Date of 16/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/04/2019  

Applicant Name: Montres Tudor SA اسم طالب التسجيل: مونتريز تيودور أس أيه 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Rue Francois-Dussaud 3, Geneva, 
Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  ، جنيفا، سويسرا 3دوساود  -رو فرانسويز 

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 166124 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 166124 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Key rings; trophies of precious metal; commemorative shields 
of precious metal; brooches [jewelry]; necklaces [jewelry]; rings 
[jewelry]; personal ornaments [jewellery]; shoe ornaments of 
precious metal; clocks; watches., 

حلقات المفاتيح؛ جوائز الكؤوس من المعادن الثمينة؛ الدروع التذكارية من المعادن الثمينة؛ 
الشخصية دبابيس الزينة )مجوهرات(؛ القالئد )مجوهرات(؛ الخواتم )مجوهرات(؛ الحلي 

 )مجوهرات(؛ حلي زينة األحذية المصنوعة من المعادن النفيسة؛ الساعات؛ ساعات اليد.,

Priority claim:  Claim Country: JP 
Claim No.: 2018-132399 
Claim Date: 24/10/2018 

 JPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018-132399رقم االدعاء: 

 24/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 21/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/04/2019  

Applicant Name: SPACETODAY INC. اسم طالب التسجيل: .سبيستوداي انك 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1-9-18, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-
0032, Japan 

 عنوان طالب التسجيل  اليابان ،106-0032كو، طوكيو -، روبونجي، ميناتو1-9-18

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 166165 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 166165 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pastes and other adhesives for stationery or household 
purposes; containers of paper, for packaging; paper bags and 
sacks; banners of paper; flags of paper; hygienic hand towels of 
paper; paper washcloths; hand towels of paper; baggage tags; 
paper and cardboard; photographs; sealing wax; decorators' 
paintbrushes; bags [pouches] of plastics, for packaging; food 
wrapping plastic film for household purposes; garbage bags of 
paper for household purposes; garbage bags of plastics for 
household use; paper patterns; tailors' chalk; table napkins of 
paper; handkerchiefs of paper; stationery; printed matter; 
paintings and calligraphic works; photograph stands 

معاجين ولواصق أخرى ألغراض القرطاسية وألغراض منزلية، أوعية من الورق، للتعبئة، 
أكياس وغرارات ورقية، رايات من الورق، أعالم من الورق، مناشف يدوية صحية من 

رقية للوجه، مناشف يدوية من الورق، بطاقات دليلية لألمتعة، الورق الورق، مناشف و
والورق المقوى، الصور الفوتوغرافية، شمع ختم، فرشات دهان الستخدام فنيي الديكور، 
حقائب ]أكياس[ من البالستيك، للتعبئة، رقائق بالستيكية لتغليف الطعام ألغراض منزلية، 

زلية، أكياس للنفايات من البالستيك لالستخدام أكياس للنفايات من الورق ألغراض من
المنزلي، نماذج تفصيل ورقية، طباشير للخياطين، مناديل من الورق للموائد، مناديل من 

 الورق، قرطاسية، مطبوعات، صور زيتية وأعمال خطية، مساند للصور الفوتوغرافية.

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 

-هيغاشيهيروشيمايوشييوكي هياغاشي، سايجو،   1-4-14
 ، اليابان739-8501سيتي،هيروشيما 

 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 166404 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 166404 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

PLASTIC MATERIALS FOR PACKAGING, PRINTERS TYPE, 
PRINTING BLOCK, ADDRESS PLATES FOR ADDRESSING 
MACHINES, ADDRESS STAMPS, ADVERTISEMENT BOARDS OF 
PAPER OR CARDBOARD, FORMS, PRINTED, PLACARDS OF 
PAPER OR CARDBOARD, POSTERS, PRINTED MATTER. 

مواد التغليف البالستيكية , حروف الطباعة,الكليشيهات ) الراسمات(, كليشيهات عناوين 
اختام العناوين,لوحات اعالنات من الورق او الورق المقوى ,نماذج الالت كتابة العناوين, 

مطبوعة, اغلفة للورق, اعالنات من الورق او الورق المقوى, مطبوعات, منشورات 
 مطبوعة, بيانات اعالنية,منشورات مطبوعة.

Date of 10/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/03/2019  

Applicant Name: Al- Saida for Consulting 
and Computer Systems   

 اسم طالب التسجيل: السائدة لالستشارات وانظمة الحاسوب  

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address mecca str -buil 145 -office 110, P.O.Box: 
17516, 11195 

, 17516، ص.ب:  110مكتب -145عمارة -شارع مكة 
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  
 بالزاا

ليغعنوان التب  

Trademark 166090 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 166090 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Paper, cardboard, printed matter, bookbinding materials, 
photographs, stationery, adhesives for stationery or household 
purposes, artists’ materials, paint brushes, typewriters and 
office requisites(except furniture) instructional and teaching 
material (except apparatus) plastic materials for packaging (not 
included in other classes) printers’ type, printing blocks. 
Address stamps , Bags (envelopes, pouches) of paper or 
plastics, for packaging, Coasters of paper, 
Envelopes (stationery), Flags of paper, Folders (stationary), 
Forms (printed), Fountain pens , Jackets for papers , Office 
requisites, except furniture 
| Packaging material made of starches , Packing paper , Printed 
matter, Stamps (Address) , Stands ' for pens and pencils, 
Wrappers (stationery } 

الورق والورق المقوى ، المطبوعاتء مواد تجليد الكتب، الصور 
أو لغايات منزلية، ومواد  الفوتوغرافية،القرطاسية،مواد اللصق المستعملة في القرطاسية

الفنانين ، فراشي الدهان او التلوين، اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبية )عدا األثاث(، مواد 
التوجيه والتدريس )عدا االجهزة( ، مواد التغليف البالستيكية )غير الواردة في فئات أخرى( 

)مغلفات وأجربة( من حروف الطباعة ،الكليشيهات )الراسمات(، أختام عناوين ، أكياس 
الورق والبالستيك للتعبئنة، صحون من الورق ، مغلفات )قرطاسية(، أعالم من الورق ،ملفات 

)قرطاسية(، نماذج )مطبوعة(، أقالم حبر ، أغلفة للورق ، لوازم مكتبية عدا األثاث، مواد 
لحبر وأقالم تغليف مصنوعة من النشاء ورق تغليف ،مطبوعات ،اختام عناوين، مساند ألقالم ا

 الرصاص ، اغلفة ورقية قرطاسية 

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 والتلفزيونعمان، شارع االذاعة  11110 -110025ص.ب  

Trademark 166282 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 166282 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Paper, cardboard and goods made from these materials, not 
included in other classes, printed matter, bookbinding 
materials, photographs, stationery, adhesives for stationery or 
household purposes, artists’ materials, paint brushes, 
typewriters and office requisites instructional and teaching 
material (except apparatus) plastic materials for packaging 
printers’ type, printing blocks. Address stamps , Bags 
(envelopes, pouches) of paper or plastics, for packaging, 
Coasters of paper, Envelopes (stationery), Flags of paper, 
Folders (stationary), Forms (printed), Fountain pens , Jackets 
for papers , Office requisites, except furniture packaging 
material made of starches, packing paper ,printed matter, 
stamps (address), stands for pens and pencils, wrappers 
(stationery) 
 

الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى، 
المطبوعات، مواد تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، القرطاسية، مواد اللصق المستعملة في 

لكاتبة القرطاسية أو لغايات منزلية، ومواد الفنانين ، فراشي الدهان او التلوين، اآلالت ا
واللوازم المكتبية ، مواد التوجيه والتدريس )عدا األجهزة( ، مواد التغليف البالستيكية حروف 

الطباعة ، الكليشيهات )الراسمات(. أختام عناوين ، أكياس )مغلفات وأجربة( من الورق 
والبالستيك للتعبئة ، صحون من الورق ، مغلفات )قرطاسية( ، أعالم من الورق ، ملفات 

طاسية( ، نماذج )مطبوعة( ، اقالم حبر ، أغلفة للورق ، لوازم مكتبية عدا األثاث ، مواد )قر
تغليف مصنوعة من النشا، ورق تغليف ، مطبوعات ، اختام عناوين ، مساند ألقالم الحبر 

 وأقالم الرصاص ، اغلفة ورقية قرطاسية 

Date of 08/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/04/2019  

Applicant Name: The Engineering Co For 
Signs   

 اسم طالب التسجيل: الشركة الهندسية لصناعة االعالن 

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, Amman, P.O.Box: 110025, 
11110 

, 110025عمان،شارع االذاعة االردن ، عمان  ، ص.ب:
11110 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 110025 -11110 Amman,Jordan   ليغعنوان التب عمان،شارع االذاعة االردن 11110 -110025ص.ب  

Trademark 166284 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 166284 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pastes and other adhesives for stationery or household 
purposes; paper bags; containers of paper for packaging; bags 
of plastics for packaging; paper coasters; food wrapping plastic 
film for household use; banners of paper; flags of paper; paper 
and cardboard; paper tapes; stickers; sticky notes; bookmarks; 
pencils; sketchbooks; painting palettes; file folders; stationery; 
calendars; pocket memorandum books; photo books; printed 
matter; paintings; calligraphic works; photographs; photograph 
stands. 

مواد الصقة أخرى ألغراض قرطاسية أو منزلية؛ األكياس الورقية؛ األوعية من معاجين و
الورق للتغليف؛ األكياس من البالستيك للتعبئة والتغليف؛ القطع الواقية الورقية؛ رقائق تغليف 

بالستيكية للمواد الغذائية لالستخدام المنزلي؛ رايات ورقية؛ أعالم من الورق؛ الورق و 
شرطة ورقية؛ الرقع الالصقة؛ أوراق تذكير الصقة؛ مؤشر الكتب؛ اقالم الورق المقوى؛ أ

الرصاص؛ كراسات الرسم؛ لوحات ألوان رسم؛ حافظات للملفات؛ القرطاسية؛ والتقاويم؛ 
مذكرات جيب؛ دفاتر حفظ الصور؛ المطبوعات؛ لوحات رسم؛ أعمال الخط؛ الصور 

 الفوتوغرافية؛ حماالت للصور الفوتوغرافية.

Priority claim:  Claim Country: JP 
Claim No.: 2018-132399 
Claim Date: 24/10/2018 

 JPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018-132399رقم االدعاء: 

 24/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 21/04/2019 الجريدة الرسمية اعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/04/2019  

Applicant Name: SPACETODAY INC. اسم طالب التسجيل: .سبيستوداي انك 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address 1-9-18, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-
0032, Japan 

 عنوان طالب التسجيل  ، اليابان106-0032كو، طوكيو -، روبونجي، ميناتو1-9-18

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 166203 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 166203 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Printed Materials, Packaging materials, Adhesive packaging 
tapes, Plastic materials for packaging, Packaging bags of paper, 
Packaging boxes of paper, Packaging boxes of cardboard, Food 
wrappers, Food-wrapping paper, Printed menus, Handkerchiefs 
of paper. 

مطبوعة ومواد التعبئة والتغليف وأشرطة التغليف الالصقة والمواد البالستيكية المواد ال
للتغليف وأكياس التعبئة والتغليف من الورق وصناديق التعبئة والتغليف من الورق وصناديق 
التعبئة من الورق المقوى وأغلفة األغذية وورق التغليف للطعام والقوائم المطبوعة ومناديل 

 الورق.

Date of 19/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/05/2019  

Applicant Name: Shaban Hamada & 
Partners Co 

 اسم طالب التسجيل: شعبان حماده وشركاه

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Partnership Company نوع طالب التسجيل توصية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman- Jordan- Wasfi Al Tal Street,  عنوان طالب التسجيل  11192شارع وصفي التل  ،, -االردن -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166381 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 166381 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

paper cardboard files stationery pens notebooks   ورق كرتون ملفات قرطاسية اقالم دفاتر 

Date of 16/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/10/2019  

Applicant Name: Hamad  Emad Hamad 
Melhim  

 اسم طالب التسجيل: حمد عماد حمد ملحم 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address zarqa /rusaifa, P.O.Box: 3601, 11953 :عنوان طالب التسجيل  11953, 3601الزرقاء /الرصيفة   ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 3601 -11953 zarqa /rusaifa   ليغعنوان التب الزرقاء /الرصيفة  11953 -3601ص.ب  

Trademark 166127 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 166127 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Rubber, gutta-percha, asbestos, mica; plastics in extruded form 
for use in anufacture; insulating materials, insulators, insulating 
tape and band insulating  plaster; mica, raw or partly processed; 
asbestos paper; insulating paints; adhesive, tapes, other than 
stationery and not for medical or household purposes; gaskets; 
rings of rubber; cylinder jointing; water-tight rings; reinforcing 
materials not of metal for pipes; joint packing for pipes; 
junctions for pipes, not of metal; watering hose; hoses of textile 
material, fire hose; pipe jackets, not of metal; connecting hose 
for vehicle radiators; balata; threads of plastic materials not for 
textile use 

المطاط، الجابرغاء االسبستوس والمايكا؛ البالستيك المشكل لإلستخدام في الصناعة؛ لمواد 
الميكاء الخام او المعالجة العازلة; العوازل; الشريط والروابط العازلة; اللواصق العازلة؟؛ 

جزئيا؛ ورق االسبستوس؛ الدهانات العازلة؛ االشرطة الصمغية; مختلفة عن استخدامات 
القرطاسية وليست لغايات المنزلية اوالطبية؛ الحشوات؛ مرابط مطاطية؛ مرابط االسطوانات؛ 

د الربط لالنابيب؛ مرابط الماء المشدودة; المواد المقوية والتي ليست من المعدن لألنابيب;موا
 توصيالت لالنابيب ليست من المعدن؛ خراطيم المياه؛ خراطيم من

مواد النسيج; خراطيم الحريقء األغلفة الخارجية لالنابيب ليست من المعدن؛ وصالت 
الخراطيم لجهاز تبريد المركبات؛ مادة البالتاء خيوط من مواد البالستك ليست الستعماالت 

 النسيج.

Date of 16/09/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/09/2018  

Applicant Name: YPS IC VE DIS TICARET 
LIMITED SIRKETI 

 اسم طالب التسجيل: واي بي اس اتش في ديس تجاريت ليمتد شيركيتى

Nationality     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Ankara Yolu Uzeri, Konsan Ozel Organize 
Sanayi Bolgesi, Hilal Sokak, No: 30-32, 
Karatay - Konya / TURKEY 

أنقرة يولو أوزيرى، كونسان اوزيل أورجانيزى سانايى 
 كونيا / تركيا -، كاراتي  32-30بولجيسي، هالل سوكاك رقم: 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

NJQ & ASSOCIATES   - AMMAN - JORDAN 
AMMAN - JORDAN, PO_BOX: 142025 - 
POSTCODE: 11814  

صندوق بريد  -عمان االردن   -مكتب نادر جميل قمصية  
 - 11814رمز بريدي  - 142025

ليغعنوان التب  

Trademark 166244 Class 17 17 رقم العالمة التجارية 166244 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Vanity cases sold empty; umbrellas and their parts; parasols 
[sun umbrellas]; Handles for canes and walking sticks; Handbag 
frames; purse frames; horseshoes; clothing for domestic pets; 
bags and the like; pouches and the like; canes; metal parts of 
canes and walking-sticks; leather straps 

ماسي ]مظالت حقائب صغيرة لمستحضرات التجميل تباع فارغة، مظالت وقطع غيارها، ش
شمسية[، مقابض لعصي من الخيزران وعصي السير، هياكل حقائب اليد، هياكل الجزادين، 

حدوات غير معدنية، مالبس للحيوانات األليفة المنزلية، حقائب وما شابه، أكياس وما شابه، 
 عصي من الخيزران، أجزاء معدنية من عصي الخيزران وعصي السير، سيور جلدية.

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 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 166403 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 166403 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

All-purpose carrying bags; sport bags; beach bags; backpacks 
and tote bags; waist packs; wrist wallets; umbrellas 

جميع مستلزمات حقائب اليد، الحقائب الرياضية، حقائب الشاطئ، حقائب الظهر والنقل، 
 الوسط، محافظ يدوية، شمسياتحقائب تلف على 

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 166297 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 166297 الصنف 



160 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Bags, namely, tote bags and tool bags sold empty; umbrellas; 
patio umbrellas; umbrella bases; umbrella covers; trunks, 

حقائب و تحديًدا حقائب تبضع وحقائب أدوات تُباع فارغة، مظالت، مظالت الباحة، قواعد 
 مظالت، أغطية مظالت، صناديق,

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  921100شارع مكة، ص. ب ، 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166113 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 166113 الصنف 
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   GOLDEN GOOSE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Leather and imitation leather; Animal skins, hides; Luggage and 
carrying bags; Umbrellas and parasols; Walking sticks; Whips, 
harness and saddlery; Collars, leads and clothing for animals; 
Attaché cases; Sport bags; Bags for climbers; Bags for 
campers; bags; Beach bags; Boston bags; Clutch bags (hand 
bags); Gym bags; leather bags; Cross-body bags; Bags for 
carrying pets; Bags for jewellery of textile materials (empty); 
Pouch baby carriers; Travelling bags; Saddlebags; Shopping 
bags; Chain mesh purses; Handbag frames; Tool bags of 
leather, empty; Bags [envelopes, pouches] of leather, for 
packaging; Satchels; Bags (Game -) [hunting accessories]; 
Garment bags for travel; Wallets; Net bags for shopping; 
Suitcases; Briefbags; Card cases [notecases]; Credit card cases 
[wallets]; Handbags; Hat boxes of leather; Haversacks; Key 
cases; Music cases; Vanity cases, not fitted; Purses; 
Backpacks; Suitcase handles; Traveling trunks; Travelling sets 
[leatherware]; Boxes of leather or leatherboard; Cases of leather 
or leatherboard; Chin straps, of leather; Fur; Straps (Leather -); 
Imitation leather; Laces (Leather -); Leather thread; 
Leatherboard; Leather straps; Collars for animals. 

الجلود والجلود المقلدة؛ جلود الحيوانات وجلود الحيوانات الخام أو المدبوغة؛ األمتعة 
المظالت ؛ عصي المشي؛ السياط واطقم الحيوانات والسروج؛ وحقائب الحمل؛ الشماسي و

الياقات وأربطة الرقبة ومالبس للحيوانات؛ حقائب المستندات والملفات؛ الحقائب الرياضية؛ 
حقائب للمتسلقين؛ حقائب للتخييم؛ الحقائب؛ حقائب الشاطئ؛ الحقائب القماشية ذات 

الحقائب للصاالت الرياضية؛ حقائب جلدية؛  المقابض؛ الحقائب ذات المقابض )حقائب يدوية(؛
الحقائب التي تعلق على الكتف؛ الحقائب لحمل الحيوانات األليفة؛ حقائب المجوهرات 

المصنوعة من مواد قماشية )فارغة(؛ حقائب لحمل األطفال؛ حقائب السفر؛ حقائب للسروج؛ 
د؛ حقائب األدوات الجلدية أكياس التسوق؛ المحافظ المشبكة ذات السالسل؛ إطارات حقائب الي

الفارغة؛ األكياس )الظروف وأكياس جلدية للتغليف؛ حقائب الكتب المدرسية؛ حقائب حمل 
الطرائد )إكسسوارات صيد(؛ حقائب حمل المالبس للسفر؛ محافظ النقود؛ أكياس مشبكة 
ت للتسوق؛ حقائب السفر؛ حقائب الوثائق؛ محافظ للبطاقات ]محافظ جيب[؛ حافظات بطاقا

االئتمان )محافظ(؛ حقائب اليد؛ العلب الجلدية للقبعات؛ حقائب الجنود؛ حافظات المفاتيح؛ 
حقائب حمل األدوات الموسيقية؛ حقائب مستحضرات التجميل، غير المجهزة؛ الجزادين؛ 
الحقائب التي توضع على الظهر؛ مقابض لحقائب السفر؛ الحقائب الخاصة بالسفر؛ أطقم 

صناديق الجلدية أو المصنوعة من األلواح الجلدية؛ الحقائب المصنوعة من السفر)جلديات(؛ ال
الجلود أو من األلواح الجلدية؛ أربطة الذقن الجلدية؛ الفراء؛ القشط الجلدية؛ الجلود المقلدة؛ 

 األربطة الجلدية؛ خيوط جلدية؛ الجلد المقلد؛ القشط الجلدية؛ أطواق للحيوانات.

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 17984463 
Claim Date: 12/11/2018 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 17984463رقم االدعاء: 

 12/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 02/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/04/2019  

Applicant Name: GOLDEN GOOSE S.P.A. اسم طالب التسجيل: .ايه .بيه .جولدن جووز اس 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address VIA SAN MARTINO 17, 20122 MILANO,  
ITALY, P.O.Box: 840553 

ميالنو، إيطاليا  ،  20122، 17فيا سان مارتينو 
 840553ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166212 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 166212 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Leather and imitation leather; Animal skins, hides; Luggage and 
carrying bags; Umbrellas and parasols; Walking sticks; Whips, 
harness and saddlery; Collars, leads and clothing for animals; 
Attaché cases; Sport bags; Bags for climbers; Bags for 
campers; bags; Beach bags; Boston bags; Clutch bags (hand 
bags); Gym bags; leather bags; Cross-body bags; Bags for 
carrying pets; Bags for jewellery of textile materials (empty); 
Pouch baby carriers; Travelling bags; Saddlebags; Shopping 
bags; Chain mesh purses; Handbag frames; Tool bags of 
leather, empty; Bags [envelopes, pouches] of leather, for 
packaging; Satchels; Bags (Game -) [hunting accessories]; 
Garment bags for travel; Wallets; Net bags for shopping; 
Suitcases; Briefbags; Card cases [notecases]; Credit card cases 
[wallets]; Handbags; Hat boxes of leather; Haversacks; Key 
cases; Music cases; Vanity cases, not fitted; Purses; 
Backpacks; Suitcase handles; Traveling trunks; Travelling sets 
[leatherware]; Boxes of leather or leatherboard; Cases of leather 
or leatherboard; Chin straps, of leather; Fur; Straps (Leather -); 
Imitation leather; Laces (Leather -); Leather thread; 
Leatherboard; Leather straps; Collars for animals 

الجلود والجلود المقلدة؛ جلود الحيوانات وجلود الحيوانات الخام أو المدبوغة؛ األمتعة 
وحقائب الحمل؛ الشماسي والمظالت ؛ عصي المشي؛ السياط واطقم الحيوانات والسروج؛ 

الياقات وأربطة الرقبة ومالبس للحيوانات؛ حقائب المستندات والملفات؛ الحقائب الرياضية؛ 
حقائب للمتسلقين؛ حقائب للتخييم؛ الحقائب؛ حقائب الشاطئ؛ الحقائب القماشية ذات 

المقابض؛ الحقائب ذات المقابض )حقائب يدوية(؛ الحقائب للصاالت الرياضية؛ حقائب جلدية؛ 
تعلق على الكتف؛ الحقائب لحمل الحيوانات األليفة؛ حقائب المجوهرات الحقائب التي 

المصنوعة من مواد قماشية )فارغة(؛ حقائب لحمل األطفال؛ حقائب السفر؛ حقائب للسروج؛ 
أكياس التسوق؛ المحافظ المشبكة ذات السالسل؛ إطارات حقائب اليد؛ حقائب األدوات الجلدية 

ياس جلدية للتغليف؛ حقائب الكتب المدرسية؛ حقائب حمل الفارغة؛ األكياس )الظروف وأك
الطرائد )إكسسوارات صيد(؛ حقائب حمل المالبس للسفر؛ محافظ النقود؛ أكياس مشبكة 

للتسوق؛ حقائب السفر؛ حقائب الوثائق؛ محافظ للبطاقات ]محافظ جيب[؛ حافظات بطاقات 
؛ حقائب الجنود؛ حافظات المفاتيح؛ االئتمان )محافظ(؛ حقائب اليد؛ العلب الجلدية للقبعات

حقائب حمل األدوات الموسيقية؛ حقائب مستحضرات التجميل، غير المجهزة؛ الجزادين؛ 
الحقائب التي توضع على الظهر؛ مقابض لحقائب السفر؛ الحقائب الخاصة بالسفر؛ أطقم 

ب المصنوعة من السفر)جلديات(؛ الصناديق الجلدية أو المصنوعة من األلواح الجلدية؛ الحقائ
الجلود أو من األلواح الجلدية؛ أربطة الذقن الجلدية؛ الفراء؛ القشط الجلدية؛ الجلود المقلدة؛ 

 األربطة الجلدية؛ خيوط جلدية؛ الجلد المقلد؛ القشط الجلدية؛ أطواق للحيوانات.

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 18004471 
Claim Date: 27/12/2018 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 18004471رقم االدعاء: 

 27/12/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 02/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/04/2019  

Applicant Name : GOLDEN GOOSE S.P.A. اسم طالب التسجيل: .ايه .بيه .جولدن جووز اس 

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address VIA SAN MARTINO 17, 20122 MILANO,  
ITALY 

 عنوان طالب التسجيل  ميالنو، إيطاليا 20122، 17فيا سان مارتينو 

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 166319 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 166319 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Industrial packaging containers of leather; clothing for pets; 
tote bags; bags; pouches; vanity cases, not fitted; umbrellas. 

عبوات التغليف الصناعي المصنوعة من الجلود؛ مالبس للحيوانات األليفة؛ حقائب الحمل ؛ 
 الحقائب؛ األكياس؛ حقائب مستحضرات التجميل، غير المجهزة؛ المظالت.

Priority claim:  Claim Country: JP 
Claim No.: 2018-132399 
Claim Date: 24/10/2018 

 JPبحق االولوية: بلد االدعاء: االدعاء 
 2018-132399رقم االدعاء: 

 24/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 21/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/04/2019  

Applicant Name: SPACETODAY INC. طالب التسجيل:اسم  .سبيستوداي انك  

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1-9-18, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-
0032, Japan 

 عنوان طالب التسجيل  ، اليابان106-0032طوكيو كو، -، روبونجي، ميناتو1-9-18

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 
 شاكر بن زيد عمان/ الشميساني /شارع األمير

ليغعنوان التب  

Trademark 166201 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 166201 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Leather and imitations of leather; animal skins, hides; trunks 
and travelling bags; umbrellas and parasols; walking sticks; 
whips, harness and saddlery; belts; bags; backpacks; 
briefcases; game bags; garment bags; handbags; key cases; 
purses; rucksacks; school bags; wash bags; sports bags; leads 
and leashes; collars for pets; pet clothing; pet shoes; pet hair 
bows; bags for carrying pets; rawhide chews for dogs. 

الجلود والجلود المقلّدة؛ جلود الحيوانات وجلود الحيوانات الخام أو المدبوغة؛ الصناديق 
سياط، أطقم الحيوانات والسروج؛ وحقائب السفر؛ والشماسي والمظالت؛ وعصي المشي؛ ال

األحزمة؛ والحقائب؛ الحقائب التي توضع على الظهر؛ والحقائب الجلدية؛ الحقائب ذات 
المرابط؛ حقائب حمل األلبسة؛ حقائب اليد؛ وحافظات المفاتيح؛ محافظ النقود؛ وحقائب الظهر؛ 

المقاود واأللجمة؛ أطواق الحقائب المدرسية؛ الحقائب للمواد التجميلية؛ الحقائب الرياضية؛ 
الحيوانات األليفة؛ مالبس الحيوانات األليفة؛ أحذية الحيوانات األليفة؛ ربطات الشعر 

للحيوانات األليفة؛ حقائب لحمل الحيوانات األليفة؛ عضاضة للكالب مصنوعة من جلد غير 
 مدبوغ .

Priority claim:  Claim Country: GB 
Claim No.: UK00003357369 
Claim Date: 29/11/2018 

 GBاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 UK 00003357369رقم االدعاء: 

 29/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 25/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/04/2019  

Applicant Name: Joules Limited اسم طالب التسجيل: جولز ليمتد 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 16 The Point Rockingham Road, Market 
Harborough, Leicestershire LE16 7QU, 
United Kingdom 

ذي بوينت روكينجهام رود، ماركيت هاربورو، ليستيرشير   16
 كيو يو، المملكة المتحدة 7 16ال اي 

 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 166210 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 166210 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Leather and imitations of leather; animal skins, hides; trunks 
and travelling bags; umbrellas and parasols; walking sticks; 
whips, harness and saddlery; belts; bags; backpacks; 
briefcases; game bags; garment bags; handbags; key cases; 
purses; rucksacks; school bags; wash bags; sports bags; leads 
and leashes; collars for pets; pet clothing; pet shoes; pet hair 
bows; bags for carrying pets; rawhide chews for dogs., 

الجلود والجلود المقلّدة؛ جلود الحيوانات وجلود الحيوانات الخام أو المدبوغة؛ الصناديق 
ر؛ والشماسي والمظالت؛ وعصي المشي؛ السياط، أطقم الحيوانات والسروج؛ وحقائب السف

األحزمة؛ والحقائب؛ الحقائب التي توضع على الظهر؛ والحقائب الجلدية؛ الحقائب ذات 
المرابط؛ حقائب حمل األلبسة؛ حقائب اليد؛ وحافظات المفاتيح؛ محافظ النقود؛ وحقائب الظهر؛ 

للمواد التجميلية؛ الحقائب الرياضية؛ المقاود واأللجمة؛ أطواق الحقائب المدرسية؛ الحقائب 
الحيوانات األليفة؛ مالبس الحيوانات األليفة؛ أحذية الحيوانات األليفة؛ ربطات الشعر 

للحيوانات األليفة؛ حقائب لحمل الحيوانات األليفة؛ عضاضة للكالب مصنوعة من جلد غير 
 مدبوغ .,

Priority claim:  Claim Country: GB 
Claim No.: UK00003352326 
Claim Date: 09/11/2018 

 GBاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 UK 00003352326رقم االدعاء: 

 09/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 25/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/04/2019  

Applicant Name: Joules Limited اسم طالب التسجيل: ليمتد جولز 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 16 The Point Rockingham Road, Market 
Harborough, Leicestershire LE16 7QU, 
United Kingdom 

ذي بوينت روكينجهام رود، ماركيت هاربورو، ليستيرشير   16
 كيو يو، المملكة المتحدة 7 16ال اي 

 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 166195 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 166195 الصنف 



166 

 

 

   ALL IN MOTION  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

All-purpose carrying bags; sport bags; duffle bags; roller bags; 
beach bags; backpacks and tote bags; waist packs; wrist 
wallets; umbrellas; trekking poles; bags specially adapted for 
yoga mats; yoga towels specially adapted for yoga mats 

حقائب حمل لكل األغراض، حقائب للرياضة، حقائب مهمات، حقائب ذات عجالت، حقائب 
للشاطئ، حقائب ظهر وحمل، حقائب توضع حول الخصر، محافظ توضع حول المعصم، 

 مظالت، أعمدة ارتحال، حقائب مهيأة خاصة لسجادات اليوجا.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/259,261 
Claim Date: 11/01/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 259.261/88رقم االدعاء: 

 11/01/2019تاريخ 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 بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166373 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 166373 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Bags; handbags; suitcases, holdalls, purses, pocket wallets; 
umbrellas, parasols and walking sticks 

حقائب؛ حقائب يد؛ حقائب سفرية، حقائب سفر قماشية، محافظ نقود، محافظ جيب؛ مظالت، 
 شماسي وعصي.

Date of 12/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/06/2019  

Applicant Name: DEBENHAMS RETAIL 
LIMITED 

 اسم طالب التسجيل: ديبنهامز ريتيل لمتد

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

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

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 -3308ص.ب الصناعيةمكتب فيالدلفيا لحماية الملكية  
 عمان 11181

ليغعنوان التب  

Trademark 166067 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 166067 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Bags -School bags   حقائب مدرسية  -حقائب 

Date of 07/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/08/2019  

Applicant Name: lanus trading co .LTD  اسم طالب التسجيل: شركة النوس التجارية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address GF#1 samir plaza -Taqi aldeen Alsobki -
Khalda -amman -jordan , P.O.Box: 851552, 
11185 

عمارة رقم -ش تقي الدين السبكي -سمير بالزا  1ط االرضي #
 11185, 851552خلدا عمان االردن   ، ص.ب: 1

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 851552 -11185 GF#1 samir plaza 
-Taqi aldeen Alsobki -Khalda -amman -
jordan  

ش -سمير بالزا  1ط االرضي # 11185 -851552ص.ب  
 خلدا عمان االردن  1عمارة رقم -تقي الدين السبكي 

ليغعنوان التب  

Trademark 166296 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 166296 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pottery stone; stone sculptures; non-precious stones for garden 
or ornamental use; figurines of clay, stone, 

أحجار فخارية، منحوتات حجرية، أحجار غير نفيسة لالستخدام في الحدائق أو االستخدام 
 الزخرفي، تماثيل صغيرة من الطين و الحجر,

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 

، 2467-55403مول، 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 

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166111 Class 19 19 رقم العالمة التجارية 166111 الصنف 
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   PYRANOVA  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Glass for constructions purposes; glass plates for fire-resistant 
glazing, 

 ألواح زجاجية ألغراض البناء؛ ألواح زجاجية للطالء بطبقة المعة مقاومة للحرائق,

Date of 28/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/04/2019  

Applicant Name: SCHOTT AG اسم طالب التسجيل: شوت ايه جي 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Hattenbergstrasse 10, 55122 Mainz, 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  ماينز، المانيا 55122، 10هاتينبيرجشتراسه 

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 166198 Class 19 19 رقم العالمة التجارية 166198 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Valves of plastic, other than machine parts; cushions 
[furniture]; hand-held flat fans; tool boxes, not of metal 
[furniture]; Blinds of reed, rattan or bamboo [Sudare]; oriental 
single panel standing partition [Tsuitate]; costume display 
stands; rattan, unworked or partly worked; step ladders and 
ladders, not of metal; water tanks for household purposes, not 
of metal or masonry; curtain fittings; metal-substitute plastic 
fasteners; nails, wedges, nuts, screws, tacks, bolts, rivets and 
casters, not of metal; washers, not of metal, not of rubber or 
vulcanized fiber; locks, non-electric, not of metal; Japanese 
floor cushions [zabuton]; pillows; mattresses; industrial 
packaging containers of wood, bamboo or plastics; embroidery 
frames and hoops; nameplates and door nameplates, not of 
metal; hand-held folding fans; stakes, not of metal, for plants or 
trees; beds for household pets; dog kennels; nesting boxes for 
small birds; hat hooks, not of metal; shopping baskets; hanging 
boards [Japanese style pegboards using positional hooks]; 
towel dispensers, not of metal; furniture; indoor window blinds 
[shade] [furniture]; bead curtains for decoration; window 
shades; figurines of wood, bamboo or plastic; wind chimes; 
oriental folding partition screens [byoubu]; advertising 
balloons; upright signboards of wood or plastics; artificial 
model food samples; ritual equipment; pocket mirrors; pocket 
mirror bags; cradles; infant walkers; mannequins; picture 
frames; Japanese food wrapping sheets of wood as materials 
[Kyogi]; ferns [unworked or partly worked material]; bamboo 
[unworked or partly worked material]; bamboo skins [unworked 
or partly worked material]; vines; tree barks 

 صمامات من البالستيك، بخالف أجزاء اآللة، وسائد ]أثاث[، مراوح مسطحة يدوية، صناديق
أدوات، غير معدنية ]أثاث[، حاجبات من القصب، الراتونياء أو الخيزران، حواجز قائمة 

شرقية ذات لوح واحد، قوائم عرض المالبس، من الراتونياء، مشغولة أو مشغولة جزئيا، 
ساللم وساللم ذات درج، غير معدنية، خزانات للماء ألغراض منزلية، غير معدنية أو من 

وازم للستائر، مشابك بالستيك بديلة للمعدنية، مسامير، أسافين، الطوب أو الحجارة، ل
صاموالت، براغي، مسامير صغيرة، مسامير ملولبة، مسامير برشام وعجالت، غير معدنية، 

فلكات، غير معدنية، وليست من المطاط أو الليف المفلكن، أقفال، غير إلكترونية، غير 
ات، حاويات صناعية للتعبئة من الخشب، معدنية، وسائد أرضية يابانية، مخدات، فرش

الخيزران أو البالستيك، إطارات وأطواق للتطريز، لوحات معدنية لألسماء ولوحات معدنية 
لألسماء مخصصة لألبواب، غير معدنية، مراوح يدوية قابلة للطي، أعمدة هز، غير معدنية، 

لكالب، صناديق تعشيش للطيور للنباتات واألشجار، أسرة للحيوانات األليفة المنزلية، بيوت ل
الصغيرة، كالبات للقبعات، غير معدنية، سالل للتسوق، ألواح معلقة ]ألواح بفتحات لتثبيت 
شماعات عليه على الطراز الياباني باستخدام كالبات مكانية[، أوعية صرف للمناديل، غير 

ر للنوافذ، هياكل صغيرة معدنية، أثاث، ستار داخلية للنوافذ ]أثاث[، ستائر خرز للديكور، ستائ
من الخشب، الخيزران أو البالستيك، أجراس تقرع بحركة الهواء، حواجز شرقية قابلة للطي 
، بالونات مستخدمة في الدعايا واإلعالن، الفتات مستقيمة من الخشب أو البالستيك، عينات 

رة هزازة طعام مصغرة اصطناعية، معدات الطقوس، مرايا للجيب، حقائب مرايا للجيب، أس
لألطفال، مشايات لألطفال، موديالت لعرض المالبس واألزياء، إطارات الصور، ورق لتغليف 
الطعام الياباني من الخشب كمادة ، سراخس ]مادة غير مشغولة أو مشغولة جزئيا[، خيزران 

]مادة غير مشغولة أو مشغولة جزئيا[، جلود من الخيزران ]مادة غير مشغولة أو مشغولة 
 ، الكروم، لحاء الشجر.جزئيا[

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
 ، اليابان739-8501سيتي،هيروشيما 

 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 166402 Class 20 20 رقم العالمة التجارية 166402 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Furniture, namely, lawn chairs, lounge chairs, hammocks, beach 
chairs, and beach furniture 

أثاث و تحديًدا كراسي حدائق و كراسي االستلقاء و أراجيح شبكية و كراسي الشاطئ وأثاث 
 الشاطئ

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 166340 Class 20 20 رقم العالمة التجارية 166340 الصنف 
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   Pokémon  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cushions [furniture]; Japanese floor cushions [Zabuton ]; 
pillows; mattresses; hand-held flat fans; hand-held folding fans; 
towel dispensers [not of metal]; furniture; indoor window blinds 
[shade] [furniture]; blinds of reed, rattan or bamboo [Sudare]; 
bead curtains for decoration; window shades; advertising 
balloons; upright signboards of wood or plastics; picture 
frames., 

سائد )أثاث(؛ وسائد األرضيات اليابانية؛ الوسائد؛ الفرشات؛ المراوح المسطحة المحمولة الو
باليد؛ المراوح القابلة للطي المحمولة باليد؛ حماالت المناشف )غير المعدنية(؛ األثاث؛ ستائر 

النوافذ الداخلية )ستائر( )أثاث(؛ ستائر مصنوعة من القصب أو القش أو الخيزران ]سودير[؛ 
تائر الخرز للديكور؛ مظلالت النوافذ؛ البالونات اإلعالنية؛ الفتات عمودية من خشب أو س

 بالستيك؛ إطارات الصور.,

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 166158 Class 20 20 رقم العالمة التجارية 166158 الصنف 
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   e-tron 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Statues, figurines, plaques and works of art, included in the 
class; unworked and semi-worked glass, not specified for use; 
brushes and other articles for cleaning, brush-making materials; 
tableware, cookware and containers; cosmetic and toilet 
utensils and bathroom articles; articles for animals namely 
aquaria and vivaria, devices for pest and vermin control, bird 
baths, cages, feeding and drinking articles, fish bowls, 
grooming articles, nesting articles, tags, waste disposal articles, 
articles for the care for clothing and footwear namely boot jacks 
and shoehorns, button hooks, clothes racks, clothes stretchers, 
ironing and clothes pressing articles, sow polishers, shoe 
stretches and shapers; and parts and fittings of all the aforesaid 
goods, included in the class.,  

التماثيل والتماثيل الصغيرة واللوحات واألعمال الفنية المتضّمنة في الفئة؛ الزجاج غير  
الفراشي وأدوات التنظيف األخرى ومواد المشغول وشبه المشغول، غير المحددة لالستخدام؛ 

صناعة الفراشي؛ أدوات المائدة وأواني الطهي واألوعية؛ أواني مواد التجميل والزينة 
والحمام ؛ أدوات الحيوانات، تحديدا: األحواض المائية والمرابي واألجهزة للقضاء على 

شرب وأحواض اآلفات والحشرات وأحواض الماء للطيور واألقفاص وأدوات العلف وال
األسماك ومواد العناية والزينة الشخصية وأدوات التعشيش والرقع والمواد للتخلص من 

النفايات واألدوات للعناية بالمالبس وألبسة القدم، تحديدا: أدوات خلع الجزمات وقرون ارتداء 
الحذية وعراوي األزرار ورفوف المالبس وموسعات المالبس وأدوات الكوي وكي المالبس 

قراص الصقل الدوارة وموسعات ومشِكالت األحذية؛ اجزاء وقطع جميع البضائع المذكورة وأ
 اعاله، المتضّمنة في الفئة.,

Priority claim:  Claim Country: DE 
Claim No.: 302018017969.6 
Claim Date: 26/06/2018 

 DEاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 302018017969.6رقم االدعاء: 

 26/06/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 16/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/12/2018  

Applicant Name: Audi AG التسجيل:اسم طالب  اودي ايه جي  

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 85045  Ingolstadt, Germany 85045 عنوان طالب التسجيل  انجولستادت، المانيا 

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 166171 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 166171 الصنف 



175 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Combs; hair brushes; tooth brushes; bath sponges; bath 
brushes; cosmetic sponges; eyeglass cleaning cloths; soap 
dishes; shower caddies; pill boxes for personal use; applicator 
sticks for applying makeup; cosmetic brushes and brush sets; 
facial cleansing sponges; facial sponges for applying makeup; 
cosmetic palettes sold empty; cosmetic organizers; cups to 
hold cosmetics and cosmetic brushes; bath products, namely, 
loofah sponges, exfoliating mitts; cosmetic organizers; brush 
cleansing pads; dental floss 

أمشاط، فراشي للشعر، فراشي لألسنان، إسفنج تستخدم لالستحمام، فراشي لالستحمام، 
ش لتنظيف النظارات، حمالة للصابون، حامل دش االستحمام، صناديق إسفنج تجميلي، قما

حبات الدواء لالستخدام الشخصي، أعواد لتطبيق الماكياج، مجموعات فراشي ومستحضرات 
تجميل، إسفنج لتنظيف الوجه، إسفنج للوجه لتطبيق الماكياج، ألواح مستحضرات تجميل تباع 

حفظ مستحضرات التجميل وفراشي للتجميل، فارغة، منظمات مستحضرات تجميل، أكواب ل
منتجات استحمام، وخاصة إسفنج اللوف، قفازات تقشير، منظمات مستحضرات تجميل، 

 لبادات فرشاة تنظيف، خيط تنظيف األسنان

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/055,545 
Claim Date: 27/07/2018 

 USدعاء: االدعاء بحق االولوية: بلد اال
 055.545/88رقم االدعاء: 

 27/07/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 18/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/12/2018  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166307 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 166307 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Rags for cleaning, cotton rags for cleaning, woolen rags for 
cleaning, rubber rags for home and head for mopping rags, 
mopping rags, scouring pads, sanitary rags, rubber rags for 
dish washing, leather rags for polishing, drying rags and rags 
for dust-proof wipers and waxing implements on floor. 

و فوط مطاطية للمنزل فوط للتنظيف و فوط قطنية  للتنظيف و فوط من الصوف للتنظيف 
ورأسيات لفوط المسح وفوط مسح و وفوط مسح اسفنجية وفوط صحية و فوط مطاطية 

لغسيل االطباق  وفوط جلدية للتلميع وفوط تجفيف وفوط لمسح غبار المالبس وادوات لتطبيق 
 الشمع على االرضيات.

Special condition:  Claiming green & its' shades, white and 
black colors. 

 اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان االخضر ودرجاته واالبيض واالسود.

Date of 18/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/03/2019  

Applicant Name:  .BASHAR ABD 
ALMOGHNI MOHAMMAD 
ABDIN 

التسجيل: اسم طالب بشار عبد المغني محمد عابدين   

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل فردية  مؤسسة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Jordan - Amman- City Center , P.O.Box: 
21750, 11118,  

, 21750صندوق البريد:  –وسط البلد  –عمان  –األردن 
11118   ، 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166330 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 166330 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coolers, namely, non-electric portable coolers; water bottles 
sold empty 

 مبردات وتحديدا مبردات غير كهربائية محمولة، زجاجات مياه تباع فارغة.

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 166342 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 166342 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 166294 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 166294 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cosmetic and toilet utensils; industrial packaging containers of 
glass or porcelain; industrial packaging bottles of plastics; 
mugs; water bottles; coasters, not of paper or textile; kitchen 
utensils; cleaning tools and washing utensils; candle 
extinguishers; candlesticks; clothes brushes; piggy banks; 
talisman; omikuji [sacred lots] [printed strips of paper used for 
fortune telling]; flower vases; flower bowls; perfume burners; 
shoe brushes; shoe horns; shoe shine cloths; shoe shine 
sponges and cloths; shoe-trees. 

أدوات التجميل والزينة؛ حاويات التغليف الصناعية من الزجاج أو الخزف؛ زجاجات التغليف 
ية الصناعية من البالستيك؛ أكواب الشرب ذات المقابض؛ قناني المياه؛ القطع الواق

الموضوعة تحت األكواب، غير المصنوعة من الورق أو األنسجة؛ أواني مطبخ؛ أدوات 
التنظيف وأواني الغسيل؛ طفايات شموع؛ شمعدانات حمل الشمع؛ فراشي المالبس؛ الحصاالت 

الصغيرة؛ التعاويذ؛ اوميكوجي ]قطع مقدسة[ ]شرائط مطبوعة من الورق تستخدم في 
اواني الزهور؛ حارقات العطور؛ فراشي لألحذية؛ معدات الكهانة[؛ مزهريات الزهور؛ 

المساعدة الرتداء األحذية؛ أقمشة تلميع األحذية؛ اسفنج وأقمشة تلميع األحذية؛ موسعات 
 األحذية.

Priority claim:  Claim Country: JP 
Claim No.: 2018-132399 
Claim Date: 24/10/2018 

 JPاالدعاء: االدعاء بحق االولوية: بلد 
 2018-132399رقم االدعاء: 

 24/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 21/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/04/2019  

Applicant Name: SPACETODAY INC. اسم طالب التسجيل: .سبيستوداي انك 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1-9-18, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-
0032, Japan 

 عنوان طالب التسجيل  ، اليابان106-0032كو، طوكيو -، روبونجي، ميناتو1-9-18

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 166202 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 166202 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Woven and non-woven fabrics for use in various applications, 
such as hygiene, filtration, wipes, healthcare, and other 
industrial applications included in this class; fabrics for use in 
making diapers, incontinence pads, feminine products, wound 
dressings, prep pads, bandages, surgical swabs, medical wipes, 
sterilization wraps; airthrough bonded or thermobonded non-
woven textile fabrics for medical applications and for personal 
hygiene; nonwoven fabrics in the form of rolls for use in 
manufacture. 

ظافة األقمشة المحبوكة وغير المحبوكة المستخدمة في التطبيقات المختلفة مثل تطبيقات الن
والتنقية والفوط والرعاية الصحية والتطبيقات الصناعية األخرى الواردة ضمن هذه الفئة؛ 

األقمشة المستخدمة في صناعة الحفاظات وفوط السلس البولي والمنتجات النسائية ولتضميد 
الجروح وفوط التطهير والضمادات والقطن الطبي والفوط الطبية واألغلفة التعقيمية؛ األقمشة 

ترابطة بالهواء الساخن أو المترابطة بالتعريض للحرارة للتطبيقات الطبية وللنظافة الم
 الشخصية؛ األقمشة غير المحبوكة على شكل لفائف لالستخدام في التصنيع.

Priority claim:  Claim Country: BX 
Claim No.: 1378355 
Claim Date: 12/07/2018 

 BX االدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء:
 1378355رقم االدعاء: 

 12/07/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 13/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/01/2019  

Applicant Name: Berry Global, Inc. اسم طالب التسجيل: .بيري جلوبال، 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 101 Oakley Street, Evansville, Indiana 
47710, United States of America 

، الواليات 47710ايفانسفيل، انديانا اوكلي ستريت،  101
 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 166089 Class 24 24 رقم العالمة التجارية 166089 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

A full line of bed and bath linens. مجموعة كاملة لبياضات األسّرة والحمامات 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/129,159 
Claim Date: 24/09/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 129.159/88رقم االدعاء: 

 24/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 24/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/03/2019  

Applicant Name: Standard Textile Co., Inc. اسم طالب التسجيل: .، انك.ستاندرد تكستايل كو 

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 Knollcrest Drive, Cincinnati, OH 
45237, USA 

، 45237اتش وان كنولكريست درايف، سينسيناتي، او 
 الواليات المتحدة االمريكية

 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 166339 Class 24 24 رقم العالمة التجارية 166339 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Towels, namely, cotton towels, bath towels, beach towels مناشف و تحديدا مناشف قطنية و مناشف الحمام و مناشف الشاطئ 

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلب تاريخ 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 166344 Class 24 24 رقم العالمة التجارية 166344 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Towels مناشف 

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  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 166293 Class 24 24 رقم العالمة التجارية 166293 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Towels of textile; handkerchiefs of textile; woven textile goods 
for personal use; mosquito nets; bedsheets; Futon quilts; 
covers for futon quilts; Futon ticks [unstuffed Futon]; 
pillowcases; blankets; table napkins of textile; dish towels for 
drying; banners and flags, not of paper; unfitted seat covers of 
textile; wall hangings of textile; curtains; table cloths, not of 
paper; draperies [thick drop curtains]; sleeping bags., 

المناشف النسيجية؛ المحارم النسيجية؛ البضائع النسيجية المحبوكة لالستخدام الشخصي؛ 
الناموسيات؛ شراشف األسرة ؛ لحافات الفوتون؛ األغطية للحافات الفوتون اليابانية؛ لحف 

يل الطاوالت النسيجية؛ مناشف الفوتون غير المحشّوة؛ أكياس المخدات؛ البطانيات؛ مناد
الصحون للتجفيف؛ الالفتات واألعالم، غير الورقية؛ أغطية مقاعد غير مهيئة من النسيج؛ 

المعلقات الجدارية النسيجية؛ الستائر؛ اغطية للطاوالت، غير الورقية؛ ستائر الجوخ ]ستائر 
 سميكة[؛ أكياس النوم.,

Priority claim:  Claim Country: JP 
Claim No.: 2018-132399 
Claim Date: 24/10/2018 

 JPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 132399-2018رقم االدعاء: 

 24/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 21/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/04/2019  

Applicant Name: SPACETODAY INC. اسم طالب التسجيل: .سبيستوداي انك 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1-9-18, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-
0032, Japan 

 عنوان طالب التسجيل  ، اليابان106-0032كو، طوكيو -، روبونجي، ميناتو1-9-18

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 166162 Class 24 24 رقم العالمة التجارية 166162 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

head wear;clothing(outer and new ) ; clothing ( inner and new ) ; 
shoes and stockings ; socks and stockings  

لقدم ؛ الباس الرأس ؛مالبس خارجية ) جديدة (؛ مالبس داخلية ) جديدة ( ؛ احذية ومايلبس ب
 جواريب 

Date of 12/12/2017 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/12/2017  

Applicant Name: Tawny S.A. اسم طالب التسجيل: .ايه .تاوني اس 

Nationality     : URUGUAY جنسية الطالب االورغواي: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Buenos Aires 484, Piso 2, Escritorio 10 - 
Montevideo, Uruguay 

مونتيفيديو،  - 10، ايسكريتوريو 2، بيسو 484بوينس آيرس 
 أوروغواي

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

NJQ & ASSOCIATES   - AMMAN - JORDAN 
AMMAN - JORDAN, PO_BOX: 142025 - 
POSTCODE: 11814  

صندوق بريد  -عمان االردن   -مكتب نادر جميل قمصية  
  11814رمز بريدي  - 142025

ليغعنوان التب  

Trademark 166200 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 166200 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

breeches for wear, caps (headwear) ,clothing , for gymnastics 
,footaballshoes ,foot wear hats ,ready -made clothing , shirts , 
singles,sport boots ,sports jersys ,sport shoes ,stocking ,sweat 
-absorbent underclothing under wear ,teeshirts ,tights ,trousers 
,uniforms ,vests 

، بنطلونان قصيره )مالبس( ، قبعات اغطيه الراس( ، مالبس للرياضه البدنيه ، مالبس 
احذيه لكره القدم ، لباس القدم ، قبعات،مالبس جاهزه ، فمصان ، فمصان داخليه للرجال 

،اجوارب طويله ، مالبس داخليه ماصه للعرق  حذيه للرياضه ، فمصان للرياضه ، قمصان 
 شيرت( اثواب ضيقه ،بنطلونات ن بزات نظايه ،صدارات-نصف كم ، )تي 

Special condition:  The registration of this trademark should be 
limited in colours grey, yellow, according to the printfiled with 
the application.    

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة محدد باأللوان  ، الرمادي واالصفر، وذلك بموجب 
 النموذج المودع مع الطلب.

 

Date of 18/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/11/2018  

Applicant Name: AL MUWAHADA FOR 
SPORT SUPPIES 

 اسم طالب التسجيل: شركه الموحده للوازم الرياضيه ذ م م

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AMMAN /AL -Mawda str, P.O.Box: 923102, 
11192 

 عنوان طالب التسجيل  11192, 923102عمان شارع الموده   ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 923102 -11192 AMMAN /AL -
Mawda str 

ليغعنوان التب عمان شارع الموده  11192 -923102ص.ب    

Trademark 166070 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 166070 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Caps; golf shirts; tee-shirts; sweaters; jackets; hats; Clothing; 
shoes; training shoes; socks; scarfs; mufflers; belts [clothing]; 
gloves [clothing]; masquerade costumes; halloween costumes; 
hooded pullovers; hooded sweatshirts; overcoats; footwear. 

الطواقي ؛ قمصان الغولف؛ القمصان ذات األكمام القصيرة؛ الكنزات؛ الستر؛ القبعات ؛ 
المالبس؛ االحذية؛ أحذية للتدريب؛ والجوارب ؛ األوشحة؛ اللفحات التي تلف على العنق؛ 

]مالبس[؛ القفازات ]مالبس[؛ مالبس للحفالت التنكرية؛ أزياء مخصصة لعيد  األحزمة
القديسين؛ الكنزات التي لها قلنسوات؛ القمصان الفضفاضة التي لها قلنسوات؛ المعاطف التي 

 ترتدى فوق المالبس؛ البسة القدم.

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

Applicant Name: PUBG Corporation اسم طالب التسجيل: ببجي كوربوريشن 

Nationality     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 7F, 8F, 12, Seocho-Daero 38-Gil, Seocho-
Gu, Seoul 06655, Republic of Korea 

غو، -جيل، سيوشو-38دايرو -، سيوشو12اف، 8اف، 7
 ، جمهورية كوريا06655سيؤول 

 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 166229 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 166229 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Clothing, namely, waterproof clothing, sportswear, clothing of 
imitations of leather, clothing of leather, motorists clothing, 
cyclists' clothing, clothing for gymnastics, dresses, jumper 
dresses, robes, non-slipping devices for footwear, bandanas 
(neckerchiefs), caps (headwear), berets, underwear, sweat-
absorbent underwear, bodies (clothing), braces for clothing 
(suspenders), corsets (underclothing), galoshes, skull caps, 
footwear, athletic footwear, stockings, leotards, socks, breeches 
for wear, bathing trunks, shirts, hats, coats, cowls (clothing), 
waistbands (parts of clothing), tights, collars (clothing), 
camisoles, layettes (clothing), bathing suits, bathing caps, 
shower caps, headbands (clothing), pocket squares, scarfs, 
neck scarves (mufflers), boot uppers, jackets (clothing), garters, 
stuff jackets (clothing), blousons, fishing vests, skirts, overalls, 
chemises, gloves (clothing), ready-made clothing, paper 
clothing, knitwear (clothing), kimonos, leggings (leg warmers), 
sports jerseys, Combative sports uniforms, Shell suits, hosiery, 
sweaters, muffs (clothing), pelerines, sleep masks, skorts, 
miniskirts, boxer shorts, babies' pants (underwear), vests, 
trousers, slippers, ear muffs (clothing), parkas, pelisses, shirt 
yokes, pajamas, cuffs, ponchos, stocking suspenders, sock 
suspenders, brassieres, sandals, bath sandals, saris, footmuffs, 
not electrically heated, shoes, esparto shoes or sandals, bath 
slippers, suits, gymnastic shoes, beach shoes, training shoes, 
ski boots, shawls, sashes for wear, inner soles, overcoats, 
petticoats, trouser straps, half-boots, boots, stoles, suits, karate 
uniforms, judo uniforms, pockets for clothing, short-sleeved T-
shirts, long-sleeved T-shirts, footwear uppers, combinations 
(clothing), uniforms, valenki (felted boots), visors (headwear), 
cap peaks, Cleats for attachment to sports shoes. 

المالبس وبالتحديد المالبس المقاومة للماء والمالبس الرياضية و مالبس من الجلود المقلدة 
مباز و و المالبس الجلدية ومالبس سائقي السيارات و مالبس راكبي الدراجات و مالبس الج

الفساتين و فساتين محبوكة واألرواب وادوات مانعة النزالق األحذية و عصابات )مناديل 
الرقبة( و قبعات )أغطية الرأس( وقلنسوات والمالبس الداخلية والمالبس الداخلية ماصة 

للعرق و المالبس الضيقة وشياالت للمالبس )حماالت( و مشدات )مالبس داخلية( و حذاء 
و قبعات للرأس واألحذية واألحذية الرياضية وجوارب و ثياب الرقص و  مطاطي خارجي

الجوارب و سراويل )من الخصر السفل الركبة كل ساق بقطعة قماس منفصلة( لالرتداء و 
سراويل السباحة والقمصان والقبعات والمعاطف و اوشحة صوفية )مالبس( وأحزمة الخصر 

)مالبس( و قمصان داخلية و مالبس أطفال )أجزاء من المالبس( و لباس ضيق و أطواق 
)مالبس( وبدالت السباحة و قبعات السباحة و قبعات االستحمام و عصابات الرأس )المالبس( 

و مناديل للبدالت الرجالية واألوشحة و وأوشحة العنق )اوشحة( والجزء العلوي من الحذاء 
بس( وسترات قصيرة وسترات والجاكيتات )مالبس( وأربطة الجوارب النسائية والسترات )مال

الصيد والتنانير واالفرهوالت  )اللباس الكامل( لباس النوم النسائي والقمصان وقفازات 
)مالبس( والمالبس الجاهزة والمالبس الورقية والمالبس المحبوكة )مالبس( ورداء نسائي 

والزي  باكمام واسعة وسراويل ضيقة )لتدفئة الساقين( والباليز )القمصان( الرياضية
الرياضي القتالي والبدالت الرياضية الملونة والجوارب النسائية والسترات المعرقة )قمصان 

سميكة( واغطية لالذنين )مالبس( ووشاحات )أوشحة( وأقنعة النوم وشورتات على شكل 
تنورة وتنورات قصيرة وشورتات المالكم وسراويل األطفال )المالبس الداخلية( وسترات 

بنطلونات وشباشب وأغطية لألذنين )مالبس( وستر ومعاطف من الفرو وقميص بدون اكمام و
بقبعة والبيجامات )مالبس النوم( وزند القميص والعباءات وحماالت الجوارب النسائية 

وحماالت الجورب ومشدات للصدر والصنادل وصندل الحمام والساري )لباس هندي( ودفايات 
ذية أو صنادل القش واخفاف الحمام و البدالت و أحذية للقدمين ليست كهربائية واألحذية وأح

الجمباز و أحذية الشاطئ و أحذية التدريب و أحذية التزلج و الشاالت و الزنانير لالرتداء و 
النعال الداخلية و المعاطف و التنورات الداخلية و أحزمة السراويل واالبواط ذات الرقبة 

و الزي الرسمي للكاراتيه و الزي الرسمي للجودو و القصيرة واالبواط و الشاالت و البدالت 
جيوب المالبس والقمصان قصيرة األكمام و قمصان بأكمام طويلة و الجزء العلوي لألحذية و 

اللباس المتناسق بين القمصان والبنطال )مالبس( و أزياء موحدة و احذية صوفية )أحذية 
 عات والمرابط لتعليق األحذية الرياضية.ملبسة( و أقنعة )أغطية الرأس( واطراف امامية للقب

Date of 24/03/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/03/2019  

Applicant Name: ACANFORA Giovanni اسم طالب التسجيل: اكانفورا جيوفاني 

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address VIA CARLO ALBERTO N. 60 - 80045 
POMPEI (NAPOLI) - ITALY 

 عنوان طالب التسجيل  ايطاليا -بومبي )نابولي(  80045 - 60فيا كارلو البيرتو ان. 

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 166305 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 166305 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Work clothes, namely, jackets, jacket liners, coveralls, cargo 
shorts, cargo pants, and uniforms; a full line of patient and 
nurses clothing excluding surgical and examination apparel 

مالبس العمل، تحديدا: السترات وبطانات السترات واأللبسة الكاملة التي تغطي الجسم 
والسراويل القصيرة لألعمال التي تتطلب مجهودا جسديا والسراويل لألعمال التي تتطلب 

العمل الموّحدة، مجموعة كاملة من ألبسة المرضى والممرضين  مجهودا جسديا ومالبس
 باستثناء مالبس الجراحة والفحص

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/129,159 
Claim Date: 24/09/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 129.159/88رقم االدعاء: 

 24/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 24/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/03/2019  

Applicant Name: Standard Textile Co., Inc. اسم طالب التسجيل: .، انك.ستاندرد تكستايل كو 

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 Knollcrest Drive, Cincinnati, OH 
45237, USA 

، 45237وان كنولكريست درايف، سينسيناتي، او اتش 
 الواليات المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166341 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 166341 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing, namely, shirts, tank-tops, pants, yoga pants, shorts, 
and jackets; swimsuits; sweatshirts; loungewear; underwear; 
socks and leg warmers; arm warmers; footwear; hats; 
headbands; leggings and athletic tights. 

المالبس وبالتحديد القمصان وقمصان بدون أكمام والسراويل وبناطيل اليوغا والسراويل 
القصيرة )الشورتات( والجاكيتات  )السترات(، بدالت السباحة، الكنزات القطنية، لباس 

ة، الجوارب والسراويل الضيقة )أغطية للساق/مدفئات الساقين(، أغطية الراحة، مالبس داخلي
الذراع الضيقة )مدفئات اليدين(، لباس القدم، القبعات، العصابات )أربطة الرأس(، السراويل 

 الضيقة )سراويل( والبناطيل الرياضية الضيقة.

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. 

الواليات  10014غرينويتش ستريت، نيويورك، نيويورك  609
 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 166269 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 166269 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing, namely, shirts, tank-tops, pants, yoga pants, shorts, 
and jackets; swimsuits; sweatshirts; loungewear; underwear; 
socks and leg warmers; arm warmers; footwear; hats; 
headbands; leggings and athletic tights. 

المالبس وبالتحديد القمصان وقمصان بدون أكمام والسراويل وبناطيل اليوغا والسراويل 
القصيرة )الشورتات( والجاكيتات )السترات(، بدالت السباحة، الكنزات القطنية، لباس الراحة، 

الذراع  مالبس داخلية، الجوارب والسراويل الضيقة )أغطية للساق/مدفئات الساقين(، أغطية
الضيقة)مدفئات اليدين(، لباس القدم، القبعات، العصابات )أربطة الرأس(، السراويل الضيقة 

 )سراويل( والبناطيل الرياضية الضيقة.

 

Date of 25/03/2019 ة الرسميةاعالن الجريد  
 

: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  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address 609 Greenwich Street, New York, New 
York 10014 U.S.A. 

الواليات  10014غرينويتش ستريت، نيويورك، نيويورك  609
 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 166306 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 166306 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Clothing, namely, swimwear, beach cover-ups, tops and 
bottoms, dresses, tank tops, shirts, jackets, pants, and shorts; 
footwear; headwear 

مالبس و تحديًدا مالبس سباحة و أغطية الشاطئ و بلوزات وبناطيل و فساتين و أشرطة 
 سترات و بناطيل و وبناطيل قصيرة، ألبسة القدم، ألبسة الرأسكتف و قمصان و 

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 166345 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 166345 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Aprons and gardening boots, ,مرايل وأحذية طويلة للبستنة 

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 166109 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 166109 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; 
outerwear, namely, coats, hats, muffs and balaclavas; 
undergarments; sleepwear; lingerie; loungewear; swimwear; 
footwear; headwear; socks; belts; gloves and mittens; 
neckwear, namely, bandanas and scarves 

حديًدا خارجية وداخلية، قمصان وسراويل، بدل تخسيس، أربطة عنق، كساء مالبس و ت
الساق، فساتين، مالبس خارجية و تحديُدا و معاطف و غطاءات الرأس و أوقية وغطاءات، 

مالبس تحتية، مالبس للنوم، قمصان نوم، مالبس راحة، مالبس للسباحة، أغطية للقدم، 
اغطية أصابع، أغطية للرقبة و تحديًدا و باندانات أغطية للرأس، شرابات، أحزمة، قفازات و

 وكوفيات)أوشحة(.

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 104بناية رقم مجموعة طالل أبوغزالة 

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 166292 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 166292 الصنف 
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   INDIGOOD  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Belts; Caps being headwear; Coats; Dresses; Hats; Jackets; 
Jeans; Jumpers; Pants; Shirts; Shorts; Skirts; Vests., 

األحزمة؛ الطواقي بكونها أغطية الرأس؛ المعاطف ؛ الفساتين ؛ القبعات ؛ الجاكيتات؛ ألبسة 
الجينز؛ الكنزات الثقيلة؛ السراويل؛ القمصان؛ السراويل القصيرة ؛ التنانير ؛ السترات بدون 

 أكمام.,

Date of 31/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/03/2019  

Applicant Name: Wrangler Apparel Corp. اسم طالب التسجيل: .رانجلر اباريل كورب 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 
19810, United states of America (USA) 

، 19810سيلفرسايد رود،  ويلمينغتون، دي اي  3411
 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 166129 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 166129 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing, footwear, headgear, clothing of imitations of leather; 
Leather clothing; Clothing for gymnastics; Gowns; Bathrobes; 
Bandanas [neckerchiefs]; Bibs, not of paper; Berets; Boas 
[necklets]; Suspenders; Corsets; Stockings; Socks; Shirts; 
Bodices [lingerie]; Hats; Coats; Hoods [clothing]; Belts 
[clothing]; Belts (Money -) [clothing]; Tights; Shoulder wraps; 
Detachable collars; Headgear; Layettes [clothing]; Swimming 
costumes; Masquerade costumes; Beachwear; Neckties; 
Ascots; Headbands [clothing]; Pocket squares; Jackets 
[clothing]; Garters; Skirts; Suits; Pinafore dresses; Girdles; 
Gloves [clothing]; Ski gloves; Rainproof clothing; Knitwear 
[clothing]; Jumpers; Leg warmers; Leggings [trousers]; 
Liveries; Hosiery; Sweaters; Muffs [clothing]; Skorts; Boxer 
shorts; Waistcoats; Trousers; Parkas; Furs [clothing]; Fur 
stoles; Pyjamas; Cuffs; Ponchos; Stocking suspenders; Sock 
suspenders; Brassieres; Sandals; Bath sandals; Shoes; Bath 
slippers; Gymnastic shoes; Beach shoes; Training shoes; 
Footwear soles; Shawls; Sashes for wear; Briefs; Topcoats; 
Outerclothing; Petticoats; Half-boots; Boots; Combinations 
[clothing]; Visors [headwear]; Wooden shoes; Sweat-absorbent 
underwear; Earbands; Slips [underclothing]; Short sleeved T- 
shirts; t- shirts (long sleeved) 

المالبس والبسة القدم وأغطية الرأس والمالبس من الجلد المقلد؛ المالبس الجلدية؛ مالبس 
ممارسة التمارين البدنية؛ الفساتين المسائية؛ أرواب االستحمام؛ المناديل المزركشة 

حة المستديرة؛ وشاحات )ربطات ]مناديل[؛ مريالت لألطفال غير الورقية؛ القبعات المسط
عنق(؛ حماالت السراويل؛ مشدات الخصر؛ الجوارب النسائية الطويلة؛ الجوارب ؛ القمصان؛ 
مشّدات الصدر والبطن ]مالبس داخلية(؛ القبعات ؛ المعاطف ؛ القلنسوات )مالبس(؛ األحزمة 

تاف ؛ ياقات قابلة للفك؛ ]مالبس[؛ أحزمة النقود )ألبسة(؛ المالبس الضيقة ؛ أغطية تدفئة األك
أغطية الرأس ؛ مالبس األطفال حديثي الوالدة؛ مالبس السباحة؛ مالبس للحفالت التنكرية؛ 

ألبسة الشاطئ؛ ربطات العنق؛ ربطات العنق الحريرية ؛ أربطة الرأس ]مالبس[؛ مناديل 
اتين ذات الجيب المربّعة؛ السترات ]مالبس[؛ أربطة للجوارب؛ التنانير ؛ البدالت؛ الفس

الشياالت بدون أكمام؛ مشدات الجسم ؛ القفازات ]مالبس[؛ وقفازات التزلج؛ مالبس للوقاية 
من المطر؛ المالبس المحبوكة )ألبسة(؛ الكنزات؛ أغطية تدفئة الساقين؛ السراويل الضيقة 
 )سراويل(؛ األزياء الموحدة؛ الجوارب الطويلة؛ الكنزات؛ أغطية لتدفئة األذنين ]مالبس[؛

السراويل القصيرة على شكل تنانير؛ السراويل القصيرة الداخلية؛ الستر بدون أكمام؛ 
البنطلونات؛ الستر المزودة بقلنسوات؛ المالبس من الفراء؛ شاالت الفراء؛ البيجامات؛ أزرار 
األكمام؛ المعاطف الشبيهة بالعباءات؛ حماالت للجوارب الطويلة؛ حماالت للجوارب؛ حماالت 

نسائية؛ الصنادل؛ صنادل االستحمام ؛ االحذية؛ شباشب االستحمام؛ أحذية ممارسة الصدر ال
التمارين البدنية؛ أحذية للشاطئ؛ أحذية للتدريب؛ نعال ألبسة القدم؛ الشاالت ؛ النطاقات 
لالرتداء؛ السراويل الداخلية القصيرة ؛ المعاطف الخفيفة؛ المالبس الخارجية؛ التنانير 

ذات الرقبة القصيرة؛ الجزم؛ المالبس المكونة من أكثر من قطعة )ألبسة(؛  التحتية؛ األحذية
مظلالت القبعات )ألبسة رأس(؛ أحذية خشبية؛ المالبس الداخلية الممتصة للعرق؛ أغطية 
األذنين؛ المالبس الداخلية )مالبس تحتية(؛ القمصان ذات األكمام القصيرة؛ القمصان ذات 

 األكمام الطويلة

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 18004471 
Claim Date: 27/12/2018 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 18004471رقم االدعاء: 

 27/12/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 02/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/04/2019  

Applicant Name: GOLDEN GOOSE S.P.A. اسم طالب التسجيل: .ايه .بيه .جولدن جووز اس 

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address VIA SAN MARTINO 17, 20122 MILANO,  
ITALY 

 عنوان طالب التسجيل  ميالنو، إيطاليا 20122، 17فيا سان مارتينو 

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 166262 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 166262 الصنف 
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   GOLDEN GOOSE  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing, footwear, headgear, clothing of imitations of leather; 
Leather clothing; Clothing for gymnastics; Gowns; Bathrobes; 
Bandanas [neckerchiefs]; Bibs, not of paper; Berets; Boas 
[necklets]; Suspenders; Corsets; Stockings; Socks; Shirts; 
Bodices [lingerie]; Hats; Coats; Hoods [clothing]; Belts 
[clothing]; Belts (Money -) [clothing]; Tights; Shoulder wraps; 
Detachable collars; Headgear; Layettes [clothing]; Swimming 
costumes; Masquerade costumes; Beachwear; Neckties; 
Ascots; Headbands [clothing]; Pocket squares; Jackets 
[clothing]; Garters; Skirts; Suits; Pinafore dresses; Girdles; 
Gloves [clothing]; Ski gloves; Rainproof clothing; Knitwear 
[clothing]; Jumpers; Leg warmers; Leggings [trousers]; 
Liveries; Hosiery; Sweaters; Muffs [clothing]; Skorts; Boxer 
shorts; Waistcoats; Trousers; Parkas; Furs [clothing]; Fur 
stoles; Pyjamas; Cuffs; Ponchos; Stocking suspenders; Sock 
suspenders; Brassieres; Sandals; Bath sandals; Shoes; Bath 
slippers; Gymnastic shoes; Beach shoes; Training shoes; 
Footwear soles; Shawls; Sashes for wear; Briefs; Topcoats; 
Outerclothing; Petticoats; Half-boots; Boots; Combinations 
[clothing]; Visors [headwear]; Wooden shoes; Sweat-absorbent 
underwear; Earbands; Slips [underclothing]; Short sleeved T- 
shirts; t- shirts (long sleeved), 

الجلد المقلد؛ المالبس الجلدية؛ مالبس  المالبس والبسة القدم وأغطية الرأس والمالبس من
ممارسة التمارين البدنية؛ الفساتين المسائية؛ أرواب االستحمام؛ المناديل المزركشة 

]مناديل[؛ مريالت لألطفال غير الورقية؛ القبعات المسطحة المستديرة؛ وشاحات )ربطات 
؛ الجوارب ؛ القمصان؛ عنق(؛ حماالت السراويل؛ مشدات الخصر؛ الجوارب النسائية الطويلة

مشّدات الصدر والبطن ]مالبس داخلية(؛ القبعات ؛ المعاطف ؛ القلنسوات )مالبس(؛ األحزمة 
]مالبس[؛ أحزمة النقود )ألبسة(؛ المالبس الضيقة ؛ أغطية تدفئة األكتاف ؛ ياقات قابلة للفك؛ 

للحفالت التنكرية؛ أغطية الرأس ؛ مالبس األطفال حديثي الوالدة؛ مالبس السباحة؛ مالبس 
ألبسة الشاطئ؛ ربطات العنق؛ ربطات العنق الحريرية ؛ أربطة الرأس ]مالبس[؛ مناديل 
الجيب المربّعة؛ السترات ]مالبس[؛ أربطة للجوارب؛ التنانير ؛ البدالت؛ الفساتين ذات 

اية الشياالت بدون أكمام؛ مشدات الجسم ؛ القفازات ]مالبس[؛ وقفازات التزلج؛ مالبس للوق
من المطر؛ المالبس المحبوكة )ألبسة(؛ الكنزات؛ أغطية تدفئة الساقين؛ السراويل الضيقة 
)سراويل(؛ األزياء الموحدة؛ الجوارب الطويلة؛ الكنزات؛ أغطية لتدفئة األذنين ]مالبس[؛ 

السراويل القصيرة على شكل تنانير؛ السراويل القصيرة الداخلية؛ الستر بدون أكمام؛ 
ت؛ الستر المزودة بقلنسوات؛ المالبس من الفراء؛ شاالت الفراء؛ البيجامات؛ أزرار البنطلونا

األكمام؛ المعاطف الشبيهة بالعباءات؛ حماالت للجوارب الطويلة؛ حماالت للجوارب؛ حماالت 
الصدر النسائية؛ الصنادل؛ صنادل االستحمام ؛ االحذية؛ شباشب االستحمام؛ أحذية ممارسة 

ية؛ أحذية للشاطئ؛ أحذية للتدريب؛ نعال ألبسة القدم؛ الشاالت ؛ النطاقات التمارين البدن
لالرتداء؛ السراويل الداخلية القصيرة ؛ المعاطف الخفيفة؛ المالبس الخارجية؛ التنانير 

التحتية؛ األحذية ذات الرقبة القصيرة؛ الجزم؛ المالبس المكونة من أكثر من قطعة )ألبسة(؛ 
سة رأس(؛ أحذية خشبية؛ المالبس الداخلية الممتصة للعرق؛ أغطية مظلالت القبعات )ألب

األذنين؛ المالبس الداخلية )مالبس تحتية(؛ القمصان ذات األكمام القصيرة؛ القمصان ذات 
 األكمام الطويلة,

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 17984463 
Claim Date: 12/11/2018 

 EUاالولوية: بلد االدعاء: االدعاء بحق 
 17984463رقم االدعاء: 

 12/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 02/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  02/04/2019  

Applicant Name: GOLDEN GOOSE S.P.A. اسم طالب التسجيل: .ايه .بيه .جولدن جووز اس 

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address VIA SAN MARTINO 17, 20122 MILANO,  
ITALY 

 عنوان طالب التسجيل  ميالنو، إيطاليا 20122، 17فيا سان مارتينو 

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 166191 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 166191 الصنف 



198 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

T-shirts; jackets [clothing]; headwear; ponchos; clothing; 
garters; sock suspenders; suspenders [braces]; waistbands; 
belts for clothing; footwear, other than special footwear for 
sports; masquerade costumes., 

القمصان ذات األكمام القصيرة ؛ السترات ]مالبس[؛ أغطية الرأس ؛ المعاطف الشبيهة 
بالعباءات؛ المالبس ؛ أربطة للجوارب؛ حماالت للجوارب؛ حماالت للبنطلونات ]شياالت[؛ 

للمالبس؛ والبسة القدم، بخالف األحذية الخاصة للرياضة؛ مالبس  رباط الخصر؛ احزمة
 للحفالت التنكرية.,

Priority claim:  Claim Country: JP 
Claim No.: 2018-132399 
Claim Date: 24/10/2018 

 JPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018-132399رقم االدعاء: 

 24/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 21/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/04/2019  

Applicant Name: SPACETODAY INC. اسم طالب التسجيل: .سبيستوداي انك 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1-9-18, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-
0032, Japan 

 عنوان طالب التسجيل  ، اليابان106-0032كو، طوكيو -، روبونجي، ميناتو1-9-18

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 166118 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 166118 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing, footwear and headgear; clothing, footwear and 
headgear for babies; babies undergarments; babies pants; bibs 
(not of paper). 

المالبس واألحذية وأغطية الرأس؛ المالبس واألحذية وأغطية الرأس للرضع؛ المالبس 
 الداخلية لألطفال؛ سراويل الرضع؛ صداري لألطفال )ليست من الورق(.

Priority claim:  Claim Country: GB 
Claim No.: UK00003357369 
Claim Date: 29/11/2018 

 GBبلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية: 
 UK 00003357369رقم االدعاء: 

 29/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 25/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/04/2019  

Applicant Name: Joules Limited اسم طالب التسجيل: جولز ليمتد 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 16 The Point Rockingham Road, Market 
Harborough, Leicestershire LE16 7QU, 
United Kingdom 

ذي بوينت روكينجهام رود، ماركيت هاربورو، ليستيرشير   16
 المتحدةكيو يو، المملكة  7 16ال اي 

 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 166209 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 166209 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing, footwear and headgear; clothing, footwear and 
headgear for babies; babies undergarments; babies pants; bibs 
(not of paper). 

المالبس واألحذية وأغطية الرأس؛ المالبس واألحذية وأغطية الرأس للرضع؛ المالبس 
 الداخلية لألطفال؛ سراويل الرضع؛ صداري لألطفال )ليست من الورق(.

Priority claim:  Claim Country: GB 
Claim No.: UK00003352326 
Claim Date: 09/11/2018 

 GBاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 UK 00003352326رقم االدعاء: 

 09/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 25/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/04/2019  

Applicant Name: Joules Limited اسم طالب التسجيل: جولز ليمتد 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 16 The Point Rockingham Road, Market 
Harborough, Leicestershire LE16 7QU, 
United Kingdom 

روكينجهام رود، ماركيت هاربورو، ليستيرشير   ذي بوينت 16
 كيو يو، المملكة المتحدة 7 16ال اي 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166208 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 166208 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing, footwear and headgear; sleepwear; lingerie الداخلية النسائية. مالبس؛ لباس القدم وأغطية الرأس؛ مالبس النوم؛ المالبس 

Date of 12/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/06/2019  

Applicant Name : DEBENHAMS RETAIL 
LIMITED 

 اسم طالب التسجيل: ديبنهامز ريتيل لمتد

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

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

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 -3308 ص.بمكتب فيالدلفيا لحماية الملكية الصناعية 
 عمان 11181

ليغعنوان التب  

Trademark 166068 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 166068 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

clothing   االلبسة 

Date of 08/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/09/2019  

Applicant Name: mohammad read abdel 
latif Al -Bishawi  

 اسم طالب التسجيل: محمد رائد عبد اللطيف البيشاوي 

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: 6411, 1118  عنوان طالب التسجيل  1118, 6411االردن   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 6411 -1118 Amman -jordan    ليغعنوان التب االردن -عمان  1118 -6411ص.ب  

Trademark 166295 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 166295 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Hair accessories, namely, hair sticks, twisters, pins, jaw clips, 
barrettes, bands, hair elastics hair ties , bows, ribbons; electric, 
foam, nonelectric hair rollers 

إكسسوارات للشعر، بخاصة، أعواد الشعر، عصي، دبابيس، مشابك ذات فكين، مشابك، 
عصبات،مطاطات لربط الشعر،  ربطات لربط الشعر،  أقواس، أشرطة، لفافات شعر كهربائية 

 وغير الكهربائية

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/055,545 
Claim Date: 27/07/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 055.545/88رقم االدعاء: 

 27/07/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 18/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/12/2018  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

، 55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 الواليات المتحدة 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

ليغالتبعنوان   

Trademark 166286 Class 26 26 رقم العالمة التجارية 166286 الصنف 
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Hair curlers, electric, other than hand implements; ribbons; pin 
and needle cushions; ornamental adhesive patches for jackets; 
artificial flowers; laces for footwear; metal fasteners for 
footwear; needles; eyelets for clothing; tapes [haberdashery]; 
knitted raschel lace fabrics; embroidery lace fabrics; braids; 
knitting sticks; sewing boxes; dressmakers' impressing blades; 
sewing thimbles; boxes for needles; needle-threaders; armband 
for holding sleeves; insignias for wear, not of precious metal; 
buckles for clothing [clothing buckles]; badges for wear, not of 
precious metal; brooches for clothing; special sash clips for obi 
[obi-dome]; bonnet pins, not of precious metal; hair ornaments; 
brassards;  buttons and the like; false beards; false 
moustaches; hair curlers, non-electric; Shoe ornaments not of 
precious metal; shoe eyelets 

لفافات شعر، كهربائية، بخالف األدوات اليدوية، أشرطة مرنة، مغارز إبر ودبابيس، رقع 
لباس الصقة للزينة للجاكيتات، زهور اصطناعية، مخرمات للباس القدم، مشابك معدنية ل

القدم، إبر، عراوي للمالبس، أشرطة ]كلف خياطة[، أقمشة مخرمة محبوكة بآلة راشيل، 
أقمشة مخرمة مطرزة، جدائل زينة، أعواد حبك، علب خياطة، شفرات دمغ لمصممي األزياء، 

كشتبانات خياطة، علب لإلبر، مسلكات الخيوط في اإلبر، رباط يد لمسك األكمام، شارات 
ن معادن نفيسة، أبازيم للمالبس ]أبازيم مالبس[، أوسمة لالرتداء، ليست لالرتداء، ليست م

من معادن نفيسة، دبابيس للزينة للمالبس، مشابك درابية خاصة لألحزمة العريضة ]دبابيس 
زينة صغيرة[، دبابيس للباس الرأس، ليست من معادن نفيسة، حلي للشعر، عصابات للعضد، 

شوارب مستعارة، لفافات شعر، غير كهربائية، حلي لألحذية أزرار وما شابه، لحى مستعارة، 
 ليست من معادن نفيسة، عراوي لألحذية.

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
 ، اليابان739-8501سيتي،هيروشيما 

 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 166392 Class 26 26 رقم العالمة التجارية 166392 الصنف 
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   Detective Pikachu  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Buckles [clothing accessories]; badges for wear, not of 
precious metal; ornamental novelty badges [buttons]; pins, 
other than jewellery; heat adhesive patches for decoration of 
textile articles [haberdashery]; ornamental cloth patches; 
haberdashery [dressmakers' articles], except thread; hair 
ornaments; ribbons for the hair; hair pins and grips; false hair; 
buttons; fastenings for clothing; shoe trimmings. 

أبازيم ]إكسسوارات مالبس[؛ شارات لالرتداء، ليست من معادن ثمينة؛ شارات الزينة 
رقع الصقة حرارية للزينة من المنسوجات  المبتكرة )أزرار(؛ الدبابيس، بخالف المجوهرات؛

)سلع صغيرة(؛ رقع قماشية لتزيين المالبس؛ الخردوات ]مواد الخياطة[، باستثناء الخيوط؛ 
حلي للشعر؛ شرائط للشعر؛ مثبتات و دبابيس شعر؛ الشعر المستعار؛ األزرار؛ مشابك 

 مالبس؛ زينة األحذية.

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 166249 Class 26 26 رقم العالمة التجارية 166249 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

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 

الشعر و البكر الملفوف و دبابيس فك و دبابيس ربط و مستلزمات الشعر و تحديًدا بنس 
دبابيس لقط و رباطة شعر و توكة شعر، شعر مستعار يربط بالشعر الطبيعي، شعر مستعار 

 يربط ببكر الشعر، أساور 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 166291 Class 26 26 رقم العالمة التجارية 166291 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Artificial flowers; artificial flower arrangements; artificial fruit; 
artificial plants, artificial flower, fruit and greenery swags and 
artificial wreaths; artificial topiary, 

الصناعية، فواكه صناعية، نباتات صناعية و زهور صناعية زهور صناعية، ترتيبات الزهور 
 و حاويات خضر وفواكه وأكاليل صناعية، شجيرات مشذبة صناعية,

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 166136 Class 26 26 رقم العالمة التجارية 166136 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tapes [haberdashery]; ribbons of textile; ornamental novelty 
badges [buttons]; insignias for wear, not of precious metal; 
buckles for clothing; badges for wear, not of precious metal; 
brooches [clothing accessories]; special sash clips for obi [Obi-
dome]; bonnet pins, not of precious metal; ornamental adhesive 
patches for jackets; brassards; hair ornaments; buttons; 
artificial flowers; shoe ornaments, not of precious metal; shoe 
eyelets; shoe laces; metal fasteners for footwear,. 

األشرطة ]سلع خياطة[؛ شرائط من النسيج؛ شارات الزينة المبتكرة )أزرار(؛ شارات 
ت مميزة لالرتداء، ليست من معادن لالرتداء، ليست من معادن ثمينة؛ بكالت للمالبس؛ شارا

دومي(؛ -ثمينة؛ دبابيس للزينة ]إكسسوارات مالبس[؛ مشابك خاصة باألوشحة أوبي )اوبي
دبابيس القلنسوات، ليست من معادن ثمينة؛ رقع الزينة الالصقة للجاكيتات؛ أربطة أو 

ليست من  ُعصبات للعضد؛ حلي للشعر؛ واألزرار؛ الزهور اإلصطناعية؛ زخارف األحذية،
 معادن ثمينة؛ عراوي أحذية؛ أربطة األحذية؛ السحابات المعدنية لألحذية.,

Priority claim:  Claim Country: JP 
Claim No.: 2018-132399 
Claim Date: 24/10/2018 

 JPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018-132399رقم االدعاء: 

 24/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 21/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/04/2019  

Applicant Name: SPACETODAY INC. اسم طالب التسجيل: .انك سبيستوداي 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1-9-18, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-
0032, Japan 

 عنوان طالب التسجيل  ، اليابان106-0032كو، طوكيو -ميناتو، روبونجي، 1-9-18

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 166116 Class 26 26 رقم العالمة التجارية 166116 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tatami mats [Japanese rice straw mats]; exercise mats; wall 
coverings; bath mats for wash places; floor coverings; artificial 
turf for laying on the surfaces of recreational areas; wall 
hangings, not of textile 

حصر ]حصر يابانية من قش األرز[، حصر للتمرين، أغطية للجدران، مداسات حمام ألماكن 
لمناطق الغسيل، أغطية لألرضيات، طبقات أعشاب اصطناعية لالستلقاء على أسطح ا

 الترفيهية، مطرزات تعلق على الجدران، من مواد غير نسيجية.

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 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 166394 Class 27 27 رقم العالمة التجارية 166394 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Beach mats حصائر الشاطئ 

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 166347 Class 27 27 رقم العالمة التجارية 166347 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 

مفارش تمرينات شخصية، مفارش لياقة و تحديًدا مفارش التأمل، مفارش اليوجا، مناشف 
 المعدة خصيصا لمفارش اليوجااليوجا 

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 166290 Class 27 27 رقم العالمة التجارية 166290 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Bath mats; fabric bath tub rugs; accent rugs; door mats; woven 
area rugs; rugs in the nature of floor runners; rug stays, namely 
non-slip rug pads, 

سجاد حمام، حصائر أحواض حمام قماشية، حصائر مشكلة، سجاد أبواب، حصائر مساحات 
منسوجة، حصائر في شكل مشايات طويلة لألرضيات، شكاالت سجاد و تحديًدا وسادات سجاد 

 مانعة لالنزالق,

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  921100شارع مكة، ص. ب ، 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166108 Class 27 27 رقم العالمة التجارية 166108 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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. اسم طالب التسجيل: .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 

، 02861نيوبورت أفنيو، بوتوكيت، رود ايالند  1027
 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 166267 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 166267 الصنف 
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TRANSFORMERS 

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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. اسم طالب التسجيل: .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 

، 02861نيوبورت أفنيو، بوتوكيت، رود ايالند  1027
 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 166304 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 166304 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chewing goods for pet dogs; go board games; shogi games 
[Japanese chess]; Chinese checkers games; game machines 
and apparatus; billiard equipment; sports equipment; insect 
nets [butterfly nets]; kite string; Toys for domestic pets; toys; 
dolls; Japanese playing cards [utagaruta]; dice; Japanese dice 
games [sugoroku]; dice cups; chess games; checkers [checker 
sets]; conjuring apparatus; dominoes; playing cards; Japanese 
playing cards [hanafuda]; mah-jong; fishing tackle; insect 
collectors' articles; toy fireworks 

منتجات للمضغ للكالب األليفة، ألعاب لوحية، ألعاب الشوجي ]الشطرنج الياباني[، ألعاب الداما 
الصينية، آالت وأجهزة لأللعاب، معدات للبلياردو، معدات رياضية، شبك للحشرات شبك 

قية، دمى للحيوانات األليفة المنزلية، لعب، دمى، لعب الورق للفراشات[، خيوط الطائرات الور
الياباني، النرد، ألعاب النرد اليابانية، النرد والكأس، ألعاب الشطرنج، الداما ]مجموعات 

الداما[، أجهزة السحر، لعبة الدومينو، ورق اللعب، لعب الورق الياباني، المهجونغ، عدة صيد 
 ألعاب نارية. السمك، أدوات التقاط الحشرات،

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 166375 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 166375 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Toys, namely, toy action figures; playing cards; accessories for 
action figure toys; Toys; dolls; play sets for action figures; 
molded toy figures; remote-controlled toy vehicles; trading card 
games; apparatus for games; balls for sports; toy helmets; 
gloves for games; masquerade masks; halloween masks; toy 
guns; paintball guns [sports apparatus]. 

الدمى، تحديدا: ألعاب شخصيات الحركة؛ وورق اللعب؛ اإلكسسوارات أللعاب شخصيات 
لعب لشخصيات اإلثارة؛ ألعاب الشخصيات المقولبة؛ الحركة؛ الدمى؛ الدمى؛ مجموعات ال

ألعاب المركبات المتحكم بها عن بعد؛ ألعاب بطاقات المبادلة؛ وأجهزة األلعاب؛ الكرات 
للرياضات؛ خوذ اللعب؛ قفازات لأللعاب؛ األقنعة التنكرية؛ أقنعة الهالوين؛ ألعاب المسدسات؛ 

 بنادق الكرات الملونة ]أجهزة رياضية[.

Date of 24/01/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

Applicant Name: PUBG Corporation اسم طالب التسجيل: ببجي كوربوريشن 

Nationality     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career طالب التسجيل مهنة  

Applicant Address 7F, 8F, 12, Seocho-Daero 38-Gil, Seocho-
Gu, Seoul 06655, Republic of Korea 

غو، -جيل، سيوشو-38دايرو -، سيوشو12اف، 8اف، 7
 ، جمهورية كوريا06655سيؤول 

 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 166242 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 166242 الصنف 



217 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Toys, namely, toy action figures; playing cards; accessories for 
action figure toys; Toys; dolls; play sets for action figures; 
molded toy figures; remote-controlled toy vehicles; trading card 
games; apparatus for games; balls for sports; toy helmets; 
gloves for games; masquerade masks; halloween masks; toy 
guns; paintball guns [sports apparatus]. 

؛ وورق اللعب؛ اإلكسسوارات أللعاب شخصيات الدمى، تحديدا: ألعاب شخصيات الحركة
الحركة؛ الدمى؛ الدمى؛ مجموعات اللعب لشخصيات اإلثارة؛ ألعاب الشخصيات المقولبة؛ 

ألعاب المركبات المتحكم بها عن بعد؛ ألعاب بطاقات المبادلة؛ وأجهزة األلعاب؛ الكرات 
نعة الهالوين؛ ألعاب المسدسات؛ للرياضات؛ خوذ اللعب؛ قفازات لأللعاب؛ األقنعة التنكرية؛ أق

 بنادق الكرات الملونة ]أجهزة رياضية[.

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

Applicant Name: PUBG Corporation اسم طالب التسجيل: ببجي كوربوريشن 

Nationality     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 7F, 8F, 12, Seocho-Daero 38-Gil, Seocho-
Gu, Seoul 06655, Republic of Korea 

غو، -جيل، سيوشو-38دايرو -، سيوشو12اف، 8اف، 7
 ، جمهورية كوريا06655سيؤول 

 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 166230 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 166230 الصنف 



218 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Water toys; inflatable pool and beach toys; sand toys; swim 
fins; swim floats for recreational use; beach balls 

ألعاب مائية، ألعاب قابلة للنفخ لحمامات السباحة والشاطئ، ألعاب رملية، زعانف للسباحة، 
 عوامات السباحة لالستعمال الترفيهي، كرات الشاطئ

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 

، 2467-55403مول، 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 

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166349 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 166349 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, 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 

ة و تحديًدا الطارات و أقراص االتزان و كرات معدات ومستلزمات التمارين واللياقة البدني
االتزان و كرات التمارين و أساور التمارين و مقابض يدوية رياضية و أوزان رياضية و 
طارات رياضية و كرات لياقة بدنية و أوزان يدوية و حبال قفز و اجراس اوزان و معدات 

زان و قفازات تمارين، معدات رياضية تعمل يدويا و حقائب رملية و أوزان للمشي و كرات أو
وأدوات التمارين واللياقة البدنية للتدريبات السريعة و تحديًدا ساللم الرشاقة والتحكم. مخاريط 

التحكم و حواجز التحكم و  نقاط التحكم و مزالق السرعة و والتدريبات السريعة لمزالق 
و تحديًدا لوحات االتزان لتقوية المقاومة الطبيعية، معدات وادوات اللياقة البدنية والتمارين 

القدرة على التحمل و نغمات و حاالت االتزان و المستقبالت الحسي، معدات وادوات اللياقة 
البدنية والتمارين و تحديًدا  بارات التمرينات و تحديًدا و بارات الجسم، معدات وادوات اللياقة 

رات الطبيعية، معدات وادوات اللياقة البدنية والتمارين و تحديًدا ذراع االنزالق في المنحد
البدنية والتمارين و تحديًدا قفازات المساند التدريبية لإلمساك باألوزان و ال تستخدم في 

الطقس البارد، معدات وادوات اللياقة البدنية والتمارين و تحديًدا اساور التمرينات و تحديًدا 
 أساور المقاومة و أساور الرقص و أساور الجسم

Date of 27/03/2019 الجريدة الرسمية اعالن  
 

: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 166289 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 166289 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Christmas tree ornaments and decorations; Christmas tree 
skirts and stockings, 

 جوارب وتنورات لشجرة الكريسماس,زخارف وزينة شجرة الكريسماس، 

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 166107 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 166107 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Milk, milk products namely, butter, cream, milk beverages (milk 
predominating), whipped cream; dairy desserts namely, milk 
shakes, yoghurts ; edible oils and fats 

تحديدا: الزبدة والقشدة ومشروبــات الحليب )التــي يسود فيها الحليب، منتجات الحليب، 
الحليب( والقشدة المخفوقة؛ الحلويات من منتجات األلبان، تحديدا: مخفوق الحليب واللبن؛ 

 الزيوت والدهون القابلة لألكل

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

Applicant Name: Compagnie Laitiere 
Europeenne 

 اسم طالب التسجيل: كومباني ليتير يوروبين

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 50890 Conde-sur-vire France 50890  عنوان طالب التسجيل  فير فرنسا -سور  -كوندي 

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 166238 Class 29 29 التجاريةرقم العالمة  166238 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Jellies, jams, compotes; Milk and milk products; Albumin milk; 
Cream [dairy products]; Cream (Whipped-); Curd; Ferments 
(Milk-) for culinary purposes; Milk; Milk (Albumin-); Milk 
beverages [milk predominating]; Milk products; Milk shakes; 
Whey; White of eggs; Yoghurt; Yogurt. 

هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، الحليب ومنتجات الحليب، لبن البوميني، 
 قشدة ]منتجات البان[، قشدة مخفوقة، خثارة اللبن، خميرة الحليب الغراض الطهو، حليب،

لبن البوميني، مشروبات الحليب ]يكون الحليب هو السائد[، منتجات حليب، مخفوق الحليب، 
 لبن مخيض، بياض بيض، لبن رائب )زبادي(، لبن رائب )زبادي(.

Special condition:  Claiming light blue and white colors. .اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان االزرق الفاتح واالبيض 

 

Date of 31/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/01/2019  

Applicant Name: The Arab Dairy Products 
Co. Arab Dairy-Panda 
S.A.E. 

 اسم طالب التسجيل: م.م.باندا ش -اراب ديري  -الشركة العربية لمنتجات االلبان  

Nationality     : EGYPT جنسية الطالب مصر: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Piece 29/1 - Industrial Zone, Katameya, 
Cairo, Egypt 

 عنوان طالب التسجيل  المنطقة الصناعية، القطامية، القاهرة، مصر - 29/1قطعة 

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 166270 Class 29 29 العالمة التجاريةرقم  166270 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 

 الفواكه، بارات بديلة لوجبة الفواكه لتوليد الطاقةالواح بديلة لوجبة 

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 166288 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 166288 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

cheese الجبنة 

Special condition:  The trademark is specified in colors Yellow 
,Orange ,Purple and White 

 اشتراطات خاصة: العالمة محددة باأللوان: االصفر, البرتقالي, البنفسجي واالبيض

Date of 15/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/04/2019  

Applicant Name: MURATBEY GIDA SANAYI 
VE TICARET ANONIM 
SIRKETI 

 اسم طالب التسجيل: سيركيتيمرادباي جيدا ساناي في تيكاريت انونيم 

Nationality     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Kocatepe Mah. Semt Gumruk Iskelesi Cad. 
No: 89/1244 Bayrampasa, Istanbul – 
Turkey. 

 1244/89كوكاتيبي ماه/سيمت جمرك اسكليليسي كاد. نمبر.
 بيرمباسا اسطنبول / تركيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Trimark Consulting Company (Trimark) 
P.O.Box 7780 -11118 71 Shareef Naser Bin 
Jameel Str., Wadi Saqra, Amman 

 -7780ص.ب (ترايمارك)شركة العالمة الثالثية لالستشارات  
شارع الشريف ناصر بن جميل، وادي صقرة ،  71 11118

 عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166420 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 166420 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Olives, Pickles, Olive oil, Extra-virgin olive oil, Canned Food 
(vegetables, fruits, meat, Chicken, Fish), Hummus, Hummus 
[chickpea paste], and bean. 

زيتون ومخلل وزيت زيتون وزيت زيتون بكر وأطعمة معلبة )خضروات وفواكه ولحم ودجاج 
 وسمك( وحمص وحمص ]معجون الحمص[ وفول.

Date of 19/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلب تاريخ 19/05/2019  

Applicant Name: Shaban Hamada & 
Partners Co 

 اسم طالب التسجيل: شعبان حماده وشركاه

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Partnership Company نوع طالب التسجيل توصية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman- Jordan- Wasfi Al Tal Street, 
P.O.Box: 921100, 11192 

, 921100شارع وصفي التل  ، ص.ب: -االردن -عمان
11192 

 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 166379 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 166379 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Dairy Products, Cheese, Processed Cheese, Butter, Milk, Milk 
products, Condensed milk, Milk ferments for culinary purposes, 
Whipped cream. 

منتجات األلبان والجبن والجبن المطبوخ والزبدة والحليب ومنتجات الحليب والحليب المكثف 
 ومخمرات الحليب ألغراض الطهي والكريمة المخفوقة.

Special condition:  Claiming gold, blue and white colors. .اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان الذهبي واالزرق واالبيض 

Date of 21/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/05/2019  

Applicant Name: SMEDS INTERNATIONAL 
S.A.L. (OFFSHORE) 

 اسم طالب التسجيل: (أوف شور)ل .م.سميدس إنترناشونال ش

Nationality     : LEBANON جنسية الطالب لبنان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address JDEIDET EL MATN, AL-ANWAR STREET, 
NASRALLAH BLDG - BEIRUT, LEBANON 

 عنوان طالب التسجيل  بيروت، لبنان -األنوار، بناية نصرهللا جديدة المتن، شارع 

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 166351 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 166351 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

"Luncheon meat, meat of all types and canned (tinned) meat, 
sausage, hamburger and pastrami. "    
    

لحوم المرتديال و اللحوم بأنواعها و اللحوم المعلبة و السجق الطازج و الهامبرجر و  
       "البسطرمة

Date of 30/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/05/2019  

Applicant Name: DIAMOND MEAT 
PROCESSING LL  

   م.م.ذ .الماسة لتصنيع اللحوم ششركة 
     

 

 اسم طالب التسجيل:

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 "Umm Ramool, Deira, P.O Box 20754, 
Dubai-UAE 
"    
   
 

اإلمارات العربية المتحدة  -،دبي20754ام رمول،الديرة،ص.ب 
    
   

 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

TRI MARK CONSULTING  P.O.Box 7780 -
11118 Amman, Jordan   

ص.ب (تراي مارك )شركة العالمة الثالثية لالستشارات  
 عمان، االردن 11118 -7780

ليغعنوان التب  

Trademark 166412 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 166412 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

nuts, prepared, candied nuts, milk products, cheese, yoghurt, 
curd, marmalade, pickles, oils for food 

البندق، المحَضر, المكسرات المكسوة بالحلوى, منتجات حليب, الجبنة, واللبن , ُخثارة اللبن, 
 مربى فواكه, المخلالت, زيوت الطعام

Date of 10/06/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/06/2019  

Applicant Name: al maraj al akhdar for food 
stuff trading 

 اسم طالب التسجيل: المرج االخضر 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 sahab, P.O.Box: 1101, 11910 :عنوان طالب التسجيل  11910, 1101سحاب  ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

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

 11910 -1101ص.ب  للملكيه الفكريهالفؤاد  
 عمان/الشميساني

ليغعنوان التب  

Trademark 166081 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 166081 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Frozen poultry and fresh poultry   دواجن المجمدة والطازجة 

Date of 19/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  19/06/2019  

Applicant Name: Al-Khair Company the 
slaughter,processing and 
marketing of poultry 

 اسم طالب التسجيل: شركة الخير لذبح وتجهيز وتسويق 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AL MAFRAQ -JARASH.ST, P.O.Box: 617, 
25110 

 عنوان طالب التسجيل  25110, 617شارع جرش  ، ص.ب:-المفرق

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 617 -25110 AL MAFRAQ -
JARASH.ST 

ليغعنوان التب شارع جرش-المفرق 25110 -617ص.ب    

Trademark 166207 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 166207 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

coffee, coffee extracts and coffee-based preparations; coffee 
substitutes and extracts of coffee substitutes; tea, tea extracts 
and tea-based preparations; cocoa and preparations having a  
base of cocoa, chocolate, chocolate products, confectionery, 
sweets; sugar; sweeterners; bakery products, bread, yeast, 
pastry; biscuits, cakes, desserts, puddings; ice cream, products 
for the preparation of ice cream; honey and honey substitutes; 
breakfast cereals, rice, pasta, foodstuffs having a base of rice, 
of flour on of cereals, also in the form of ready-made dishes; 
sauces; aromatizing or seasoning products for food, salad 
dressings, and mayonnaise 

القهوة ومستخلصات القهوة والمستحضرات التي أساسها القهوة؛ بدائل القهوة ومستخلصات 
ي ومستخلصات الشاي والمستحضرات التي أساسها الشاي؛ الكاكاو بدائل القهوة؛ الشا

والمستحضرات التي اساسها الكاكاو والشوكوال ومنتجات الشوكوال والحلويات والحلوى؛ 
السكر؛ المحليات؛ منتجات المخابز والخبز والخميرة والمعجنات؛ البسكويت والكعك 

داد البوظة؛ العسل وبدائل العسل؛ حبوب والحلويات وحلوى البودينغ؛ البوظة والمنتجات إلع
اإلفطار واألرز والمعكرونة واألطعمة التي أساسها األرز ومن الدقيق ومن الحبوب وأيضا 
على شكل أطباق جاهزة؛ الصلصات؛ منتجات التعطير أو التوابل لألطعمة  وتوابل السلطة 

 والمايونيز

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

التنازل: ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق بإستعمال الكلمة "كوفي" 
 بمعزل عن العالمة.باألحرف االنجليزية عندما تظهر بشكل مختلف أو 

 

Date of 24/01/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

Applicant Name: Coffee Talk Roastery اسم طالب التسجيل: محمص كالم القهوه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Queen Rania Street, Amman, Jordan, 
P.O.Box: 840553, 11184 

, 840553شارع الملكة رانيا، عمان، األردن  ، ص.ب:
11184 

 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 166235 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 166235 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types), cakes, 
Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti, 
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients, 
Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and 
Sauces(condiments), ready to cook dough products, frozen 
dough, frozen parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts, 
frozen desserts, ice desserts,  coffee, tea, cocoa, sugar, rice,  
tapioca, sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt, 
mustard, flour made from cereals, spices., Food beverages 
(Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey, Popcorn. 

ويات وحلوى الكاندي )الحلويات( وجميع أنواع البسكويت والكيك الشوكوالته والحل
والمعكرونة )الباستا( والمعكرونة والنودلز )معكرونة رفيعة( والنودلز )معكرونة رفيعة( 

سريعة التحضير والسباغتي والشعيرية والخميرة وبيكنج باودر)مسحوق الخبيز( ومكونات 
والخل والكاتشب والصوص )التوابل( ومنتجات  الخبيز االخرى وتوابل السلطة والمايونيز

العجين الجاهزة للطبخ والعجين المجمد وخبز الطابون المجمد والبوظة والحلويات المجمدة 
من غير منتجات الحليب والحلويات المجمدة والحلويات المثلجة والقهوة والشاي والكاكاو 

والخبز والمعجنات والدبس والملح والسكر واألرز والتابيوكا والساغو والقهوة األصطناعية 
والماستارد )الخردل( والطحين المصنوع من الحبوب والبهارات وشراب اساسه الطعام 

 )اساسه الحبوب واألعشاب( والصلصات )صلصات مرق اللحم( وشاي األعشاب والعسل.

Date of 27/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/01/2019  

Applicant Name: International Foodstuffs 
Co. LLC 

 اسم طالب التسجيل: م.م.الشركة العالمية للمواد الغذائية ذ

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O Box 4115 Sharjah UAE  عنوان طالب التسجيل  ، الشارقة، االمارات العربية المتحدة4115ص.ب 

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 166380 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 166380 الصنف 
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   SANTIVERI  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cocoa; rice; flour; cereals; muesli; groats; toasted bread; 
pancakes; nachos; bread; pastry, cakes; biscuits and cookies; 
muffins; nougat; crumbly shortbread; doughnuts; 
confectionery; sugar; honey; salt; vinegar; sauces 
(condiments); lozenges (non-medicated confectionery); 
foodstuffs made from soybean; chocolate; natural sweeteners; 
candy; chewing gums; farinaceous food pastes; sesame seeds; 
artificial coffee. 
 

الكاكاو؛ األرز؛ الدقيق؛ الحبوب؛ مزيج الحبوب والفواكه؛ البرغل؛ خبز محمص؛ فطائر محالة 
كوت والكعك المحلى؛ الفطائر المسطحة )بانكيك(؛ الناتشوز؛ الخبز؛ المعجنات، الكعك؛ البس

المدورة؛ حلوى السكر والعسل؛ الغريبة المتفتتة؛ معجنات الدونات المقلية؛ الحلويات؛ السكر؛ 
العسل؛ الملح؛ الخل؛ الصلصات)توابل(؛ معينات )الحلويات غير المعالجة(؛ المواد الغذائية 

لحلوى؛ العلكة؛ عجين أغذية المصنوعة من فول الصويا؛ الشوكوال؛ محليات طبيعية؛ ا
 نشوية؛ بذور السمسم؛ القهوة االصطناعية.

Date of 14/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/02/2019  

Applicant Name: CASA SANTIVERI, S.L. اسم طالب التسجيل: .ال .كاسا سانتيفيري، اس 

Nationality     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address ENCUNY, 8, 08038 BARCELONA, Spain  ،عنوان طالب التسجيل  برشلونه، اسبانيا 08038، 8انكوني 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166260 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 166260 الصنف 
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   NOGLUT  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cocoa; rice; flour; cereals; muesli; groats; toasted bread; 
pancakes; nachos; bread; pastry, cakes; biscuits and cookies; 
muffins; nougat; crumbly shortbread; doughnuts; 
confectionery; sugar; honey; salt; vinegar; sauces 
(condiments); lozenges (non-medicated confectionery); 
foodstuffs made from soybean; chocolate; natural sweeteners; 
candy; chewing gums; farinaceous food pastes; sesame seeds; 
artificial coffee. 
 

الكاكاو؛ األرز؛ الدقيق؛ الحبوب؛ مزيج الحبوب والفواكه؛ البرغل؛ خبز محمص؛ فطائر محالة 
)بانكيك(؛ الناتشوز؛ الخبز؛ المعجنات، الكعك؛ البسكوت والكعك المحلى؛ الفطائر المسطحة 

لغريبة المتفتتة؛ معجنات الدونات المقلية؛ الحلويات؛ السكر؛ المدورة؛ حلوى السكر والعسل؛ ا
العسل؛ الملح؛ الخل؛ الصلصات)توابل(؛ معينات )الحلويات غير المعالجة(؛ المواد الغذائية 

المصنوعة من فول الصويا؛ الشوكوال؛ محليات طبيعية؛ الحلوى؛ العلكة؛ عجين أغذية 
 نشوية؛ بذور السمسم؛ القهوة االصطناعية.

 

Date of 14/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/02/2019  

Applicant Name: CASA SANTIVERI, S.L. اسم طالب التسجيل: .ال .كاسا سانتيفيري، اس 

Nationality     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address ENCUNY, 8, 08038 BARCELONA, Spain, 
P.O.Box: 840553, 11184 

, 840553، ص.ب: برشلونه، اسبانيا  08038، 8انكوني، 
11184 

 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 
 شاكر بن زيدعمان/ الشميساني /شارع األمير 

ليغعنوان التب  

Trademark 166259 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 166259 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Flavours in this class available in liquid, powder or emulsion 
forms for various applications in the food industry; sweet 
caramel in this class used by the food industry for flavouring or 
topping purposes. 

المتوفرة على أشكال سائلة أو مسحوق )بودرة( أو مستحلب لمختلف النكهات في هذه الفئة 
االستعماالت والتطبيقات في صناعة األطعمة، الكراميل الحلو في هذه الفئة المستخدم في 

 صناعة األطعمة ألغراض النكهة أو االضافات )الزينة(.

Date of 04/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/03/2019  

Applicant Name: METAROM GLOBAL 
S.A.S. 

 اسم طالب التسجيل: .اس.ايه.ميتاروم جلوبال اس

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3 Avenue de l'Etoile du Sud, 80440 Boves, 
FRANCE 

 عنوان طالب التسجيل  بوفز، فرنسا 80440افنيو دي ال اتويل دو سود،  3

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 166317 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 166317 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

cake dough, custard, sherbets  ices , sweetmeats  candy , coffee 
flavourings, Almond confectionery, aniseed, aromatic 
preparations for food , artificial coffee, Beverages (Flavorings 
[flavourings], other than essential oils, for—) , Binding agents 
for ice cream [edible ices], biscuits, bread, bread rolls, 
breadcrumbs, buns, cake paste, cake powder, cakesCakes 
(Flavorings [flavourings], other than essential oils, for—) ,, 
cocoa beverages with milk, coffee beverages with milk, 
chocolate beverages with milk, coffee, artificial coffee, 
chamomile-based beverages, cocoa, dulce de leche, natural 
sweeteners, chocolate-coated nuts, iced tea, rice, tea*, 
chocolate, tea-based beverages, coffee flavorings, vanilla 
flavourings for culinary purposes, lozenges  confectionery , 
liquorice  confectionery , ice cream, sugar*, fruit coulis  sauces , 
meal*, biscuits, petits fours  cakes , unroasted coffee, cookies 

سكرية, نكهات القهوة, حلوى لوز، عجين الكعك, الكاسترد, شراب  مثلجات , حلويات 
يانسون، مستحضرات منكهه للطعام، بن اصطناعي, ، منكهات للمشروبات بخالف الزيوت 

العطرية، عوامل تماسك البوظة )مثلجات لألكل(، بسكويت, خبز, خبز افرنجي, لب خبز, كعك 
ة،, محلى, عجينة الكعك, مسحوق الكعك, كعك, منكهات للكعك بخالف الزيوت العطري

مشروبات الكاكاو مع الحليب, مشروبات القهوة مع الحليب, مشروبات شوكوالتة مع حليب, 
القهوة, القهوة االصطناعية, المشروبات التي أساسها البابونج, الكاكاو, حلوى الحليب 

المخفوق, محليات طبيعية, المكسرات المغطاة بالشوكوال, الشاي المثلج, األرز, الشاي*, 
مشروبات التي أساسها الشاي, المواد المنكهة للقهوة, نكهات الفانيال لغايات الشوكوال, ال

الطهي, قطع حلوى  حلويات , سوس  حلويات , البوظة, السكر*, صلصة فواكه  صلصات , 
 دقيق الطحين*, البسكويت, بتي فور  كعك , القهوة غير المحمصة, الكعك المحلى

Special condition:  the trademark is specified in colors : 
white,red and golden  

 اشتراطات خاصة: العالمة محددة باالوان : االبيض ,االحمر و الذهبي 

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

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

 

Date of 18/03/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/03/2019  

Applicant Name: Abdelsalam Abdel Hamid 
& His Partner Compan 

 اسم طالب التسجيل: عبد السالم عبد الحميد وشريكه

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company التسجيلنوع طالب  تضامن  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Schneller Street, Hitten Area, Russeifa 
City, Zarqa Governorate, Jordan, P.O.Box: 
2854, 11941 

شارع شنلر، منطقة حطين ، الرصيفة، الزرقاء، األردن  ، 
 11941, 2854ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

TRIMARK Intellectual Property Consulting   
- Sh.Naser Bin Jamil Str.,Wadi Saqra, 
Amman 

شارع الشريف ناصر بن   -شركة العالمة الثالثية لألستشارات  
 جميل، وادي صقرة، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166419 Class 30 30 العالمة التجاريةرقم  166419 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

High-protein cereal bars; chocolate-based meal replacement 
bars; cereal based energy bars 

 الواح حبوب بروتين عالي و بارات بديلة لوجبة الشوكوالتة و الواح طاقة اساسها الحبوب

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 166287 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 166287 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee., ,القهوة 

Special condition:  The registration of this trademark should be 
in black, light green, beige, brown and dark grey colors 
according to the print filed with the application. 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األسود و األخضر الفاتح و 
 ي الغامق وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.البيج و البني والرماد

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

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

 

Date of 09/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/04/2019  

Applicant Name: Mohamed Hassan Al-
Kbous 

 اسم طالب التسجيل: محمد حسن الكبوس

Nationality     : YEMEN جنسية الطالب اليمن: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P. O. Box No. 2010/816, Al-Qaser St., 
Sana'a, Yemen 

 عنوان طالب التسجيل  ، شارع القصر، صنعاء، اليمن2010/816صندوق بريد رقم: 

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 166178 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 166178 الصنف 
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  NINJAGO  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice, pasta and noodles; 
tapioca and sago; flour and preparations made from cereals; 
bread, pastries and confectionery; chocolate; ice cream, sorbets 
and other edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, seasonings, spices, preserved herbs; vinegar, 
sauces and other condiments; ice (frozen water). 

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة الصناعية؛ األرز والباستا والنودلز؛ التابيوكا والساغو؛ 
لحبوب؛ الخبز والمعجنات والحلويات؛ الشوكوال؛ الدقيق والمستحضرات المصنوعة من ا

البوظة والمشروبات المركزة والمثلجات األخرى القابلة لألكل؛ السكر والعسل والدبس؛ 
الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح والتوابل والبهارات واألعشاب المحفوظة؛ الخل والصلصات 

 والتوابل األخرى؛ الثلج )الماء المثلج(.

 

Date of 05/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/05/2019  

Applicant Name: LEGO Juris A/S اسم طالب التسجيل: اس/ليجو جورس ايه 

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Dk-7190 Billund, Denmark عنوان طالب التسجيل  بيالند، الدانمارك 7190-دي كيه 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166211 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 166211 الصنف 



239 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee, Artificial coffee , coffee beverages with milk,  coffee 
flavorings [flavorings ], Vegetal preparations for use as coffee 
substitutes ,  Unroasted  coffee, coffee-based beverages.
       

قهوة ،بن إصطناعي ، مشروبات قهوة مع حليب ، منكهات للقهوة ،مستحضرات نباتية 
  تستخدم كبدائل للقهوة، بن غير محمص ، مشروبات أساسها القهوة. 

      
    

Date of 02/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/07/2019  

Applicant Name: Marouf for Food 
Industries Compan 

   شركة معروف للصناعات الغذائيه
     

 

 اسم طالب التسجيل:

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al-Qastal Industrial - Amman- Jordan  
, P.O.Box: 425685, 11140 

, 425685األردن   ، ص.ب: -عمان-القسطل الصناعية 
11140 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

TRI MARK CONSULTING P.O.Box 7780 -
11118 Amman/ Rayyan Buiding, Wadi 
Saqra 

 -7780ص.ب (تراي مارك)العالمة الثالثية لالستشارات  
 عمان،عمارة الريان, وادي صقرة  11118

ليغعنوان التب  

Trademark 166418 Class 30 30 العالمة التجاريةرقم  166418 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee, Artificial coffee , coffee beverages with milk,  coffee 
flavorings [flavorings ], Vegetal preparations for use as coffee 
substitutes ,  Unroasted  coffee, coffee-based beverages. 

قهوة ،بن إصطناعي ، مشروبات قهوة مع حليب ، منكهات للقهوة ،مستحضرات نباتية 
  للقهوة، بن غير محمص ، مشروبات أساسها القهوة. تستخدم كبدائل 
      

 

Date of 02/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  02/07/2019  

Applicant Name: Marouf for Food 
Industries Company 

   شركة معروف للصناعات الغذائيه
     

 

 اسم طالب التسجيل:

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career طالب التسجيل مهنة  

Applicant Address Al-Qastal Industrial - Amman- Jordan 
  
, P.O.Box: 425685, 11140 

  األردن  -عمان-القسطل الصناعية 
 11140, 425685، ص.ب:  

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

TRI MARK CONSULTING P.O.Box 7780 -
11118 Amman/ Rayyan Buiding, Wadi 
Saqra 

 -7780ص.ب (تراي مارك)العالمة الثالثية لالستشارات  
 عمان،عمارة الريان, وادي صقرة  11118

ليغعنوان التب  

Trademark 166427 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 166427 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Organic fresh fruits and vegetables; Grains and agricultural, 
horticultural and forestry; live animals; fresh fruits and 
vegetables; seeds; natural plants and flowers; foodstuffs for 
animals; malt., 

الفواكه والخضراوات العضوية الطازجة؛ الحبوب والمنتجات الزراعية ومنتجات البستنة 
ر؛ النباتات واألزهار والحراجة؛ الحيوانات الحية؛ الفواكه والخضروات الطازجة؛ البذو

 الطبيعية؛ أطعمة الحيوانات؛ الشعير,

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

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

 

Date of 31/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/03/2019  

Applicant Name: BIOMASS S.A.L اسم طالب التسجيل: ل.م.بيوماس ش 

Nationality     : LEBANON جنسية الطالب لبنان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Beirut, El Karantina El Medawar, Charles 
Helou Avenue , Massimo Building Ground 
Floor, Lebanon 

شارل حلو بناية ماسيمو الطابق بيروت الكرنتينا المدور، جادة 
 األرضي، لبنان

 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 166189 Class 31 31 رقم العالمة التجارية 166189 الصنف 
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   UPL  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Seeds, Seedlings, Agricultural, horticultural and forestry 
products and grains not included in other classes, fresh fruits 
and vegetable seeds, natural plants and flowers 
       

بذور ، اشتال ، زراعية ، الغالل و المنتجات الزراعية ، و منتجات البساتين و الغابات غير 
الزهور  الواردة في فئات أخرى ، الفواكه و الخضراوات الطازجة ، البذور ، النباتات و

      الطبيعية .
       

Date of 02/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/07/2019  

Applicant Name: UPL Limited  اسم طالب التسجيل: يو بي إل ليمتد 

Nationality     : INDIA الطالب جنسية الهند: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address UPL House,610 B/2,Bandra Village, off 
Western Express Highway, Bandra East, 
Mumbai-400051.India , Mumbai 

,باندرا فيليج ,أوف ويسترن  2بي/ 610يو بي إل هاوس,
الهند    ،  400051إكسبرس هاي واي إيست باندرا,مومباي 

 بومباي

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

TRI MARK CONSULTING P.O.Box 7780 -
11118 Amman/ Rayyan Buiding, Wadi 
Saqra 

 -7780ص.ب (تراي مارك)العالمة الثالثية لالستشارات 
 عمان،عمارة الريان, وادي صقرة  11118

ليغعنوان التب  

Trademark 166425 Class 31 31 رقم العالمة التجارية 166425 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Mineral water carbonated water beer non-alcoholic ,flavored and 
nectar drink,drinks and juice drink and powder and 
concentrates for juice and drink production 

المياه المعدنية والغازية والبيرة غير الكحولية المشروبات المنكه والنكتار مشروبات وعصائر 
 الفواكه اشربة ومستحضرات مسحوق وبودرة ومركزات لصنع المشروبات

Date of 26/08/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/08/2018  

Applicant Name: natural legend for juice 
and food industry 

 اسم طالب التسجيل: أسطورة الطبيعة للصناعات الغذائية و العصائر

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address garden street amman, P.O.Box: 840341, 
11184 

 عنوان طالب التسجيل  11184, 840341شارع الجاردنز عمان  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 840341 -11184 garden street 
amman 

ليغعنوان التب شارع الجاردنز عمان 11184 -840341ص.ب    

Trademark 166187 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 166187 الصنف 
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 اليف واتر  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Drinking water, water beverages, water enhanced with minerals, ,مياه للشرب ومشروبات المياه والماء المعزز بالمعادن 

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

Applicant Name: SOUTH BEACH 
BEVERAGE COMPANY, 
INC. 

التسجيل:اسم طالب  .ساوث بيتش بفريدج كومبني، 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 700 ANDERSON HILL ROAD, PURCHASE 
NY 10577, USA 

، الواليات 10577رود، بيرتشيس ان واي اندرسون هيل  700
 المتحدة االمريكية

 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 166157 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 166157 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Fruit juice, fruit juice beverages, ,عصائر الفواكه، مشروبات عصير الفاكهه 

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

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

Date of 26/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/02/2019  

Applicant Name: Tropicana Products, Inc. اسم طالب التسجيل: .تروبيكانا بروداكتس 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 1001 13th Avenue East Bradenton, State 
of Florida 34208, USA 

برادينتون، والية فلوريدا   افينيو الثالث عشر ايست، 1001
 ، الواليات المتحدة االمريكية34208

 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 166175 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 166175 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Energy drinks, Isotonic drinks and Beverages containing 
vitamins. 

على مشروبات الطاقة والمشروبات التواترية )ايسوتونيك( والمشروبات التي تحتوي 
 الفيتامينات.

Special condition:  Claiming blue & its' shades, red, silver, grey 
and white colors. 

اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان االزرق ودرجاته واالحمر والفضي والرمادي 
 واالبيض.

Date of 03/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/04/2019  

Applicant Name: HYPE-IP LIMITED اسم طالب التسجيل: اي بيه ليمتد-هايب 

Nationality     : GIBRALTAR الطالبجنسية  جبل طارق: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Suite 5, 39 Irish Town, Gibraltar, 
GIBRALTAR 

 عنوان طالب التسجيل  ايريش تاون، جبل طارق، جبل طارق 39، 5سويت 

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 166395 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 166395 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Fitness beverages. .مشروبات اللياقة البدنية 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/207,138 
Claim Date: 27/11/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 207.138/88رقم االدعاء: 

 27/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 20/05/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/05/2019  

Applicant Name: Reign Beverage Company 
LLC 

 اسم طالب التسجيل: رين بيفيريج كومباني ال ال سي

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, 
California 90063, USA 

، 90063ان. نولز افي.، لوس أنجلوس، كاليفورنيا  1547
 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 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 166363 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 166363 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Fitness beverages. .مشروبات اللياقة البدنية 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/207,168 
Claim Date: 27/11/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 207.168/88رقم االدعاء: 

 27/11/2018تاريخ االدعاء: 

Special condition:  Claiming yellow, blue, white and black 
colors. 

 بااللوان االصفر واالزرق واالبيض واالسود.اشتراطات خاصة: مع المطالبة 

Date of 20/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/05/2019  

Applicant Name: Reign Beverage Company 
LLC 

 اسم طالب التسجيل: رين بيفيريج كومباني ال ال سي

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, 
California 90063, USA 

، 90063أنجلوس، كاليفورنيا ان. نولز افي.، لوس  1547
 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 166384 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 166384 الصنف 
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 RECOVER . REFRESH .REFUEL  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Non-alcoholic beverages. .المشروبات غير الكحولية 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/389914 
Claim Date: 17/04/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 389914/88رقم االدعاء: 

 17/04/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 20/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/05/2019  

Applicant Name: Reign Beverage Company 
LLC 

 اسم طالب التسجيل: رين بيفيريج كومباني ال ال سي

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, 
California 90063, USA 

، 90063كاليفورنيا ان. نولز افي.، لوس أنجلوس،  1547
 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 166366 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 166366 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

soft drink (Energy drink) )مشروبات غازية )مشروب الطاقة 

 

Date of 19/08/2019 الرسمية اعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/08/2019  

Applicant Name: shams alrafidain for 
general trading co 

 اسم طالب التسجيل: شركة شمس الرافدين للتجارة العامه

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - al jardenz, P.O.Box: 941812, 
11194 

 عنوان طالب التسجيل  11194, 941812الجاردنز  ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 941812 -11194 amman - al 
jardenz 

ليغعنوان التب الجاردنز -عمان  11194 -941812ص.ب    

Trademark 166094 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 166094 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

soft drink (energy drink) )مشروبات غازية )مشروب الطاقة 

Date of 04/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/09/2019  

Applicant Name: shamsalrafidain for 
general trading co 

 اسم طالب التسجيل: شركة شمس الرافدين للتجارة العامه

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/al jardenz, P.O.Box: 941812, 11194 :عنوان طالب التسجيل  11194, 941812عمان/الجاردنز  ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 941812 -11194 amman/al jardenz   ليغعنوان التب عمان/الجاردنز 11194 -941812ص.ب  

Trademark 166095 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 166095 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

water juice soft drinks   عصائر مشروبات غازية -مياه 

Date of 07/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/10/2019  

Applicant Name:  IBRAHIM EID MAH'D 
MASHAIKH 

 اسم طالب التسجيل: ابراهيم عيد محمود مشايخ 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION طالب التسجيلنوع  مؤسسة فردية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -marka -belt , P.O.Box: 707, 11511  707الحزام قرب المطار   ، ص.ب:-ماركا الجنوبية -عمان ,
11511 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 707 -11511 Amman -marka -belt    الحزام قرب -ماركا الجنوبية -عمان  11511 -707ص.ب
 المطار 

ليغعنوان التب  

Trademark 166285 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 166285 الصنف 
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   VODKA FOR DOG PEOPLE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

,Distilled spirits ,.المشروبات الروحية المقطرة 

Date of 31/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/03/2019  

Applicant Name: Fifth Generation, Inc. اسم طالب التسجيل: .فيفث جينيريشن، 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 12101 Moore Road, Austin, TX  78719, 
USA 

، الواليات 78719مور رود، أوستن، تي اكس  12101
 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 166135 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 166135 الصنف 
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  BOWMORE  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Alcoholic beverages, except beer; whisky المشروبات الكحولية ، ما عدا البيرة؛ الويسكي 

Date of 29/05/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/05/2019  

Applicant Name: Beam Suntory UK Limited اسم طالب التسجيل: بيم سانتوري يو كيه ليمتد 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2 Longwalk Road, Stockley Park, 
Uxbridge, Middlesex England UB11 1BA, 
United Kingdom 

لونجووك رود، ستوكلي بارك، اوكسبريدج، ميدلسكس  2
 بي ايه، المملكة المتحدة 1 11انجلترا يو بي 

 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 166333 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 166333 الصنف 
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  LAPHROAIG  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Alcoholic beverages, except beer; whisky المشروبات الكحولية ، ما عدا البيرة؛ الويسكي 

Date of 29/05/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/05/2019  

Applicant Name: Beam Suntory UK Limited اسم طالب التسجيل: بيم سانتوري يو كيه ليمتد 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2 Longwalk Road, Stockley Park, 
Uxbridge, Middlesex England UB11 1BA, 
United Kingdom 

لونجووك رود، ستوكلي بارك، اوكسبريدج، ميدلسكس  2
 بي ايه، المملكة المتحدة 1 11انجلترا، يو بي 

 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 166334 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 166334 الصنف 
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  SIPSMITH  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Alcoholic beverages, except beer; gin المشروبات الكحولية ، ما عدا البيرة؛ مشروب الجن الكحولي 

Date of 29/05/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/05/2019  

Applicant Name: Sipsmith Limited اسم طالب التسجيل: سيبسميث ليمتد 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address 83 Cranbrook Road, London, England 
W42LJ, United Kingdom 

ال  جيه، المملكة  42كرانبروك رود، لندن، إنجلترا دبليو  83
 المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166336 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 166336 الصنف 
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your own 
tobacco; pipe tobacco; tobacco products; tobacco substitutes 
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; cigarette lighters; 
cigar lighters; matches; smokers’ articles; cigarette paper; 
cigarette tubes; cigarette filters; pocket apparatus for rolling 
cigarettes; hand held machines for injecting tobacco into paper 
tubes; electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes; 
tobacco products for the purpose of being heated 

السجائر؛ التبغ الخام او المصنع؛ التبغ الخاص للف؛ تبغ الغليون؛ منتجات            .
التبغ؛ بدائل التبغ ) لالغراض غير الطبية(؛ السيجار؛ السيجار الصغير؛            الوالعات؛ 

سجائر؛ فالتر والعات السجائر؛ اعواد الثقاب؛ ادوات المدحنين؛ اوراق السجائر؛    أنابيب ال
السجائر؛ معدات الجيب للف السجائر؛ ادوات تحمل باليد   لحقن التبغ في االنابيب الورقية؛ 

السجائر االلكترونية؛ السوائل الجل السجائر      االلكترونية؛ منتجات التبغ الغراض 
 التسخين.

 
 

Priority claim:  Claim Country: AZ 
Claim No.:201801218 
Claim Date: 12/11/2018 

 AZاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 201801218رقم االدعاء:

 12/11/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 26/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/12/2018  

Applicant Name: BRITISH AMERICAN 
TOBBACO (BRANDS) INC.  

 اسم طالب التسجيل: .انك  (براندز)بريتيش امريكان توباكو

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address 251 Little Falls Drive  Suite 100  
Wilmington  
 DE 19808-1674  United States of 
American 
 

، ويلمنجتون، ديالوير 100ليتيل فولز درايف، سوتيه  251
 ، الواليات المتحدة االمريكية.1674 -19808

 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 166358 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 166358 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tobacco; smokers' articles; matches .التبغ، أدوات المدخنين، أعواد الثقاب 

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.اندستريز كودايسو 

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
 ، اليابان739-8501سيتي،هيروشيما 

 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 166374 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 166374 الصنف 
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   SLIDE&FRESH  
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; smoking 
tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing tobacco, 
snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, 
cigarillos; snuff; smokers' articles including absorbent paper for 
tobacco pipes; gas containers for cigar lighters; tobacco jars, 
not of precious metal; tobacco pouches; cigarette paper; books 
of cigarette papers; cigar and cigarette cases, not of precious 
metal; match boxes, not of precious metal; firestones; tobacco 
pipes including pipes for cigarettes; pipe racks (for tobacco 
pipes); pipe cleaners (for tobacco pipes); mouthpieces for cigar 
and cigarette holders, not of precious metal; cigarette tips; 
mouthpieces for cigar and cigarette holders including of yellow 
amber; cigarette tubes; pocket machines for rolling cigarettes; 
ashtrays, not of precious metal; cigar and cigarette cases, not of 
precious metal; cigarette filters; cigar cutters; match holders, 
not of precious metal; snuff boxes, not of precious metal; 
lighters; matches., 

التبغ، سواء المصنع أو غير المصنع؛ تبغ التدخين، تبغ الغليون، تبغ السجائر الملفوفة يدوياً، 
اإللكترونية، السيجار، التبغ القابل للمضغ، قطع التبغ الموضوعة بالفم؛ السجائر، السجائر 

السيجار الرفيع؛ السعوط، لوازم المدخنين التي تشمل الورق االمتصاصي لغليون تدخين 
التبغ؛ عبوات غاز والعات السيجار؛ عبوات التبغ غير المصنوعة من معادن نفيسة القطع؛ 

عة أكياس التبغ؛ ورق السجائر؛ دفاتر ورق السجائر؛ علب السيجار والسجائر غير المصنو
من المعادن النفيسة، علب الثقاب غير المصنوعة من معادن نفيسة، حجارة الصوان، غليون 

تدخين التبغ وتشمل أنابيب تدخين السجائر؛ رفوف الغليون )غليون تدخين التبغ(؛ أدوات 
تنظيف الغليون )غليون تدخين التبغ(؛ القطع الموضوعة بالفم لحماالت السيجار والسجائر 

من معادن نفيسة؛ أطراف فالتر السجائر، قطع الفم لحماالت السيجار  غير المصنوعة
والسجائر وتشمل تلك المصنوعة من العنبر األصفر؛ أنابيب تدخين السجائر، اآلالت 

الموضوعة في الجيب للف السجائر؛ المنافض غير المصنوعة من معان نفيسة؛ علب 
التر السجائر، قطاعات السيجار، السيجار والسجائر غير المصنوعة من معادن نفيسة؛ ف

حماالت الثقاب غير المصنوعة من معادن نفيسة؛ علب السعوط غير المصنوعة من معادن 
 نفيسة؛ الوالعات؛ عيدان الثقاب.,

Date of 26/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/02/2019  

Applicant Name: JT International S.A. اسم طالب التسجيل: .ايه.جيه تي انترناشونال اس 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 8, rue Kazem Radjavi, 1202 Geneva,  
Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  جنيف، سويسرا 1202، رو كازم رادجافي، 8

Applicant for 
Correspondence 

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY   
- 56, prince skaker bin zaid st., shemissani 
m p.o.box 840553 pstal code 11184 

شارع االمير شاكر بن  56  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  
  11184رمز بريدي  - 840553  -زيد ، الشميساني 

ليغعنوان التب  

Trademark 166167 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 166167 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; cigars, 
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe 
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); electronic cigarettes; 
tobacco products for the purpose of being heated; electronic 
devices and their parts for the purpose of heating cigarettes or 
tobacco in order to release nicotine-containing aerosol for 
inhalation; liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; smokers` articles, cigarette paper, cigarette tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches, 

التبغ الخام أو المصنع؛ منتجات التبغ؛ السيجار والسجائر والسيجار القصير والتبغ الخاص 
ل للمضغ والسعوط والسجائر المصنوعة للف السجائر الخاص بك وتبغ الغليون والتبغ القاب

من مزيج من التبغ والنكهات؛ مسحوق التبغ الرطب؛ بدائل التبغ )ألغراض غير طبية(؛ 
السجائر االلكترونية؛ منتجات التبغ ألغراض التسخين؛ المعدات االلكترونية وقطعها من أجل 

لنيكوتين لالستنشاق؛ تسخين السجائر أو التبغ من أجل أن يقوم بإطالق دخان يحتوي على ا
حلول النيكوتين السائل لإلستخدام في السجائر اإللكترونية؛ مواد المدخنين وورق السجائر 

وأنابيب السجائر وفالتر السجائر وعلب السجائر ومحافظ السجائر والمنافض والغاليين 
 ومعدات الجيب للف السجائر والوالعات وأعواد الثقاب.,

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

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

 

Date of 28/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/02/2019  

Applicant Name : Philip Morris Brands Sàrl اسم طالب التسجيل: فيليب موريس براندز اس ايه ار ال 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, 
Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  نيوشاتيل، سويسرا 2000، 3كواي جونرينود 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166152 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 166152 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; cigars, 
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe 
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); electronic cigarettes; 
tobacco products for the purpose of being heated; electronic 
devices and their parts for the purpose of heating cigarettes or 
tobacco in order to release nicotine-containing aerosol for 
inhalation; liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; smokers` articles, cigarette paper, cigarette tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches. 

بغ الخام أو المصنع؛ منتجات التبغ؛ السيجار والسجائر والسيجار القصير والتبغ الخاص الت
للف السجائر الخاص بك وتبغ الغليون والتبغ القابل للمضغ والسعوط والسجائر المصنوعة 

من مزيج من التبغ والنكهات؛ مسحوق التبغ الرطب؛ بدائل التبغ )ألغراض غير طبية(؛ 
؛ منتجات التبغ ألغراض التسخين؛ المعدات االلكترونية وقطعها من أجل السجائر االلكترونية

تسخين السجائر أو التبغ من أجل أن يقوم بإطالق دخان يحتوي على النيكوتين لالستنشاق؛ 
حلول النيكوتين السائل لإلستخدام في السجائر اإللكترونية؛ مواد المدخنين وورق السجائر 

ائر وعلب السجائر ومحافظ السجائر والمنافض والغاليين وأنابيب السجائر وفالتر السج
 ومعدات الجيب للف السجائر والوالعات وأعواد الثقاب.

Priority claim:  Claim Country: CH 
Claim No.: 79664/2018 
Claim Date: 05/10/2018 

 CHاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 79664/2018رقم االدعاء: 

 05/10/2018االدعاء: تاريخ 

Date of 02/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/04/2019  

Applicant Name: Philip Morris Brands Sàrl اسم طالب التسجيل: فيليب موريس براندز اس ايه ار ال 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel 2000 , 
Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  نيوشاتيل، سويسرا 2000، 3كواي جونرينود 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166263 Class 34 34 العالمة التجاريةرقم  166263 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; smoking 
tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing tobacco, 
snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, 
cigarillos; snuff; smokers' articles including absorbent paper for 
tobacco pipes; gas containers for cigar lighters; tobacco jars, 
not of precious metal; tobacco pouches; cigarette paper; books 
of cigarette papers; cigar and cigarette cases, not of precious 
metal; match boxes, not of precious metal; firestones; tobacco 
pipes including pipes for cigarettes; pipe racks (for tobacco 
pipes); pipe cleaners (for tobacco pipes); mouthpieces for cigar 
and cigarette holders, not of precious metal; cigarette tips; 
mouthpieces for cigar and cigarette holders including of yellow 
amber; cigarette tubes; pocket machines for rolling cigarettes; 
ashtrays, not of precious metal; cigar and cigarette cases, not of 
precious metal; cigarette filters; cigar cutters; match holders, 
not of precious metal; snuff boxes, not of precious metal; 
lighters; matches. 

التبغ، سواء المصنع أو غير المصنع؛ تبغ التدخين، تبغ الغليون، تبغ السجائر الملفوفة يدوياً، 
لسيجار، التبغ القابل للمضغ، قطع التبغ الموضوعة بالفم؛ السجائر، السجائر اإللكترونية،  ا

السيجار الرفيع؛ السعوط، لوازم المدخنين التي تشمل الورق االمتصاصي لغليون تدخين 
التبغ؛ عبوات غاز والعات السيجار؛ عبوات التبغ غير المصنوعة من معادن نفيسة القطع؛ 
أكياس التبغ؛ ورق السجائر؛ دفاتر ورق السجائر؛ علب السيجار والسجائر غير المصنوعة 

النفيسة، علب الثقاب غير المصنوعة من معادن نفيسة، حجارة الصوان، غليون من المعادن 
تدخين التبغ وتشمل أنابيب تدخين السجائر؛ رفوف الغليون )غليون تدخين التبغ(؛ أدوات 

تنظيف الغليون )غليون تدخين التبغ(؛ القطع الموضوعة بالفم لحماالت السيجار والسجائر 
ة؛ أطراف فالتر السجائر، قطع الفم لحماالت السيجار غير المصنوعة من معادن نفيس

والسجائر وتشمل تلك المصنوعة من العنبر األصفر؛ أنابيب تدخين السجائر، اآلالت 
الموضوعة في الجيب للف السجائر؛ المنافض غير المصنوعة من معان نفيسة؛ علب 

قطاعات السيجار، السيجار والسجائر غير المصنوعة من معادن نفيسة؛ فالتر السجائر، 
حماالت الثقاب غير المصنوعة من معادن نفيسة؛ علب السعوط غير المصنوعة من معادن 

 نفيسة؛ الوالعات؛ عيدان الثقاب.

Date of 14/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/04/2019  

Applicant Name: JT International S.A. اسم طالب التسجيل: .ايه.جيه تي انترناشونال اس 

Nationality     : SWITZERLAND الطالبجنسية  سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 8, rue Kazem Radjavi, 1202 Geneva,  
Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  جنيف، سويسرا 1202، رو كازم رادجافي، 8

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 166226 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 166226 الصنف 
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4   K  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Absorbent paper for tobacco pipes, Cases (Cigar), Cases 
(Cigarette), Cigarette Cases, Cigarette filters, Cigarette holders, 
Cigarette paper, Cigarette tips, Cigarettes, Cigarettes containing 
tobacco substitutes, not for medical purposes, Cigarillos, 
Cigars, Lighters for smokers, Tobacco, Tobacco jars, Tobacco 
pouches 

التبغ، علب سيجار، علب سجائر، علب سجائر، فالتر للسجائر، مباسم ورق ماص لغاليين 
للسجائر، ورق سجائر، أطراف سجائر، سجائر، سجائر تحتوي على بدائل تبغ ليست لغايات 

 طبية، سيجاريلو )سيجار رفيع(، سيجار، والعات المدخنين، تبغ، أوعية تبغ، أكياس تبغ.

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use   (4k)if used separately from the mark 

( بمعزل عن 4Kان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال ) التنازل:
 العالمه

Date of 23/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/04/2019  

Applicant Name: BMJ Industries FZ-LLC اسم طالب التسجيل: بي أم جي اندستريز ش م ح 

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box: 31053, Al-Jazeera Al-Hamra , 
Ras Al Khaimah , UAE 

راس  -المنطقة الحرة –، الجزيرة الحمرا  31053ص.ب 
 الخيمة ، االمارات العربية المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Tariq ASetta P.O.Box 231509 -11123 
Amman 

 11123 -231509ص.ب للملكية الفكريةطارق أبوستة  
 عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166254 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 166254 الصنف 
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   VAPORESSO  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Electronic cigarettes; Electronic cigarettes for use as an 
alternative to traditional cigarettes; Cigarettes containing 
tobacco substitutes, not for medical purposes; Tobacco 
substitutes not for medical purposes; Heated tobacco products; 
Electronic smoking pipes; Electronic device for inhaling 
aerosols containing nicotine; Tobacco products for heating; 
Hand-held smoking tools used to heat tobacco electronically; 
Electronic heating handheld smoking tool; Smoking tools used 
in electronic tobacco; Rechargeable hand-held smoking 
appliance; Parts and fittings for heating hand-held ., 

السجائر التي  السجائر اإللكترونية، السجائر اإللكترونية لالستخدام كبديل للسجائر التقليدية،
تحتوي على بدائل التبغ وليست لألغراض الطبية، بدائل التبغ ليست لألغراض الطبية، 

منتجات التبغ المسخنة، أنابيب التدخين اإللكترونية، جهاز إلكتروني لبخاخات اإلستنشاق الذي 
خين يحتوي على النيكوتين، منتجات التبغ للتسخين، أدوات التدخين اليدوية المستخدمة لتس

التبغ إلكترونيا، أدوات التدخين اإللكترونية اليدوية للتسخين، أدوات التدخين المستخدمة في 
التبغ اإللكتروني، أجهزة التدخين اليدوية القابلة إلعادة الشحن، قطع غيار وتجهيزات لتسخين 

 أجهزة التدخين اليدوية.,

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

Applicant Name: SHENZHEN SMOORE 
TECHNOLOGY LIMITED 

 اسم طالب التسجيل: شنتشن سمور تيكنولوجي ليمتد

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address 16#, Dongcai Industrial Park, Gushu 
Town, Xixiang Street, Baoan District, 
Shenzhen, China 

، دونغكاي اندستلاير بارك، غوشو تاون، شيشيانغ #16
 ستريت، باوان دستريكت، شنتشن، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166153 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 166153 الصنف 



265 

 

 

   PRECISION  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; tobacco 
products; tobacco substitutes, none being for medicinal or 
curative purposes; electric and electronic cigarettes; liquids for 
electric and electronic cigarettes; chemical flavourings in liquid 
form used to refill electric and electronic cigarette cartridges; 
vaporising devices for tobacco; cigarette papers; cigarette 
tubes; cigarette filters; pocket cigarette rolling machines; hand 
held machines for injecting tobacco into tubes; matches and 
smokers' articles. 

التبغ سواء مصنع أو غير مصنع، منتجات التبغ؛ بدائل التبغ وال شيء منها لألغراض الطبية 
سجائر الكهربائية واإللكترونية، أو العالجية، السجائر الكهربائية واإللكترونية، السوائل لل

المنكهات الكيميائية على شكل سائل تستخدم إلعادة تعبئة خراطيش السجائر الكهربائية 
واإللكترونية، أجهزة التبخير للتبغ، أوراق السجائر، أنابيب السجائر، مرشحات )فالتر( 

عيدان الثقاب السجائر، آالت لف سجائر الجيب، آالت يدوية لحقن التبغ في األنابيب، 
 ومستلزمات المدخنين.

Priority claim:  Claim Country: AZ 
Claim No.: 2018 01333 
Claim Date: 29/11/2018 

 AZاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 201801333رقم االدعاء: 

 29/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 29/05/2019 الن الجريدة الرسميةاع  
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/05/2019  

Applicant Name: Imperial Tobacco 
Intellectual Property 
Limited 

 اسم طالب التسجيل: امبلاير توباكو انتيليكتشوال بروبرتي ليمتد

Nationality     : IRELAND جنسية الطالب ايرلندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 21 Beckett Way, Park West, Nangor Road, 
Dublin 12, Ireland 

 عنوان طالب التسجيل  ، ايرلندا12بيكيت واي، بارك ويست، نانغور رود، دبلن  21

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 166388 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 166388 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

business management - business administration   توجيه االعمال  -ادارة االعمال 

Date of 28/03/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/03/2018  

Applicant Name: brinz business cosultancy   اسم طالب التسجيل: شركة االدمغة لالستشارات االدارية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman / um othaina / alramadi str/ 
nassryeh buil 16, P.O.Box: 927167, 11190 

،   16عمارة الناصرية  رقم  -ش الرمادي  -ام اذينة  -عمان 
 11190, 927167ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 927167 -11190 amman    ش الرمادي  -ام اذينة  -عمان  11190 -927167ص.ب- 
 عمارة الناصرية 

ليغعنوان التب  

Trademark 166114 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166114 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Incubation services; Incubation services, namely, providing 
work space to emerging, start-up and existing companies; 
providing facilities for business meetings and business events; 
business operation of commercial real estate, offices and office 
space, business operation of commercial real estate, offices and 
office space, namely, shared office venues with conference 
facilities. 

خدمات تولي االستثمارات؛ خدمات تولي االستثمارات، تحديدا:  توفير مساحة عمل للشركات 
الناشئة وللشركات حديثة اإلنشاء والقائمة؛ توفير المرافق الجتماعات األعمال وفعاليات 

حات المكاتب وعمليات األعمال؛ عمليات األعمال التجارية للعقارات التجارية والمكاتب ومسا
األعمال التجارية للعقارات التجارية والمكاتب ومساحات المكاتب، تحديدا:  أماكن المكاتب 

 المشتركة مع مرافق المؤتمرات.

Priority claim:  Claim Country: HK 
Claim No.: 304576285 
Claim Date: 26/06/2018 

 HKاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 304576285االدعاء: رقم 

 26/06/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 24/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/12/2018  

Applicant Name: WeWork Companies Inc. التسجيل:اسم طالب  .ويوورك كومبانيز انك  

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th StreetNew York, New York 
10011 USA 

 عنوان طالب التسجيل  امريكا 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166100 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166100 الصنف 
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   WE WORK  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Incubation services; Incubation services, namely, providing 
office space to emerging, start-up and existing companies; 
providing facilities for business meetings and business events; 
business operation of commercial real estate, offices and office 
space, business operation of commercial real estate, offices and 
office space, namely, shared office venues with conference 
facilities; providing office-share services. 

خدمات مساعدة الشركات الناشئة؛ خدمات مساعدة الشركات الناشئة، تحديدا: توفير 
المساحات المكتبية للشركات الناشئة والشركات حديثة اإلنشاء والقائمة؛ توفير المرافق 

والمكاتب ومساحات المكاتب الجتماعات األعمال وفعاليات األعمال؛ تفعيل األعمال للعقارات 
التجارية وتشغيل األعمال للعقارات والمكاتب والمساحات المكتبية التجارية، تحديدا: أماكن 

 المكاتب المشتركة المزودة بمرافق للمؤتمرات؛ توفير خدمات المكاتب المشتركة

Priority claim:  Claim Country: JP 
Claim No.: 2018-088303 
Claim Date: 06/07/2018 

 JPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018-088303رقم االدعاء: 

 06/07/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 03/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/01/2019  

Applicant Name: WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th StreetNew York, New York 
10011 USA 

 عنوان طالب التسجيل  امريكا 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115

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 166346 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166346 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 

Date of 27/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/01/2019  

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

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1-4-14 Yoshiyuki 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  11192 -921100ص.ب أبو غزالة للملكية الفكرية 
، شارع مكة، ص. ب 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 166408 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166408 الصنف 
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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 
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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 

Priority claim:  Claim Country: JP 
Claim No.: 2018-121825 
Claim Date: 27/09/2018 

 JPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 121825-2018رقم االدعاء: 

 27/09/2018تاريخ االدعاء: 
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   AMERICAN AIRLINES  
   

 
 

Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Customer club services for commercial, promotional and/or 
advertising purposes 

 خدمات نوادي الزبائن للغايات التجارية و/أو الترويجية و/أو اإلعالنية

Date of 29/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/01/2019  

Applicant Name: American Airlines, Inc. اسم طالب التسجيل: .أميريكان ايرالينز، 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 4333 Amon Carter Boulevard, Fort Worth, 
Texas 76155, USA 

، 76155أمون كارتر بوليفارد، فورت وورث، تكساس  4333
 الواليات المتحدة االمريكية

 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 166257 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166257 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Business administration and management; Business planning; 
Business management planning; Business analysis, research 
and information services; Business appraisals; Business 
auditing; Business information; Business management and 
organization consultancy; Business management assistance; 
Business management consultancy; Business organization 
consultancy; Business research; Business Enquiries; Business 
accounts management; Business acquisitions; Business 
advice, inquiries or information; Business advisory and 
consultancy services; Business efficiency advice; Business 
marketing services; Business networking; Business risk 
management services; Business studies; Business supervision; 
Advisory services for business management; Administration of 
businesses; Administration of foreign business affairs; 
Administration relating to business appraisal; Administration 
relating to business planning; Advice in the field of business 
management and marketing; Advice relating to business 
organization; Advice relating to business management; 
Advisory services relating to business risk management; 
Advisory services relating to business operations; Analysis of 
business information; Analysis relating to marketing; 
Commercial management assistance; Computerized file 
management; Consultancy regarding public relations 
communications strategy; Employment agency services; 
Marketing; Marketing research; Payroll preparation; Personnel 
management consultancy; Personnel recruitment; Professional 
business consultancy; Providing business information via a 
web site; Provision of commercial and business contact 
information; Public relations; Secretarial services; Tax 
preparation; Acquisition of business information relating to 
company activities; Business acquisitions consulting services; 
Administration relating to marketing; Auditing of accounts. 

خدمات توجيه وإدارة األعمال، تخطيط األعمال، تخطيط إدارة األعمال، خدمات تحليل األعمال 
والبحوث والمعلومات، تقييم األعمال، خدمات التدقيق لألعمال التجارية، خدمات توفير 

يم االعمال، المساعدة في إدارة المعلومات التجارية، تقديم االستشارات عن ادارة وتنظ
األعمال، خدمات تقديم اإلستشارات المتعلقة بإدارة األعمال، إستشارات تنظيم األعمال، بحوث 

األعمال التجارية، استفسارات األعمال، إدارة حسابات األعمال، اقتناء األعمال، نصائح أو 
الستشارية، نصح كفاءة استفسارات أو معلومات تجارية، استشارات األعمال والخدمات ا

األعمال، خدمات تسويق األعمال، شبكات التواصل التجارية، خدمات إدارة مخاطر األعمال، 
دراسات األعمال، اإلشراف على األعمال، خدمات تقديم النصائح إلدارة األعمال، إدارة 

ل، اإلدارة وتوجيه الشركات، إدارة شؤون األعمال الخارجية، اإلدارة المتعلقة بتقييم األعما
المتعلقة بتخطيط األعمال، المشورة في مجال إدارة األعمال والتسويق، المشورة المتعلقة 

بتنظيم األعمال، المشورة المتعلقة بإدارة األعمال، الخدمات االستشارية المتعلقة بإدارة 
مخاطر األعمال، الخدمات االستشارية المتعلقة بالعمليات التجارية، تحليل المعلومات 

التجارية، التحليل المتعلق بالتسويق، خدمات المساعدة باإلدارة التجارية، خدمات إدارة 
الملفات المحوسبة، االستشارات المتعلقة باستراتيجيات اتصاالت العالقات العامة، خدمات 

وكاالت التوظيف، التسويق، أبحاث التسويق، إعداد كشوف الرواتب، خدمات تقديم 
الموظفين، خدمات توظيف الموظفين، خدمات االستشارات المهنية  االستشارات حول إدارة

المتعلقة باألعمال، توفير المعلومات التجارية عبر المواقع اإللكترونية، خدمات توفير 
معلومات االتصال المتعلقة بالتجارة والشركات، خدمات العالقات العامة، خدمات السكرتارية، 

عمال المتعلقة بأنشطة الشركة، خدمات اقتناء األعمال إعداد الضرائب، اقتناء معلومات األ
 التجارية، اإلدارة المتعلقة بالتسويق، تدقيق الحسابات.

Date of 30/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  30/01/2019  

Applicant Name: Talal Abu Ghazaleh & Co. 
International 

 اسم طالب التسجيل: طالل ابو غزاله وشركاه الدولية

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

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

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 166275 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166275 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Business administration and management; Business planning; 
Business management planning; Business analysis, research 
and information services; Business appraisals; Business 
auditing; Business information; Business management and 
organization consultancy; Business management assistance; 
Business management consultancy; Business organization 
consultancy; Business research; Business Enquiries; Business 
accounts management; Business acquisitions; Business 
advice, inquiries or information; Business advisory and 
consultancy services; Business efficiency advice; Business 
marketing services; Business networking; Business risk 
management services; Business studies; Business supervision; 
Advisory services for business management; Administration of 
businesses; Administration of foreign business affairs; 
Administration relating to business appraisal; Administration 
relating to business planning; Advice in the field of business 
management and marketing; Advice relating to business 
organization; Advice relating to business management; 
Advisory services relating to business risk management; 
Advisory services relating to business operations; Analysis of 
business information; Analysis relating to marketing; 
Commercial management assistance; Computerized file 
management; Consultancy regarding public relations 
communications strategy; Employment agency services; 
Marketing; Marketing research; Payroll preparation; Personnel 
management consultancy; Personnel recruitment; Professional 
business consultancy; Providing business information via a 
web site; Provision of commercial and business contact 
information; Public relations; Secretarial services; Tax 
preparation; Acquisition of business information relating to 
company activities; Business acquisitions consulting services; 
Administration relating to marketing; Auditing of accounts. 

جيه وإدارة األعمال، تخطيط األعمال، تخطيط إدارة األعمال، خدمات تحليل األعمال خدمات تو
والبحوث والمعلومات، تقييم األعمال، خدمات التدقيق لألعمال التجارية، خدمات توفير 
المعلومات التجارية، تقديم االستشارات عن ادارة وتنظيم االعمال، المساعدة في إدارة 

اإلستشارات المتعلقة بإدارة األعمال، إستشارات تنظيم األعمال، بحوث األعمال، خدمات تقديم 
األعمال التجارية، استفسارات األعمال، إدارة حسابات األعمال، اقتناء األعمال، نصائح أو 
استفسارات أو معلومات تجارية، استشارات األعمال والخدمات االستشارية، نصح كفاءة 

شبكات التواصل التجارية، خدمات إدارة مخاطر األعمال، األعمال، خدمات تسويق األعمال، 
دراسات األعمال، اإلشراف على األعمال، خدمات تقديم النصائح إلدارة األعمال، إدارة 

وتوجيه الشركات، إدارة شؤون األعمال الخارجية، اإلدارة المتعلقة بتقييم األعمال، اإلدارة 
إدارة األعمال والتسويق، المشورة المتعلقة  المتعلقة بتخطيط األعمال، المشورة في مجال

بتنظيم األعمال، المشورة المتعلقة بإدارة األعمال، الخدمات االستشارية المتعلقة بإدارة 
مخاطر األعمال، الخدمات االستشارية المتعلقة بالعمليات التجارية، تحليل المعلومات 

باإلدارة التجارية، خدمات إدارة التجارية، التحليل المتعلق بالتسويق، خدمات المساعدة 
الملفات المحوسبة، االستشارات المتعلقة باستراتيجيات اتصاالت العالقات العامة، خدمات 

وكاالت التوظيف، التسويق، أبحاث التسويق، إعداد كشوف الرواتب، خدمات تقديم 
لمهنية االستشارات حول إدارة الموظفين، خدمات توظيف الموظفين، خدمات االستشارات ا

المتعلقة باألعمال، توفير المعلومات التجارية عبر المواقع اإللكترونية، خدمات توفير 
معلومات االتصال المتعلقة بالتجارة والشركات، خدمات العالقات العامة، خدمات السكرتارية، 

إعداد الضرائب، اقتناء معلومات األعمال المتعلقة بأنشطة الشركة، خدمات اقتناء األعمال 
 التجارية، اإلدارة المتعلقة بالتسويق، تدقيق الحسابات.

Date of 30/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/01/2019  

Applicant Name: Talal Abu Ghazaleh & Co. 
International 

 اسم طالب التسجيل: طالل ابو غزاله وشركاه الدولية

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box 921100 Amman 11192, Jordan  .عنوان طالب التسجيل  ، االردن11192عمان  921100ص.ب 

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 166273 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166273 الصنف 



278 

 

 

   THE WE COMPANY  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing co-working facilities equipped with desks, private 
offices, office equipment, mailroom, printing center, 
receptionist, kitchen, meeting rooms, telecommunications 
equipment and other office amenities; co-working by the hour; 
business information services; incubation services, namely, 
providing work space containing business equipment and other 
amenities to emerging, start-up and existing companies; 
business development services, namely, providing start-up 
support for businesses of others; providing office support 
services; online business networking services; business 
consultation services in the nature of office space design; 
business management and organization consultancy; real 
estate marketing analysis; providing electronic tracking of real 
estate assets to others for business purposes; planning, design, 
development, maintenance, tracking and reporting of real estate 
construction projects for third parties; providing office support 
staff services; project management services for others; 
business consulting services in the fields of spatial layout and 
infrastructure architecture and interior design; consulting 
services in the field of spatial management to optimize business 
process efficiency and decision-making; computer-aided 
optimization and management, namely, managing logistics and 
physical spaces; convenience stores, on-line convenience 
stores, providing an on-line searchable database for the sale of 
goods and services of others; providing an on-line searchable 
ordering guide for locating, organizing and presenting goods 
and services of other on-line vendors; gift and sundries retail 
services; advertising of commercial real estate; advertising of 
residential real estate; advertising of commercial or residential 
real estate. 

توفير مرافق عمل مشتركة مجهزة بالمكاتب والمكاتب الخاصة واألجهزة المكتبية وغرفة 
ة واالستقبال والمطبخ وغرفة االجتماعات ومعدات االتصاالت بعيدة البريد ومركز الطباع

المدى وغيرها من مستلزمات المكاتب األساسية؛ اماكن العمل المشترك بالساعة؛ خدمات 
تقديم المعلومات في مجال االعمال؛ خدمات مساعدة الشركات الناشئة، تحديدا:  توفير 

غيرها من المستلزمات األساسية وللشركات حديثة مساحات العمل التي تتضّمن معّدات العمل و
اإلنشاء والقائمة؛ خدمات تطوير األعمال التجارية، تحديدا:  تقديم دعم البداية لألعمال 

لآلخرين؛ توفير خدمات دعم المكاتب؛ خدمات شبكات األعمال اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ 
كتبية؛ تقديم االستشارات عن ادارة خدمات استشارات األعمال على شكل تصميم المساحات الم

و تنظيم االعمال؛ تحليل التسويق العقاري؛ توفير التتبع اإللكتروني لألصول العقارية لآلخرين 
ألغراض تجارية؛ خدمات التخطيط، والتصميم والتطوير والصيانة والتتبع واإلبالغ عن 

الدعم؛ خدمات إدارة  مشاريع البناء العقاري ألطراف ثالثة؛ تقديم خدمات موظفي مكتب
المشاريع لآلخرين؛ خدمات االستشارات التجارية في مجاالت التخطيط المكاني وهندسة البنية 

التحتية والتصميم الداخلي؛ الخدمات االستشارية في مجال اإلدارة المكانية لتحسين كفاءة 
: إدارة الخدمات عملية األعمال وصنع القرار؛ التحسين واإلدارة بمساعدة الكمبيوتر، تحديدا

اللوجستية والمساحات المادية؛ المتاجر والمتاجر متعددة األقسام على االنترنت وتوفير قاعدة 
بيانات قابلة للبحث عبر اإلنترنت لبيع سلع وخدمات اآلخرين؛ توفير دليل طلب قابل للبحث 

على  على اإلنترنت لتحديد الموقع وتنظيم وعرض السلع والخدمات للبائعين اآلخرين
اإلنترنت؛ خدمات البيع بالتجزئة للهدايا والمتفرقات؛ اإلعالن عن العقارات التجارية؛ اإلعالن 

 عن العقارات السكنية؛ اإلعالن عن العقارات التجارية أو السكنية.

Priority claim:  Claim Country: MU 
Claim No.: MU/M/2018/28391 
Claim Date: 03/12/2018 

 MUاالولوية: بلد االدعاء: االدعاء بحق 
 MU/M /28391/2018رقم االدعاء: 

 03/12/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 31/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/01/2019  

Applicant Name: WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th Street New York, New York 
10011, USA 

، 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166331 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166331 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising; Bill-posting; Direct mail advertising; Dissemination 
of advertising matter; Import-export agencies; On-line 
advertising on a computer network; Organization of trade fairs 
for commercial or advertising purposes; Outdoor advertising; 
Publicity. 

الن، لصق االعالنات، االعالن عن طريق البريد بشكل مباشر، نشر مواد الدعاية الدعاية واالع
واالعالن، وكاالت االستيراد والتصدير، الدعاية واالعالن عبر االنترنت على شبكة حاسوب، 

تنظيم المعارض التجارية الغراض تجارية او الغراض الدعاية واالعالن، االعانات الخارجية، 
 الدعاية.

Special condition:  Claiming light blue and white colors. .اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان االزرق الفاتح واالبيض 

Date of 31/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/01/2019  

Applicant Name: The Arab Dairy Products 
Co. Arab Dairy-Panda 
S.A.E. 

 اسم طالب التسجيل: م.م.باندا ش -اراب ديري  -الشركة العربية لمنتجات االلبان  

Nationality     : EGYPT جنسية الطالب مصر: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Piece 29/1 - Industrial Zone, Katameya, 
Cairo, Egypt 

 عنوان طالب التسجيل  المنطقة الصناعية، القطامية، القاهرة، مصر - 29/1قطعة 

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 166326 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166326 الصنف 
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   ALWAYS DESIGNING FOR PEOPLE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Business and human resources analysis, consultancy, 
information, management, planning, and research; consulting 
services in the field of employee recruiting, hiring, background 
screening, performance management, compensation 
management, and succession management; consulting and 
record-keeping services in the field of employee scheduling, 
time, attendance, vacation, and leave; payroll record-keeping, 
processing, payment, administration, and management 
services; data processing services; survey, research and audit 
services relating to human resources and personnel; employee 
benefits, and unemployment compensation record-keeping, 
administration, and management services; providing a website, 
online database, and internet portal in the field of business, 
human resources, payroll, employee benefits, unemployment 
compensation, employee recruiting, hiring, performance 
management, compensation, and succession, and employee 
scheduling, time, attendance, vacation, and leave; information 
and advisory services relating to the aforesaid services 

لتجارية والموارد البشرية و االستشارات و المعلومات و اإلدارة و التخطيط و تحليل األعمال ا
والبحث، خدمات استشارية في مجال توظيف عاملين و وتعيينهم و والتحري عن خلفياتهم و 

إدارة األداء و إدارة التعويضات و وإدارة التعاقب، خدمات استشارية وحفظ السجالت في 
فين و والمواعيد و والحضور و والعطالت و واإلجازات، خدمات مجال التخطيط الزمني للموظ

حفظ سجالت و وإعداد و ودفع و واإلشراف اإلداري و وإدارة األجور والرواتب، خدمات 
معالجة البيانات، خدمات المسح و والبحث والتدقيق المتعلقة بالموارد البشرية والعاملين، 

عويضات البطالة و واإلشراف اإلداري و استحقاقات الموظفين و وخدمات حفظ سجالت ت
واإلدارة، توفير موقع إلكتروني و قاعدة بيانات على اإلنترنت و ومدخل إنترنت في مجال 

األعمال التجارية و الموارد البشرية و األجور والرواتب و استحقاقات الموظفين و تعويضات 
ويضات و والتعاقب و والتخطيط البطالة و توظيف و وتعيين الموظفين و إدارة األداء و التع

الزمني و والمواعيد و والحضور و والعطالت و واإلجازات للموظفين، معلومات وخدمات 
  استشارية متعلقة بالخدمات السابق ذكرها.

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

 JM االدعاء 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: ال سيايه دي بيه، ال 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 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 TMP 
A gents   - P.O.Box 921100Amman 11192, 
Jordan  

-عمان 921100ص. ب   -ابو غزالة للملكية الفكرية  
 المملكة االردنية الهاشمية  11192

ليغعنوان التب  

Trademark 166316 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166316 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Consulting services in the field of employee recruiting, hiring, 
background screening, performance management, 
compensation management, and succession management; 
consulting and record-keeping services in the field of employee 
scheduling, time, attendance, vacation, and leave; payroll 
record-keeping, processing, payment, administration, and 
management services; data processing services; survey, 
research and audit services relating to human resources and 
personnel; employee benefits, and unemployment 
compensation record-keeping, administration, and management 
services; providing a website, online database, and internet 
portal in the field of business, human resources, payroll, 
employee benefits, unemployment compensation, employee 
recruiting, hiring, performance management, compensation, and 
succession, and employee scheduling, time, attendance, 
vacation, and leave; information and advisory services relating 
to the aforesaid services 

خدمات استشارية في مجال توظيف عاملين و وتعيينهم و والتحري عن خلفياتهم و إدارة 
األداء و إدارة التعويضات و وإدارة التعاقب، خدمات استشارية وحفظ السجالت في مجال 

التخطيط الزمني للموظفين و والمواعيد و والحضور و والعطالت و واإلجازات، خدمات حفظ 
فع و واإلشراف اإلداري و وإدارة األجور والرواتب، خدمات معالجة سجالت و وإعداد و ود

البيانات، خدمات المسح و والبحث والتدقيق المتعلقة بالموارد البشرية والعاملين، استحقاقات 
الموظفين و وخدمات حفظ سجالت تعويضات البطالة و واإلشراف اإلداري و واإلدارة، توفير 

ت على اإلنترنت و ومدخل إنترنت في مجال األعمال التجارية و موقع إلكتروني و قاعدة بيانا
الموارد البشرية و األجور والرواتب و استحقاقات الموظفين و تعويضات البطالة و توظيف و 
وتعيين الموظفين و إدارة األداء و التعويضات و والتعاقب و والتخطيط الزمني و والمواعيد و 

للموظفين، معلومات وخدمات استشارية متعلقة  والحضور و والعطالت و واإلجازات
 بالخدمات السابق ذكرها.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/202,672 
Claim Date: 21/11/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 202.672/88رقم االدعاء: 

 21/11/2018تاريخ االدعاء: 

Special condition:  Claiming red and navy blue colors اشتراطات خاصة: مع المطالبة باأللوان األحمر واألزرق الغامق 

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 
 المتحدة االمريكيةالواليات 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 11192عمان  921100ابو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  
 االردن 

ليغعنوان التب  

Trademark 166401 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166401 الصنف 
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   L' AME DU VOYAGE 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising; rental of advertising space; dissemination of 
advertising matter; direct mail advertising; arranging newspaper 
subscriptions for others; publication of publicity texts; business 
management; arranging of exhibitions for business or 
advertising purposes ; online advertising on a computer 
network; rental of advertising time on communication media; 
public relations;  bill-posting; shop window dressing; sales 
promotion for others; promoting the goods through television, 
internet, sales offer catalogues communication; organization of 
trade events for business purposes; administrative 
management of exhibition venues; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; commercial 
information and advice for consumers [consumer advice shop]; 
commercial administration of the licensing of the goods and 
services of others, arranging subscriptions to 
telecommunication services for others; providing business 
information via a web site; the bringing together, for the benefit 
of others, of a variety of goods, leathergoods, perfume, 
jewellery, horological instruments, eyewear, stationery, 
umbrellas, sports goods, smokers' articles, ready to wear and 
footwear goods, telecommunications apparatus, excluding the 
transport thereof, enabling customers to conveniently view and 
purchase those goods; retail services and wholesale services 
for leathergoods, perfume, jewellery, horological instruments; 
eyewear, stationery, umbrellas, sports goods, smokers' articles, 
ready to wear and footwear goods, telecommunications 
apparatus, books. 

ن؛ خدمات الدعاية واإلعالن؛ تأجير المساحات اإلعالنية؛ خدمات نشر مواد الدعاية واإلعال
خدمات اإلعالن عبر البريد المباشر؛ ترتيب اشتراكات الصحف لآلخرين ؛ نشر نصوص 
الدعاية؛ خدمات إدارة األعمال ؛ ترتيب المعارض ألغراض تجارية أو إعالنية؛ خدمات 

اإلعالن اإللكتروني علي شبكات الحاسوب؛ خدمات تأجير وقت الدعاية واإلعالن في وسائل 
ات العامة؛ إصدار الفواتير؛ خدمات تزيين واجهات المحالت التجارية؛ االتصال؛ خدمات العالق

خدمات ترويج المبيعات لآلخرين؛ الترويج للبضائع من خالل التلفزيون واإلنترنت واتصاالت 
كتالوجات عروض الخصومات؛ تنظيم الفعاليات التجارية لغايات األعمال التجارية؛ اإلدارة 

رض البضائع عبر وسائل االتصال، لغايات البيع بالتجزئة؛ اإلشرافية ألماكن المعارض؛ ع
تقديم المعلومات والنصائح التجارية للمستهلكين )متاجر تقديم النصائح للمستهلكين( ؛ خدمات 
اإلدارة التجارية لترخيص البضائع والخدمات اآلخرين وتنظيم االشتراكات بخدمات االتصاالت 

مات التجارية عبر مواقع على شبكة اإلنترنت؛ خدمات بعيدة المدى لآلخرين؛ توفير المعلو
التجميع، لمصلحة اآلخرين، لمجموعه من البضائع ومواد التجميل والعطور المعطرات 

والمجوهرات وأدوات قياس الوقت والنظارات والقرطاسية والمظالت والبضائع الرياضية 
أجهزة اتصاالت بعيدة المدى، ومستلزمات المدخنين وبضائع المالبس الجاهزة وألبسة القدم و

باستثناء نقلها، لتمكين الزبائن من مشاهدة وشراء هذه البضائع بالشكل المناسب؛ خدمات 
البيع بالتجزئة وخدمات البيع بالجملة للبضائع الجلدية والعطور والمجوهرات وأدوات قياس 

لمدخنين وبضائع الوقت؛ النظارات والقرطاسية والمظالت والبضائع الرياضية ومستلزمات ا
 المالبس الجاهزة وألبسة القدم وأجهزة اتصاالت بعيدة المدى والكتب.

Priority claim:  Claim Country: FR 
Claim No.: 18 4 480 130 
Claim Date: 04/09/2018 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 184480130رقم االدعاء: 

 04/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 28/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/02/2019  

Applicant Name: Louis Vuitton Malletier  اسم طالب التسجيل: ماليتيرلويس فايتون 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166225 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166225 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 
ت مقارنة وشراء هذه الخدمات بسهولة، تجميع مجموعة متنوعة لصالح الغير لعروض بطاقا

الهدايا التي تمكن العمالء من مقارنة وشراء بطاقات الهدايا بسهولة، خدمات البيع بالتجزئة 
وبما في ذلك خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت وخدمات متاجر البيع بالتجزئة في مجاالت 

المالبس ومعدات اللياقة البدنية والكتب وأقراص الفيديو الرقمية والموسيقى والشموع 
ات التجميل ومستحضرات التجميل والحقائب وإكسسوارات األزياء والمشروبات ومنتج

وقوارير المياه المباعة فارغة وعلب الهاتف الخليوي وأغطية الهاتف الخليوي وأكواب 
القهوة والمظالت والبطانيات والمناشف وزينة عيد الميالد، خدمات البيع بالتجزئة وبما في 

بر اإلنترنت وخدمات متاجر البيع بالتجزئة في مجاالت شامبو ذلك خدمات البيع بالتجزئة ع
الشعر وبلسم الشعر وغسول الوجه والصابون وبما في ذلك صابون اليدين وغسول الجسم 

وهالم )جل( االستحمام وغسوالت )لوشن( الجسم ورذاذ الجسم وطالء األظافر والعطور 
يف والتلميع والجلي والجلخ والروائح العطرية و مزيل الماكياج ومستحضرات التنظ

والعطورات ومستحضرات التجميل وغسوالت )لوشن( العناية بالشعر ومعاجين األسنان 
ومستلزمات الحمام والزيوت العطرية والمستخلصات العطرية ومستحضرات التنظيف 

والتعطير، خدمات البيع بالتجزئة وبما في ذلك خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت وخدمات 
تاجر البيع بالتجزئة في مجاالت أدوات الكشط والصقل واألمتعة والمحافظ وغيرها من م

الحماالت وحقائب الحمل لجميع األغراض وحقائب الماكياج المباعة فارغة والحقائب 
الرياضية والمشروبات غير الكحولية والبيرة والمياه المعدنية والغازية والمياه المعبأة في 

لمشروبات غير الكحولية ومشروبات الفاكهة وعصائر الفاكهة واألشربة قوارير وغيرها من ا
 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. 

الواليات  10014غرينويتش ستريت، نيويورك، نيويورك  609
 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 166302 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166302 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Retail store and online retail store services featuring a wide 
variety of consumer goods, excluding goods for use in 
laboratories 

خدمات متاجر بيع التجزئة ومتاجر بيع التجزئة االليكترونية التي تعرض اختيارات كبيرة 
 بخالف السلع المستخدمة في المعاملللسلع االستهالكية و 

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 166352 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166352 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. 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  921100شارع مكة، ص. ب ، 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166389 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166389 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Retail store services featuring a wide variety of consumer 
goods; online retail store services featuring a wide variety of 
consumer goods, 

خدمات متجر للبيع بالتجزئة لعرض مجموعة متنوعة كبيرة من السلع االستهالكية، خدمات 
 متنوعة كبيرة من السلع االستهالكية,متجر للبيع بالتجزئة على اإلنترنت لعرض مجموعة 

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 166106 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166106 الصنف 
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   GOLDEN GOOSE 
Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising; Business management; Business administration; 
Office functions; Business management relating to franchising; 
Business advisory services relating to the establishment and 
operation of franchises; Business management consultancy in 
relation to franchising; Presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; Retailing or wholesaling, including 
online sale of leather, imitations of leather; Retailing or 
wholesaling, including online, of animal skins and hides, luggage 
and carrying bags, Umbrellas, parasols, Walking sticks, Whips, 
Harness and Saddlery, collars, leashes and clothing for animals, 
Attaché cases, Bags for sports, Bags for climbers, Bags for 
campers, bags, Beach bags, Boston bags, Clutches (purses), Gym 
bags, Bags of leather, Shoulder bags, Transport boxes for 
animals; Retailing or wholesaling, including online, of bags of 
textile for jewellery (empty), Slings for carrying infants, holdalls, 
Saddlebags, shopping bags, knitted bags, Handbag frames, Empty 
tool bags of leather, Bags [envelopes, pouches] of leather, for 
packaging, School bags, game bags, Garment bags for travel, 
pocket wallets, net bags for shopping, Travelling bags, Briefcases, 
Bags (leatherware), card cases (notecases); Retailing or 
wholesaling, including online, of credit card cases (wallets), 
Handbags, Hatboxes of leather, Knapsacks, key cases 
[leatherware], Music cases, Vanity cases, not fitted, Purses, Back 
packs, Suitcase handles, Travelling trunks, Travelling sets 
(leatherware), Boxes of leather or leather board, Cases of leather 
or leatherboard, Chin straps of leather, Hides; Retailing or 
wholesaling, including online, of girths of leather, Leather 
(imitation), leather laces, leather thread, Leatherboard, Leather 
straps, Collars for animals, Clothing, Shoes, Headgear, articles of 
clothing made of imitation leather, leatherwear, Gymnastic 
clothing, gowns, bath robes/gowns, Bandanas (neckerchiefs), 
Non-paper bibs, Berets, Boas (necklets), braces, Corsets 
(underclothing), Stockings, Socks, Shirts; Retailing or 
wholesaling, including online, of bodices (lingerie), Hats, Coats, 
Hoods (clothing), Belts (clothing), moneybelts (clothing), Tights, 
Collars (clothing), Detachable collars, headgear for wear, Layettes 
[clothing], swimming costumes, Masquerade costumes, Beach 
clothes, Neckties, Ascots, Headbands (clothing), Pocket squares, 
Jackets, garters, skirts; Retailing or wholesaling, including online, 
of suits, pinafore dresses, Girdles, gloves [clothing], Ski gloves, 
Waterproof clothing, knit wear, Jerseys [clothing], Leggings, 
Leggings (trousers), Liveries, Hosiery, Pullovers, Muffs (clothing), 
Skorts, Pants, Vests, Trousers, Parkas, Furs (clothing), Fur stoles, 
Pyjamas, Wristbands [clothing], ponchos, Suspender belts; 
Retailing or wholesaling, including online, of sock suspenders, 
bras, sandals, flip flops, Shoes, Shoes for swimming, Gymnastic 
shoes, Beach footwear, Sports footwear, Shoe soles, shawls, 
Scarves, Underpants, Topcoats, Outerclothing, Petticoats, Ankle 
boots, Boots, Combinations [clothing], Visors for heads, Wooden 
shoes, Anti-sweat underwear, earbands, Underwear, Short sleeved 
T-shirts, long sleeve t-shirt 

خدمات تولي وتسيير شؤون األعمال؛ خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة األعمال ؛ 
خدمات الوظائف المكتبية ؛ خدمات إدارة األعمال المتعلقة بمنح االمتيازات؛ خدمات تقديم 

النصائح المتعلقة باألعمال التجارية التي تتعلق بإنشاء وتشغيل مشاريع منح االمتياز ؛ 
ائع عبر وسائل االتصال استشارات إدارة األعمال فيما يتعلق بمنح االمتيازات؛ عرض البض

لغايات البيع بالتجزئة؛ البيع بالتجزئة والبيع بالجملة بما في ذلك بيع الجلود عبر اإلنترنت  
والجلود المقلدة؛ البيع بالتجزئة والبيع بالجملة بما يتضمن عبر اإلنترنت لجلود الحيوانات 

والسياط واطقم والجلود واألمتعة وحقائب الحمل والمظالت والشماسي وعصي المشي 
الحيوانات والسروج والياقات والمقاود والمالبس للحيوانات وحقائب المستندات والملفات 

والحقائب الرياضية وحقائب للمتسلقين وحقائب للتخييم والحقائب وحقائب الشاطئ 
والحقائب القماشية ذات المقابض وحقائب اليد بدون مقابض والحقائب للصاالت الرياضية 

المصنوعة من الجلود والحقائب التي تعلق على الكتف وصناديق النقل والحقائب 
للحيوانات؛ البيع بالتجزئة والبيع بالجملة بما يتضمن عبر اإلنترنت للحقائب من 

المنسوجات للمجوهرات )الفارغة( وحبال التعليق لحمل األطفال الرضع والحقائب اليدوية 
والحقائب المحبوكة وإطارات حقائب اليد الكبيرة  والحقائب للسروج وأكياس التسوق 

والحقائب الجلدية للعدد الفارغة واألكياس )الظروف وأكياس جلدية للتغليف والحقائب 
المدرسية والحقائب ذات المرابط وحقائب حمل المالبس للسفر ومحافظ الجيب وأكياس 

ات البطاقات مشبكة للتسوق وحقائب السفر والحقائب الجلدية والحقائب )جلديات( وحافظ
)محافظ جيب(؛ البيع بالتجزئة والبيع بالجملة بما يتضمن عبر اإلنترنت لحافظات بطاقات 

االئتمان )محافظ( وحقائب اليد وصناديق القبعات من الجلود والحقائب المحمولة على 
الظهر وحافظات المفاتيح )بضائع جلدية( وحقائب حمل األدوات الموسيقية وحقائب 

ميل غير المجهزة والجزادين والحقائب التي تحمل على الظهر ومقابض مستحضرات التج
لحقائب السفر وصناديق الثياب للسفر ومستلزمات السفر )بضائع جلدية(، والصناديق 

المصنوعة من الجلد أو من األلواح الجلدية والحقائب المصنوعة من الجلود أو من 
حيوانات الخام أو المدبوغة؛ البيع بالتجزئة األلواح الجلدية وأربطة الذقن الجلدية وجلود ال

والبيع بالجملة،بما يتضمن عبر اإلنترنت لألحزمة المصنوعة من الجلد والجلود المقلدة 
واألربطة الجلدية والخيوط الجلدية والجلد المقلد والقشط الجلدية وأطواق للحيوانات 

عة من الجلود المقلدة والمالبس واالحذية وأغطية الرأس  ومواد من المالبس المصنو
والمالبس الجلدية ومالبس الجمباز والفساتين المسائية وارواب ومآزر االستحمام 

والمناديل المزخرفة )مناديل الرقبة( والمريالت غير الورقية والقبعات المسطحة 
المستديرة ووشاحات الريش والحماالت والمشدات )المالبس التحتية( والجوارب النسائية 

والجوارب  والقمصان؛ البيع بالتجزئة والبيع بالجملة بما يتضمن عبر اإلنترنت الطويلة 
للصدارات النسائية )مالبس داخلية نسائية( والقبعات والمعاطف والقلنسوات )مالبس( 

واألحزمة )مالبس( وأحزمة حمل النقود )مالبس( والمالبس الضيقة  والياقات )مالبس( 
للرأس ومالبس األطفال حديثي الوالدة ومالبس السباحة والياقات القابلة للفك وأغطية 

ومالبس للحفالت التنكرية ومالبس الشاطئ وربطات العنق وربطات العنق الحريرية 
وعصبات الرأس )مالبس( ومناديل الجيب المربّعة والسترات واألربطة للجوارب 

للبدالت والفساتين ذات  والتنانير؛ البيع بالتجزئة والبيع بالجملة بما يتضمن عبر اإلنترنت
الشياالت بدون أكمام ومشدات الجسم  والقفازات ]مالبس[ وقفازات التزلج والمالبس 

المضادة للبلل والمالبس المحبوكة وقمصان صوفية ]مالبس[ والسراويل الضيقة 
والسراويل الضيقة )سراويل( واألزياء الموحدة والجوارب الطويلة والكنزات الصوفية 

ذن )مالبس( والسراويل القصيرة على شكل تنانير والسراويل والسترات بدون ومدفئات األ
أكمام  والبنطلونات والستر المزودة بقلنسوات والفراء)مالبس( وشاالت الفراء 

والبيجامات وأربطة المعاصم ]مالبس[ والمعاطف الشبيهة بالعباءات وأحزمة الشياالت؛ 
من عبر اإلنترنت لحماالت الجوارب وحماالت البيع بالتجزئة والبيع بالجملة بما يتض

الصدر النسائية والصنادل وشباشب الشاطئ واالحذية وأحذية السباحة وأحذية ممارسة 
التمارين البدنية ألبسة القدم الخاصة بالشواطئ وألبسة القدم الرياضية ونعال األحذية  

البس الخارجية والتنانير والشاالت واألوشحة والسراويل الداخلية والمعاطف الخفيفة والم
التحتية والجزمات القصيرة والجزم والمالبس المكونة من أكثر من قطعة )ألبسة( وواقيات 

العيون من أشعة الشمس واألحذية الخشبية والمالبس الداخلية المقاومة للتعرق وأغطية 
 مام الطويلةاألذنين والمالبس الداخلية والقمصان ذات األكمام القصيرة والقمصان ذات األك

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 17984463 
Claim Date: 12/11/2018 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 17984463رقم االدعاء: 

 12/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 02/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/04/2019  

Applicant Name: GOLDEN GOOSE S.P.A. اسم طالب التسجيل: .ايه .بيه .جولدن جووز اس 

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address VIA SAN MARTINO 17, 20122 MILANO,  
ITALY 

 عنوان طالب التسجيل  ميالنو، إيطاليا 20122، 17فيا سان مارتينو 

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 166265 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166265 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising; Business management; Business administration; 
Office functions; Business management relating to franchising; 
Business advisory services relating to the establishment and 
operation of franchises; Business management consultancy in 
relation to franchising; Presentation of goods on communication 
media, for retail purposes; Retailing, wholesaling and online sale 
of leather, imitations of leather; Retailing, wholesaling and online 
sale of Animal skins, hides, luggage and carrying bags, 
Umbrellas, parasols, Walking sticks, Whips, Harness and 
Saddlery, collars, leashes and clothing for animals, Attaché 
cases, Bags for sports, Bags for climbers, Bags for campers, 
bags, Beach bags, Boston bags, Clutches (purses), Gym bags, 
Bags of leather, Shoulder bags, Transport boxes for animals; 
Retailing, wholesaling and online sale of Bags for jewellery of 
textile materials (empty), Slings for carrying infants, holdalls, 
Saddlebags, shopping bags,  knitted bags, Handbag frames, 
Empty tool bags of leather, Bags [envelopes, pouches] of leather, 
for packaging, School bags, game bags, Garment bags for travel, 
pocket wallets, net bags for shopping, Travelling bags, 
Briefcases, Bags (leatherware), card cases (notecases); Retailing, 
wholesaling and online sale of Credit card holders (wallets), 
Handbags, Hatboxes of leather, Knapsacks, key cases 
[leatherware], Music cases, Vanity cases, not fitted, Purses, Back 
packs, Suitcase handles, Travelling trunks, Travelling sets 
(leatherware), Boxes of leather or leather board, Cases of leather 
or leatherboard, Chin straps of leather, Hides; Retailing, 
wholesaling and online sale of Bands of leather, Leather 
(imitation), leather laces, leather thread, Leatherboard, Leather 
straps, Collars for animals, Clothing, Shoes, Headgear, articles of 
clothing made of imitation leather, leatherwear, Gymnastic 
clothing, gowns, bath robes/gowns, Bandanas (neckerchiefs), 
Non-paper bibs, Berets, Boas (necklets), braces, Corsets 
(underclothing), Stockings, Socks, Shirts; Retailing, wholesaling 
and online sale of Bodices [lingerie], Hats, Coats, Hoods 
(clothing), Belts (clothing), moneybelts (clothing), Tights, Collars 
(clothing), Detachable collars, headgear for wear, Layettes 
[clothing], swimming costumes, Masquerade costumes, Beach 
clothes, Neckties, ascots, Headbands (clothing), Pocket squares, 
Jackets, garters, skirts; Retailing, wholesaling and online sale of 
Suit, pinafore dresses, Girdles, gloves [clothing], Ski gloves, 
Waterproof clothing, knit wear, Jerseys [clothing], Leggings, 
Leggings (trousers), Liveries, Hosiery, Pullovers, Muffs 
(clothing), Skorts, Pants, Vests, Trousers, Parkas, Furs (clothing), 
Fur stoles, Pyjamas, Wristbands [clothing], ponchos, Suspender 
belts; Retailing, wholesaling and online sale of Sock clips, bras, 
sandals, flip flops, Shoes, Shoes for swimming, Gymnastic 
shoes, Beach footwear, Sports footwear, Shoe soles, shawls, 
Scarves, Underpants, Topcoats, Outerclothing, Petticoats, Ankle 
boots, Boots, Combinations [clothing], Visors for heads, Wooden 
shoes, Anti-sweat underwear, earbands, Underwear, Short 
sleeved T-shirts, long sleeve t-shirt 

خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة األعمال ؛ خدمات تولي وتسيير شؤون األعمال؛ 
خدمات الوظائف المكتبية ؛ خدمات إدارة األعمال المتعلقة بمنح االمتيازات؛ خدمات تقديم 

اء وتشغيل مشاريع منح االمتياز ؛ النصائح المتعلقة باألعمال التجارية التي تتعلق بإنش
استشارات إدارة األعمال فيما يتعلق بمنح االمتيازات؛ عرض البضائع عبر وسائل االتصال، 

لغايات البيع بالتجزئة؛ خدمات البيع بالتجزئة وخدمات البيع بالجملة والبيع عبر االنترنت 
ع بالجملة والبيع عبر االنترنت للجلود و الجلود المقلدة؛ خدمات البيع بالتجزئة وخدمات البي

لجلود الحيوانات وجلود الحيوانات الخام أو المدبوغة واألمتعة وحقائب الحمل والمظالت 
والشماسي وعصي المشي والسياط واطقم الحيوانات والسروج والياقات والمقاود والمالبس 

لقين وحقائب للحيوانات وحقائب المستندات والملفات والحقائب الرياضية وحقائب للمتس
للتخييم والحقائب وحقائب الشاطئ والحقائب القماشية ذات المقابض وحقائب اليد بدون 

مقابض والحقائب للصاالت الرياضية والحقائب المصنوعة من الجلود والحقائب التي تعلق 
على الكتف وصناديق النقل للحيوانات؛ خدمات البيع بالتجزئة وخدمات البيع بالجملة والبيع 

االنترنت لحقائب المجوهرات المصنوعة من مواد قماشية )فارغة( وحبال التعليق  عبر
لحمل األطفال الرضع وحقائب يدوية كبيرة  وحقائب للسروج وأكياس التسوق والحقائب 

المحبوكة وإطارات حقائب اليد والحقائب الجلدية للعدد الفارغة واألكياس )الظروف وأكياس 
المدرسية والحقائب ذات المرابط وحقائب حمل المالبس للسفر جلدية للتغليف( والحقائب 

ومحافظ الجيب وأكياس مشبكة للتسوق وحقائب السفر والحقائب الجلدية والحقائب 
)جلديات( وحافظات البطاقات )محافظ جيب(؛ خدمات البيع بالتجزئة وخدمات البيع بالجملة 

ب اليد وصناديق القبعات من الجلود والبيع عبر االنترنت لمحافظ بطاقات االئتمان وحقائ
والحقائب المحمولة على الظهر وحافظات المفاتيح )بضائع جلدية( وحقائب حمل األدوات 

الموسيقية وحقائب مستحضرات التجميل غير المجهزة والجزادين وحقائب تحمل على 
ية( الظهر ومقابض لحقائب السفر وصناديق الثياب للسفر ومستلزمات السفر )بضائع جلد

والصناديق المصنوعة من الجلد أو من األلواح الجلدية والحقائب المصنوعة من الجلود أو 
من األلواح الجلدية وأربطة الذقن الجلدية وجلود الحيوانات الخام أو المدبوغة؛ خدمات 

البيع بالتجزئة وخدمات البيع بالجملة والبيع عبر األنترنت للرباطات الجلدية والجلود المقلدة 
األربطة الجلدية والخيوط الجلدية والجلد المقلد والقشط الجلدية واألطواق للحيوانات و

والمالبس واالحذية وأغطية الرأس  و المالبس المصنوعة من الجلود المقلدة والمالبس 
الجلدية ومالبس الجمباز والفساتين المسائية وارواب ومآزر االستحمام والمناديل المزخرفة 

( والمريالت غير الورقية والقبعات المسطحة المستديرة ووشاحات الريش )مناديل الرقبة
والحماالت والمشدات )المالبس التحتية( والجوارب النسائية الطويلة والجوارب  والقمصان؛ 
خدمات البيع بالتجزئة وخدمات البيع بالجملة والبيع عبر األنترنت للمشدات النسائية )ثياب 

طف والقلنسوات )مالبس( واألحزمة )مالبس( وأحزمة حمل النقود داخلية( والقبعات والمعا
)مالبس( والمالبس الضيقة والياقات )مالبس( والياقات القابلة للفك واألغطية للرأس 
ومالبس األطفال حديثي الوالدة ومالبس السباحة ومالبس للحفالت التنكرية ومالبس 

ات الرأس )مالبس( ومناديل الجيب الشاطئ وربطات العنق وربطات العنق الحريرية وعصب
المربّعة والستر واألربطة للجوارب والتنانير؛ خدمات البيع بالتجزئة وخدمات البيع بالجملة 

والبيع عبر األنترنت للبدالت والفساتين ذات الشياالت بدون أكمام ومشدات الجسم والقفازات 
المحبوكة والقمصان الصوفية  ]مالبس[ وقفازات التزلج والمالبس المضادة للبلل والمالبس

]مالبس[ والسراويل الضيقة ومدفئات الساق )سراويل( واألزياء الموحدة والجوارب 
الطويلة والكنزات الصوفية ومدفئات األذن )مالبس( والسراويل القصيرة على شكل تنانير 

)مالبس( والسراويل  والسترات بدون أكمام  والبنطلونات والستر المزودة بقلنسوات والفراء
وشاالت الفراء ومالبس النوم  وأربطة المعاصم ]مالبس[ والمعاطف الشبيهة بالعباءات 

وأحزمة الشياالت؛ خدمات البيع بالتجزئة وخدمات البيع بالجملة والبيع عبر األنترنت 
لمشابك الجوارب وحماالت الصدر النسائية والصنادل وشباشب الشاطئ واألحذية وأحذية 

ممارسة التمارين البدنية وألبسة القدم الخاصة بالشواطئ وألبسة القدم  السباحة وأحذية
الرياضية ونعال األحذية والشاالت واألوشحة والسراويل الداخلية والمعاطف الخفيفة 

والمالبس الخارجية والتنانير التحتية والجزمات القصيرة والجزم والمالبس المكونة من 
يون من أشعة الشمس واألحذية الخشبية والمالبس أكثر من قطعة )ألبسة( وواقيات الع

الداخلية المقاومة للتعرق وأغطية األذنين والمالبس الداخلية والقمصان ذات األكمام 
 القصيرة والقمصان ذات األكمام الطويلة

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 18004471 
Claim Date: 27/12/2018 

 EUاالولوية: بلد االدعاء: االدعاء بحق 
 18004471رقم االدعاء: 

 27/12/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 02/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/04/2019  

Applicant Name: GOLDEN GOOSE S.P.A. اسم طالب التسجيل: .ايه .بيه .جولدن جووز اس 

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address VIA SAN MARTINO 17, 20122 MILANO,  
ITALY 

 عنوان طالب التسجيل  ميالنو، إيطاليا 20122، 17فيا سان مارتينو 

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 166264 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166264 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

advertising material updating of Advertising matter 
dissemination of adeverising space rental of outdoor 
advertising  

 تحديث مواد الدعاية واالعالن نشر مواد الدعاية واالعالن الدعاية واالعالن الخارجي  

Date of 08/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/04/2019  

Applicant Name: The Engineering Co For 
Signs   

 اسم طالب التسجيل: الشركة الهندسية لصناعة االعالن 

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, Amman, P.O.Box: 110025, 
11110 

, 110025عمان،شارع االذاعة االردن ، عمان  ، ص.ب:
11110 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 110025 -11110 Amman,Jordan   ليغعنوان التب عمان،شارع االذاعة االردن 11110 -110025ص.ب  

Trademark 166283 Class 35 35 العالمة التجاريةرقم  166283 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

The bringing together, for the benefit of others, of a variety of 
goods (excluding the transport thereof), enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods with respect to 
food and beverages, alcoholic drinks, household goods, 
chemists' articles also including pharmaceuticals, cosmetics 
and cleaning products, horticultural articles, DIY (do it yourself) 
articles including tools, furniture and home decoration articles, 
electronics also including apparatus for household purposes, 
audio and video apparatus, cameras, telecommunication 
apparatus, computers; toys, sporting articles, clothing, 
headgear and footwear, vehicles including bicycles, stationery 
and parts and fittings for the afore mentioned non food 
products; internet shopping services of supermarkets and 
hypermarkets; sales promotion; advertising; demonstration of 
products., 

لحة اآلخرين لتشكيلة من البضائع )باستثناء نقلها( لتمكين العمالء من خدمات التجميع لمص
رؤية وشراء هذه البضائع بالشكل المناسب فيما يخص األغذية والمشروبات والمشروبات 
الكحولية والبضائع المنزلية ولوازم الكيميائيين وأيضاً بما يشمل المستحضرات الصيدالنية 

نظيف ولوازم البستنة ولوازم التصنيع الذاتي بما فيها ومستحضرات التجميل ومنتجات الت
العدد ولوازم األثاث والزينة المنزلية واأللكترونيات بما فيها األجهزة للغايات المنزلية 

واألجهزة السمعية والبصرية وآالت التصوير وأجهزة االتصاالت وأجهزة الحاسوب والدمى 
ألبسة القدم والمركبات بما فيها الدراجات واألدوات الرياضية والمالبس واغطية الرأس و

الهوائية والقرطاسية وقطع ومستلزمات المنتجات غير الغذائية المذكورة سابقاً؛ خدمات 
التسوق عبر االنترنت للمتاجر واألسواق الكبيرة؛ خدمات الترويج للمبيعات؛ خدمات الدعاية 

 واإلعالن؛ خدمات عرض المنتجات.,

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

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

 

Date of 11/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/04/2019  

Applicant Name: SPAR International B.V. طالب التسجيل:اسم  .في.سبار انترناشيونال بي  

Nationality     : NETHERLANDS جنسية الطالب هولندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Rokin 99-101, 1012 KM Amsterdam, The 
Netherlands 

 عنوان طالب التسجيل  ام أمستردام، هولنداكيه  1012، 99-101روكين 

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 
 شاكر بن زيدعمان/ الشميساني /شارع األمير 

ليغعنوان التب  

Trademark 166154 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166154 الصنف 
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   GO SPORT     
Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Services for the retail sale and presentation of bicycles on any 
means of communication, sunglasses, sports bags, protective 
helmets, limb guards, chronometers, pedometers, heart-rate 
measuring units, electric measuring apparatus, energy food and 
beverages for sports, watches, photographic cameras, cameras, 
satellite geolocation navigators, compasses, altimeters, 
binoculars, meteorological terminals, books, maps, tents for 
camping, sleeping bags, bedding (except linen), namely, covers 
for sleeping bags, overbags, camp beds, mattresses, air 
mattresses, not for medical purposes, gas lamps, camping and 
hiking furniture,, namely, folding and non-folding tables and 
chairs, oil lamps, flashlights, safety lamps, gas lighters, ice 
boxes, cooking rings, water filtering and softening apparatus, 
plates, not of precious metal, beakers, not of precious metal, 
bottles, sun block preparations, sports bags, backpacks, bags 
for campers, clothing, clothing for sports, shoes, beach shoes, 
footwear for skiing or sports, headgear, lingerie and underwear, 
articles for gymnastics and sports, games, with the exception of 
"GO" games,, toys, balls and balloons; bringing together for 
others (excluding the transport thereof), of a variety of goods, 
namely, bicycles, sunglasses, sports bags, protective helmets, 
limb guards, chronometers, pedometers, heart-rate measuring 
units, electric measuring apparatus, energy food and beverages 
for sports, watches, photographic cameras, cameras, satellite 
geolocation navigators, compasses, altimeters, binoculars, 
meteorological terminals, books, maps, camping tents, sleeping 
bags, bedding, (except linen), namely, covers for sleeping bags, 
overbags, camp beds, mattresses, air mattresses, not for 
medical purposes, gas lamps, camping and hiking furniture, 
namely, folding and non-folding tables and chairs, oil lamps, 
flashlights, safety lamps, gas lighters, ice boxes, cooking rings, 
water filtering and softening apparatus, plates, not of precious 
metal, beakers, not of precious metal, bottles, sun block 
preparations, sports bags, backpacks, bags for campers, 
clothing, clothing for sports, shoes, beach shoes, for skiing or 
sports, headgear, lingerie and underwear, articles for 
gymnastics and sports, games, with the exception of "GO" 
games, toys, balls and balloons., 

خدمات البيع بالتجزئة وعرض الدراجات الهوائية عبر أي وسيلة اتصاالت والنظارات 
الشمسية وحقائب الرياضة والخوذ الواقية وواقيات األطراف واجهزة التوقيت وعدادات 

ب وأجهزة قياس التيار الكهربائي وأطعمة الخطوات ووحدات قياس معدل ضربات القل
ومشروبات الطاقة للرياضة وساعات اليد وأجهزة التصوير الفوتوغرافي وآالت التصوير 

وأدوات المالحة لتحديد الموقع الجغرافية باألقمار الصناعية والبوصالت وأجهزة قياس 
م للتخييم وأكياس النوم االرتفاع والمناظير ومحطات األرصاد الجوية والكتب والخرائط والخي

ومالءات األسرة )باستثناء البياضات( تحديدا: أغطية أكياس النوم وأكياس النوم في العراء 
وأسرة المخيمات والفرشات والفرشات الهوائية لغير الغايات الطبية ومصابيح الغاز وأثاث 

ة للطي ومصابيح الزيت التخييم والتنزه، تحديدا: الطاوالت والمقاعد القابلة للطي وغير القابل
والمصابيح الكاشفة ومصابيح السالمة وقداحات الغاز وصناديق حفظ الثلج وحلقات الطهي 

وأجهزة فلترة وتنقية المياه واألطباق غير المصنوعة من معادن ثمينة والعبوات غير 
المصنوعة من معادن ثمينة والقناني ومستحضرات الوقاية من الشمس وحقائب الرياضة 

قائب التي توضع على الظهر وحقائب للتخييم والمالبس ومالبس الرياضة واالحذية والح
وأحذية الشاطئ وألبسة القدم للتزلج أو الرياضة وأغطية الرأس والمالبس الداخلية النسائية 

والمالبس الداخلية وأدوات الجمباز والرياضة واأللعاب، عدا عن ألعاب "غو" والدمى 
دمات التجميع من أجل اآلخرين )عدا عن النقل( لمجموعه من البضائع والكرات والبالونات؛ خ

تحديدا: الدراجات الهوائية والنظارات الشمسية وحقائب الرياضة والخوذ الواقية وواقيات 
األطراف واجهزة التوقيت وعدادات الخطوات ووحدات قياس معدل ضربات القلب وأجهزة 

الطاقة للرياضة وساعات اليد وأجهزة التصوير  قياس التيار الكهربائي وأطعمة ومشروبات
الفوتوغرافي وآالت التصوير وأدوات المالحة لتحديد الموقع الجغرافية باألقمار الصناعية 
والبوصالت وأجهزة قياس االرتفاع والمناظير ومحطات األرصاد الجوية والكتب والخرائط 

تحديدا: أغطية أكياس النوم وخيم التخييم وأكياس النوم وشراشف األسرة والبياضات و
وأكياس النوم في العراء وأسرة المخيمات والفرشات والفرشات الهوائية لغير الغايات الطبية 
ومصابيح الغاز وأثاث التخييم والتنزه تحديدا: الطاوالت والمقاعد القابلة للطي وغير القابلة 

حات الغاز وصناديق حفظ للطي ومصابيح الزيت والمصابيح الكاشفة ومصابيح السالمة وقدا
الثلج وحلقات الطهو وأجهزة فلترة وتنقية المياه واألطباق غير المصنوعة من معادن ثمينة 

والعبوات غير المصنوعة من معادن ثمينة والقناني ومستحضرات الوقاية من الشمس 
وحقائب الرياضة والحقائب التي توضع على الظهر وحقائب التخييم والمالبس ومالبس 

ياضة واالحذية وأحذية الشاطئ للتزلج أو الرياضة وأغطية الرأس والمالبس الداخلية الر
النسائية والمالبس الداخلية وأدوات الجمباز والرياضة واأللعاب عدا عن ألعاب "غو" والدمى 

 والكرات والبالونات.,

Date of 11/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/04/2019  

Applicant Name: GROUPE GO SPORT اسم طالب التسجيل: جروب جو سبورت 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 17 Avenue de la Falaise, 38360, 
SASSENAGE,  France 

 عنوان طالب التسجيل  ،ساسيناجي،  فرنسا38360افينيو دي ال فاليسي،  17

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 166140 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166140 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising and publicity services; marketing; sales promotion 
for others; business management of artists; business 
management analysis and business consultancy; market 
research and market analysis; providing information concerning 
commercial sales; business management of hotels; business 
management; employment agency services relating to artists; 
employment agency services; auctioneering; retail services or 
wholesale services for woven fabrics and beddings; retail 
services or wholesale services for clothing; retail services or 
wholesale services for footwear, other than special footwear for 
sports; retail services or wholesale services for bags and 
pouches; retail services or wholesale services for towels of 
textile, handkerchiefs of textile, personal ornaments [jewellery], 
umbrellas, belts for clothing, unfitted vanity cases and personal 
articles., 

خدمات الدعاية و اإلعالن؛ خدمات التسويق؛ خدمات ترويج المبيعات لآلخرين؛ إدارة أعمال 
الفنانين؛ تحليل إدارة األعمال واالستشارات التجارية؛ خدمات بحوث األسواق وتحليل 

معلومات التي تتعلق بالمبيعات التجارية ؛ إدارة أعمال الفنادق؛ خدمات األسواق؛ توفير ال
إدارة األعمال ؛ خدمات وكالة التوظيف المتعلقة بالفنانين؛ خدمات وكاالت التوظيف؛ خدمات 

البيع بالمزاد العلني؛ خدمات البيع بالتجزئة أو خدمات البيع بالجملة لألقمشة المنسوجة 
البيع بالتجزئة أو خدمات البيع بالجملة للمالبس؛ خدمات البيع  والمفارش لألسرة؛ خدمات

بالتجزئة أو خدمات البيع بالجملة ألغطية القدم، بخالف األحذية الخاصة للرياضة؛ خدمات 
البيع بالتجزئة أو خدمات البيع بالجملة للحقائب و األكياس؛ خدمات البيع بالتجزئة أو خدمات 

جية والمحارم النسيجية والحلي الشخصية )مجوهرات( البيع بالجملة للمناشف النسي
والمظالت واألحزمة للمالبس وحافظات مستلزمات الزينة والمستحضرات الشخصية غير 

 المهيأة.,

Priority claim:  Claim Country: JP 
Claim No.: 2018-132399 
Claim Date: 24/10/2018 

 JPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018-132399رقم االدعاء: 

 24/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 21/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/04/2019  

Applicant Name: SPACETODAY INC. اسم طالب التسجيل: .سبيستوداي انك 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1-9-18, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-
0032, Japan 

 عنوان طالب التسجيل  ، اليابان106-0032كو، طوكيو -، روبونجي، ميناتو1-9-18

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 166164 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166164 الصنف 



293 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising; business management; business administration; 
office functions; retail services, including department store, 
online and mail order retail services connected with the sale of 
clothing, footwear, headgear, fashion accessories, bags, 
umbrellas, belts, key cases, handbags, scarves, wallets, purses, 
sunglasses, jewellery, watches, hosiery, cosmetics and 
toiletries, candles, room fragrances, home wares, kitchen 
accessories and utensils, furniture, picture frames, hampers, 
toys, games and playthings, textiles and throws, cushions, 
pillows, pet beds, composters, bed linen, bath linen, table linen, 
curtains, blinds, fabrics, rugs, hair clips, cellular phone 
accessory charms, portable electronic devices, covers and 
cases for portable electronic devices, printed matter, 
photographs, stationery, pet products, wall coverings, floor 
coverings, ceiling coverings; sales promotion for others; 
procurement services for others (purchasing goods and 
services for other businesses). 

خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة األعمال؛ خدمات تولي وتسيير شؤون األعمال؛ 
دمات البيع بالتجزئة بمافي ذلك متاجر األقسام المتعددة وخدمات خدمات الوظائف المكتبية؛ خ

بيع المالبس بالتجزئة على اإلنترنت وبواسطة الطلب البريدي واألحذية وأغطية الرأس 
وإكسسوارات األزياء والحقائب والمظالت واألحزمة وحافظات المفاتيح وحقائب اليد 

الشمسية والمجوهرات وساعات اليد واألوشحة ومحافظ النقود والجزادين والنظارات 
والجوارب الطويلة والمستحضرات التجميلية ومستحضرات العناية لشخصية والشموع 

ومعطرات الغرف واألدوات المنزلية وإكسسوارات وأواني المطبخ واألثاث، وإطارات الصور 
والوسائد  والسالل الكبيرة والدمى واأللعاب وأدوات اللعب والمنسوجات والمفارش والمخدات

وأسرة الحيوانات األليفة واألسمدة وبياضات لألسّرة وبياضات الحمامات واغطية الطاوالت 
والستائر والبرادي واألقمشة والبسط، وحلي الشعر وإكسسوارات تزيين الهواتف الخلوية 

واألجهزة اإللكترونية المحمولة وأغطية وعلب األجهزة االلكترونية المحمولة والمطبوعات 
صور الفوتوغرافية والقرطاسية ومنتجات الحيوانات األليفة وأغطية جدران وأغطية وال

األرضيات وأغطية السقوف؛ خدمات ترويج المبيعات لآلخرين؛ خدمات الشراء لآلخرين 
 ]شراء السلع والخدمات لألعمال األخرى[.

Priority claim:  Claim Country: GB 
Claim No.: UK00003357369 
Claim Date: 29/11/2018 

 GBاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 UK 00003357369رقم االدعاء: 

 29/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 25/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/04/2019  

Applicant Name: Joules Limited اسم طالب التسجيل: جولز ليمتد 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 16 The Point Rockingham Road, Market 
Harborough, Leicestershire LE16 7QU, 
United Kingdom 

ماركيت هاربورو، ليستيرشير   ذي بوينت روكينجهام رود، 16
 كيو يو، المملكة المتحدة 7 16ال اي 

 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 166206 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166206 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising; business management; business administration; 
office functions; retail services, including department store, 
online and mail order retail services connected with the sale of 
clothing, footwear, headgear, fashion accessories, bags, 
umbrellas, belts, key cases, handbags, scarves, wallets, purses, 
sunglasses, jewellery, watches, hosiery, cosmetics and 
toiletries, candles, room fragrances, home wares, kitchen 
accessories and utensils, furniture, picture frames, hampers, 
toys, games and playthings, textiles and throws, cushions, 
pillows, pet beds, pet products, composters, bed linen, bath 
linen, table linen, curtains, blinds, fabrics, rugs, hair clips, 
cellular phone accessory charms, covers and cases for portable 
electronic devices, printed matter, photographs, stationery, wall 
coverings, floor coverings, ceiling coverings; sales promotion 
for others; procurement services for others (purchasing goods 
and services for other businesses)., 

شؤون األعمال؛ خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة األعمال ؛ خدمات تولي وتسيير 
خدمات الوظائف المكتبية ؛ خدمات البيع بالتجزئة بمافي ذلك متاجر األقسام المتعددة وخدمات 

بيع المالبس بالتجزئة على اإلنترنت وبواسطة الطلب البريدي واألحذية وأغطية الرأس 
وإكسسوارات األزياء والحقائب والمظالت واألحزمة وحافظات المفاتيح وحقائب اليد 

وشحة ومحافظ النقود والجزادين والنظارات الشمسية والمجوهرات وساعات اليد واأل
والجوارب الطويلة والمستحضرات التجميلية ومستحضرات العناية الشخصية والشموع 

ومعطرات الغرف واألدوات المنزلية وإكسسوارات وأواني المطبخ واألثاث وإطارات الصور 
أدوات اللعب والمنسوجات والمفارش والمخدات والوسائد والسالل الكبيرة والدمى واأللعاب و

وأسرة الحيوانات األليفة ومنتجات الحيوانات األليفة واألسمدة وبياضات لألسّرة وبياضات 
الحمامات واغطية الطاوالت والستائر والبرادي واألقمشة والبسط وحلي الشعر وإكسسوارات 

االلكترونية المحمولة والمطبوعات والصور تزيين الهواتف الخلوية وأغطية وعلب األجهزة 
الفوتوغرافية والقرطاسية وأغطية الجدران وأغطية األرضيات وأغطية السقوف؛ خدمات 

ترويج المبيعات لآلخرين؛ خدمات الشراء لآلخرين ]شراء السلع والخدمات لألعمال 
 األخرى[.,

Priority claim:  Claim Country: GB 
Claim No.: UK00003352326 
Claim Date: 09/11/2018 

 GBاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 UK 00003352326 رقم االدعاء: 

 09/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 25/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/04/2019  

Applicant Name: Joules Limited اسم طالب التسجيل: جولز ليمتد 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 16 The Point Rockingham Road, Market 
Harborough, Leicestershire LE16 7QU, 
United Kingdom 

ذي بوينت روكينجهام رود، ماركيت هاربورو، ليستيرشير   16
 كيو يو، المملكة المتحدة 7 16ال اي 

 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 166196 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166196 الصنف 
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    APPLE ARCADE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

advertising, marketing, and promotion services; promoting the 
goods and services of others; retail store and online retail store 
services; retail store services provided via the internet and 
other computer electronic and communications networks; retail 
store services featuring computer, electronic and entertainment 
products, computer software provided via the internet and other 
computer, electronic and communications networks; 
subscription services, namely, providing subscriptions to text, 
data, image, audio, video, and multimedia content, provided via 
the Internet and other electronic and communications networks; 
providing downloadable pre-recorded text, data, image, audio, 
video, and multimedia content for a fee or pre-paid subscription, 
via the Internet and other electronic and communications 
networks., 

والتسويق والترويج؛ خدمات ترويج منتجات وخدمات الغير؛ خدمات  خدمات الدعاية واإلعالن
الين(؛ خدمات محالت -محالت البيع بالتجزئة وخدمات محالت البيع بالتجزئة المباشرة )ان

البيع بالتجزئة المتوفرة عبر االنترنت وغيرها من الشبكات الحاسوبية والشبكات االلكترونية 
البيع بالتجزئة التي تشمل المنتجات الحاسوبية، وشبكات االتصاالت؛ خدمات محالت 

االلكترونية والترفيهية، والبرمجيات الحاسوبية التي يتم توفيرها عبر شبكة االنترنت وغيرها 
من الشبكات الحاسوبية والشبكات االلكترونية وشبكات االتصاالت؛ خدمات االشتراك وتحديدا 

والبيانات والصور واألعمال السمعية وأعمال  توفير االشتراكات المتعلقة بمحتويات النصوص
الفيديو واألعمال ذات الوسائط المتعددة المتوفرة عبر شبكة االنترنت وغيرها من الشبكات 

االلكترونية وشبكات االتصاالت؛ توفير محتويات النصوص والبيانات والصور واألعمال 
لقابلة للتنزيل والمسجلة مسبقا السمعية وأعمال الفيديو واألعمال ذات الوسائط المتعددة ا

مقابل بدل أو اشتراك مدفوع مسبقا، عبر االنترنت وغيرها من الشبكات االلكترونية وشبكات 
 االتصاالت.,

Priority claim:  Claim Country: LI 
Claim No.: 2018-879 
Claim Date: 29/10/2018 

 LIاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018-879رقم االدعاء: 

 29/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 28/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/04/2019  

Applicant Name: Apple Inc. اسم طالب التسجيل: .انك أبل 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address One Apple Park Way, Cupertino, California 
95014 

 عنوان طالب التسجيل  95014وان أبل بارك واي، كوبرتينو، كاليفورنيا 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166160 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166160 الصنف 
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   BECCA  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

on-line retail store services featuring cosmetics; in-store retail 
services featuring cosmetics., 

للبيع بالتجزئة التي تعرض مستحضرات التجميل؛ خدمات متاجر خدمات المتاجر اإللكترونية 
 البيع بالتجزئة داخل المتجر التي تعرض مستحضرات التجميل.,

Date of 30/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/04/2019  

Applicant Name: BECCA, INC. اسم طالب التسجيل: .بيكا، انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA الطالبجنسية  امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 142 West 36th Street, 15 Floor, New York, 
10018 USA 

  10018، نيويورك، 15ستريت، الطابق  36ويست  142
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166177 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166177 الصنف 
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  LIVE JUSTICE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Retail store services and online retail store services featuring 
personal care products, electronics, paper goods, writing 
instruments, home furnishings, jewelry, watches, bags, 
clothing, hair accessories, sporting goods, toys and candy. 

بالتجزئة وخدمات المتاجر للبيع بالتجزئة عبر اإلنترنت التي تعرض خدمات متاجر البيع 
منتجات العناية الشخصية واإللكترونيات والبضائع الورقية وأدوات الكتابة وأثاث المنازل 
والمجوهرات وساعات اليد والحقائب واأللبسة وإكسسوارات الشعر والبضائع الرياضية 

 والدمى والحلوى.

Date of 19/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/05/2019  

Applicant Name: Tween Brands Investment, 
LLC 

 اسم طالب التسجيل: توين براندز انفيسمتمينت، 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 8323 Walton PKWY, New Albany, Ohio 
43054, USA 

، الواليات 43054والتون بارك وي، نيو البني، اوهايو  8323
 المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166086 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166086 الصنف 
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   MOORE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Accountancy services; accounting, auditing and reporting, 
bookkeeping, and data processing services, business and 
management consultancy services; business information, 
research, and analysis services; business valuation services, 
business risk management services; forensic accountancy 
investigation services; business support services; economic 
budgeting and forecasting; remuneration and payroll 
preparation and consultancy services, advertising, marketing 
and market research services; tax preparation and consultancy 
services; personnel planning and consultancy services; 
recruitment services; arranging exhibitions; data management 
services; advisory services relating to data processing and data 
management; company secretarial services. 

البيانات  خدمات المحاسبة، خدمات المحاسبة والتدقيق والتقارير ومسك الدفاتر ومعالجة
وخدمات االستشارات التجارية واإلدارية، خدمات المعلومات والبحوث والتحاليل التجارية، 

خدمات تقييم األعمال وخدمات إدارة مخاطر األعمال، خدمات التحقيق في المحاسبة الجنائية، 
ت خدمات دعم األعمال، خدمات إعداد الميزانية والتنبؤ االقتصادي، خدمات إعداد التعويضا

وكشوف الرواتب والخدمات االستشارية والخدمات اإلعالنية والتسويقية وأبحاث السوق، 
إعداد الضرائب والخدمات االستشارية، تخطيط شؤون الموظفين والخدمات االستشارية، 
خدمات التوظيف، تنظيم المعارض، خدمات إدارة البيانات، الخدمات االستشارية المتعلقة 

 ارة البيانات، خدمات سكرتارية الشركة.بمعالجة البيانات وإد

Priority claim:  Claim Country: GB 
Claim No.: 3355436 
Claim Date: 22/11/2018 

 GBاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 3355436رقم االدعاء: 

 22/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 21/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/05/2019  

Applicant Name: Moore Stephens 
International Licensing 
Limited 

 اسم طالب التسجيل: مور ستيفينز انترناشيونال اليسنسينغ ليمتد

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5 Market Yard Mews, 194-204 Bermondsey 
Street, London, SE1 3TQ, United Kingdom 

بيرموندسي ستريت، لندن،  204-194ماركت يارد ميوز،  5
 تي كيو، المملكة المتحدة 3 1اس إي 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166348 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166348 الصنف 
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  LIBRE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Promoting awareness of the benefits of proper nutrition, health, 
wellness, and diabetes management 

 تعزيز الوعي حول فوائد التغذية السليمة والصحة والعافية والتعامل مع مرض السكري

Date of 28/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/05/2019  

Applicant Name: Abbott Diabetes Care Inc. اسم طالب التسجيل: .ابوت ديابيتيس كير  انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1420 Harbor Bay Parkway,  Alameda, 
California 94502,  USA 

، 94502هاربور باي باركواي، الميدا ، كاليفورنيا  1420
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166215 Class 35 35 العالمة التجاريةرقم  166215 الصنف  
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Advertising / publicity Business management for sports people 
commercial information and advice for consumers in the choice 
of products and services Design of advertising materials 
Promotion of goods on communication media , for retail 
purposes Sponsorship of sports events  

االعالن والدعاية إدارة شؤون وأعمال الرياضيين التجارية تقديم المعلومات والنصائح 
للمستهلكين عند إختيار الخدمات والبضائع  تصميم المواد االعالنيةدعاية البضائع على 

 وسائل اإلعالم لغايات التجارة رعاية الفعاليات الرياضية 

Date of 19/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/06/2019  

Applicant Name: Virginia Company 
Supplements and Fitness  

 اسم طالب التسجيل: شركة فرجينيا للمكمالت واللياقة البدنية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 13Dijla Complex,Paris St ,Amman, 
P.O.Box: 5091, 11183 

مجمع دجلة،شارع باريس ،عمان ، عمان  ،  13
 11183, 5091ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 5091 -11183 13,Amman/Shaker 
bin zaidstr 

ليغعنوان التب /شاكر بن زيد،عمان 13 11183 -5091ص.ب    

Trademark 166279 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166279 الصنف 
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   UPL  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising, business management, business administration, 
office functions, retail, online and wholesale trade all pertaining 
to the field of manufacturing and marketing agrochemicals, 
seeds and other agricultural related products, industrial 
chemicals, chemical intermediates, and specialty chemicals and 
providing crop protection solutions.   
      
  

عالن و إدارة و توجيه األعمال و تفعيل النشاط المكتبي، تجارة التجزئة، خدمات الدعاية و اإل
التجارة عبر االنترنت وتجارة الجملة لكل ما يتعلق بمجال تصنيع و تسويق الكيماويات 

الزراعية ، البذور وغيرها من المنتجات الزراعية ذات الصلة ، كيماويات صناعية ، 
يميائية المتخصصة و توفير حلول حماية المحاصيل.الوسطيات الكيميائية ، المواد الك

       

Date of 02/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/07/2019  

Applicant Name: UPL Limited  اسم طالب التسجيل: يو بي إل ليمتد 

Nationality     : INDIA جنسية الطالب الهند: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address UPL House,610 B/2,Bandra Village, off 
Western Express Highway, Bandra East, 
Mumbai-400051.India , Mumbai 

,باندرا فيليج ,أوف ويسترن  2بي/ 610يو بي إل هاوس,
الهند    ،  400051باندرا,مومباي إكسبرس هاي واي إيست 

 بومباي

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

TRI MARK CONSULTING P.O.Box 7780 -
11118 Amman/ Rayyan Buiding, Wadi 
Saqra 

 -7780ص.ب )تراي مارك(العالمة الثالثية لالستشارات 
 عمان،عمارة الريان, وادي صقرة  11118

ليغالتبعنوان   

Trademark 166421 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166421 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

trading of engineering equipment and chemicals and 
Machines and machine tools, motors and engines and spare | 
parts and instrumentation and measurament ,import and 
export, advertisement 

 تجارة التوريدات والمعدات الهندسية و المواد الكيماوية وآالت وعدد
 ؛ موتورات ومحركات و مضخات وصمامات و قطع غيار كهربائية ولآلالت

 ميكانيكية و أجهزة قياس استيراد وتصدير والدعاية واإلعالن

Date of 13/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/11/2019  

Applicant Name: Nirmeen zuheir abd el jalil 
damrah  

 اسم طالب التسجيل: نرمين زهير عبد الجليل ضمره

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -aljubeha , P.O.Box: 2226, 11941  عنوان طالب التسجيل  11941, 2226الجبيهة   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 2226 -11941 Amman -aljubeha    ليغعنوان التب الجبيهة -عمان  11941 -2226ص.ب  

Trademark 166092 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166092 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Trade and marketing of medical glasses and sunglasses and 
medical lenses and contact lenses 

 تجارة وتسويق النظارات الطبية والشمسية والعدسات الطبية والالصقة 

Date of 26/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/11/2019  

Applicant Name: Mohmadia For Sun 
&Optical Frame Co  

 اسم طالب التسجيل: الشركة المحمدية للنظارات الطبية والشمسية

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -king fasil bin abed al assize str , 
P.O.Box: 6888, 11118 

, 6888شارع الملك فيصل بن عبد العزيز   ، ص.ب:-عمان 
11118 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 6888 -11118 amman -king fasil 
bin abed al assize str  

شارع الملك فيصل بن عبد -عمان  11118 -6888ص.ب  
 العزيز 

ليغعنوان التب  

Trademark 166383 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166383 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Trade in veterinary medicines, trade and sale of animal feed and 
accessories and sale of birds and ornamental fish 

وبيع أكسسوارات وأعذية الحيوانات وبيع الطيور واسماك تجارة  االدويه البيطريه,تجارة 
 الزينه 

Date of 01/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/12/2019  

Applicant Name: Majed Al Harasis And 
Mohammad Al Hindi Co  

 اسم طالب التسجيل: شركة ماجد الحراسيس ومحمد الهندي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -jabal amman -1th circle , P.O.Box: 
713455, 11171 

, 713455الدوار االول   ، ص.ب:-جبل عمان -عمان 
11171 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 713455 -11171 amman -jabal 
amman -1th circle  

ليغعنوان التب الدوار االول -جبل عمان -عمان  11171 -713455ص.ب    

Trademark 166169 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166169 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

treding - glasses and optical frames تجارة النظارات ومستلزماتها 

Date of 01/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/12/2019  

Applicant Name: Alresalah Al Shamiey For 
Export @ Treging 

 اسم طالب التسجيل: وتجارة البصرياتشركة الرسالة الشامية لالستيراد 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman-king fisal bin abed al azziz street, 
P.O.Box: 6888, 11118 

, 6888عمان شارغ الملك فيصل بن عبد العزيز  ، ص.ب:
11118 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 6888 -11118 amman-king fisal 
bin abed al azziz street 

عمان شارغ الملك فيصل بن عبد  11118 -6888ص.ب  
 العزيز

ليغعنوان التب  

Trademark 166091 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166091 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Real estate services; real estate services, namely, leasing of real 
property and apartments; leasing of office space; leasing or 
renting of buildings; real estate brokerage; rental of office 
space; rental of offices for co-working; rental of temporary and 
shared office spaces and offices., 

الخدمات العقارية؛ الخدمات العقارية، تحديدا: تأجير العقارات والشقق السكنية؛ تأجير 
مساحات المكاتب؛ استئجار أو تأجير المباني؛ خدمات وساطة العقارات ؛ تأجير المساحات 

ساحات المكاتب والمكاتب المشتركة المكتبية؛ تأجير المكاتب للعمل المشترك؛ تأجير م
 المؤقتة.,

Priority claim:  Claim Country: HK 
Claim No.: 304576285 
Claim Date: 26/06/2018 

 HKاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 304576285رقم االدعاء: 

 26/06/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 24/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/12/2018  

Applicant Name: WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th StreetNew York, New York 
10011 USA 

 عنوان طالب التسجيل  امريكا 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115

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 166101 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 166101 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Financial services; banking services; insurance; financial affairs; 
monetary affairs; insurance and financing of telecommunications 
apparatus, systems and installations; provision of credit card facilities 
and services; provision of electronic funds transfer services and on-
line transaction facilities; processing payments for the purchase of 
goods and services via an electronic communications network; 
automated payment services; electronic banking via a global 
computer network (Internet banking); electronic processing of 
payments via a global computer network; electronic transfer of funds 
by means of telecommunications networks; payment services 
provided via wireless telecommunications apparatus and devices; 
money order payment guarantee services; payment processing 
services; electronic currency transfer; contactless payment services; 
investment and fund management services; administration of funds 
and investments; computerised financial services; provision of on-
line valuation services; real estate affairs; real estate property 
management and information and advice relating to the aforesaid; 
provision of financial information; stock exchange quotations; stocks 
and shares information services; stocks and bonds brokerage; fund 
raising activities; charitable collections, organising collections and 
organising fund raising activities; financial sponsorship; information 
and advisory services relating to insurance, financial affairs, monetary 
affairs, home and Internet banking, stocks and share information, 
stocks and bonds brokerage, provided on-line from a computer 
database or the Internet; brokerage of energy; issuing of vouchers; 
advisory, information and consultancy services relating to all the 
aforementioned. 

خدمات مالية، خدمات بنكية، تأمين، شئون مالية، شئون نقدية، تأمين وتمويل 
أجهزة، نظم وتجهيزات االتصاالت عن بعد، توفير مرافق وخدمات بطاقات االئتمان، 

، تجهيز توفير خدمات تحويل األموال الكترونيا ووسائل المعاملة عبر اإلنترنت
المدفوعات لشراء السلع والخدمات عبر شبكة اتصاالت إلكترونية، خدمات الدفع 

اآللي، األعمال المصرفية اإللكترونية عبر شبكة حاسب آلي عالمية )معامالت 
مصرفية عبر اإلنترنت(، التجهيز اإللكتروني للمدفوعات عبر شبكة حاسب آلي 

سطة شبكات االتصاالت عن بعد، خدمات عالمية، التحويل اإللكتروني لألموال بوا
الدفع المقدمة عبر أجهزة ووسائل االتصاالت الالسلكية عن بعد، خدمات ضمان دفع 
حوالة مالية، خدمات تجهيز المدفوعات، التحويل اإللكتروني للعمالت، خدمات الدفع 

اإللكتروني، خدمات االستثمار وإدارة الصناديق، اإلشراف اإلداري للصناديق 
الستثمارات، الخدمات المالية المحوسبة، توفير خدمات التقييم عبر اإلنترنت، وا

الشئون العقارية، إدارة ملكية العقارات والمعلومات واإلرشادات المتعلقة بما سبق 
ذكره، توفير معلومات مالية، أسعار البورصة، خدمات معلومات األسهم واألوراق 

طة جمع األموال، أنشطة التبرعات الخيرية، المالية، سمسرة األسهم والسندات، أنش
تنظيم التبرعات وتنظيم جمع األموال، الكفالة المالية، المعلومات والخدمات 

االستشارية المتعلقة بالتأمين، الشئون المالية، الشئون النقدية، المعامالت المصرفية 
لسندات، المنزلية وعبر اإلنترنت، معلومات األسهم والسندات، سمسرة األسهم وا

المقدمة عبر اإلنترنت من قاعدة بيانات حاسب آلي أو من اإلنترنت، الوساطة المالية 
للطاقة، إصدار مستندات الصرف، خدمات اإلرشادات، المعلومات واالستشارات 

 المتعلقة بجميع ما سبق ذكره.

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 

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 اجنبيةشركة 

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 166382 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 166382 الصنف 
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   THE WE COMPANY 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Real estate management services; real estate leasing; leasing of 
office space; real estate renting of apartments, condominiums 
and office space; real estate brokerage. 

خدمات تأجير العقارات؛ تأجير مساحات المكاتب؛ تأجير العقارات من خدمات إدارة العقارات؛ 
 الشقق والوحدات السكنية ومساحة المكاتب؛ خدمات وساطة العقارات.

Priority claim:  Claim Country: MU 
Claim No.: MU/M/2018/28391 
Claim Date: 03/12/2018 

 MUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 MU/M /28391/2018رقم االدعاء: 

 03/12/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 31/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/01/2019  

Applicant Name: WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th Street New York, New York 
10011, USA 

، 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166320 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 166320 الصنف 
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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: US 
Claim No.: 88/202,672 
Claim Date: 21/11/2018 

 US االدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء:
 202.672/88رقم االدعاء: 

 21/11/2018تاريخ االدعاء: 

Special condition:  Claiming red and navy blue colors اشتراطات خاصة: مع المطالبة باأللوان األحمر واألزرق الغامق 

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  921100ابو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  
 االردن 

ليغعنوان التب  

Trademark 166400 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 166400 الصنف 



310 

 

 

   American Express vPayment  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Financial affairs; monetary affairs; banking services; payment 
processing services; electronic payment services including via 
a global computer network; financial payment services; 
payment card services; credit card services; debit card 
services; charge card services; pre-paid card services; smart 
card services; stored value card services; electronic funds or 
currency transfer services; collection of payments including for 
others; payment of bills and accounts for others; administration 
of financial or monetary affairs; payment administration 
services; payment transaction card services; processing of 
payments including for banks; financial or monetary transaction 
services; conducting of financial or monetary transactions; 
transaction authentication and verification services; transaction 
authorization and settlement services; income and expense 
management services; bill payment services; merchant 
services; information, advisory and consultancy services in 
relation to the aforementioned services; including provision of 
all the aforementioned services online., 

خدمات الشؤون المالية؛ خدمات الشؤون النقدية؛ الخدمات المصرفية؛ خدمات إجراء الدفعات؛ 
عبر شبكات حاسوب عالمية؛ خدمات الدفع المالي؛  خدمات الدفع اإللكتروني بما يشمل ما يتم

خدمات بطاقات الدفع؛ خدمات بطاقات االئتمان؛ خدمات بطاقات الخصم؛ خدمات بطاقات الدفع 
اآلجل؛ خدمات بطاقات الدفع ا لمسبق؛ خدمات البطاقات الذكية؛ خدمات بطاقات القيمة 

مات تحصيل الدفعات بما في ذلك ما يتم المخزنة؛ خدمات نقل األموال أو العمالت إلكترونيا؛ خد
لآلخرين؛ خدمات دفع الفواتير والحسابات لآلخرين؛ خدمات إدارة الشؤون المالية أو النقدية؛ 

خدمات إدارة الدفعات؛ خدمات بطاقات معامالت الدفع؛ خدمات معالجة الدفعات بما في ذلك 
اء التعامالت المالية او النقدية؛ للبنوك؛ خدمات التعامالت المالية أو النقدية؛ خدمات إجر

خدمات التحقق والتأكد من الصفقات؛ خدمات السماح بالتعامالت والتسوية؛ خدمات إدارة 
الدخل والنفقات؛ خدمات دفع الفواتير؛ الخدمات التجارية؛ خدمات المعلوماتوالنصائح 

الخدمات سالفة  واالستشارات فيما يتعلق بما ذكر أعاله من خدمات؛ بما يشمل توفير جميع
 الذكر عبر االنترنت.,

Date of 28/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/02/2019  

Applicant Name: American Express 
Marketing & Development 
Corp 

 اسم طالب التسجيل: أميركان إكسبرس ماركيتينغ أند دفلوبمنت كورب

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 200 Vesey Street, New York, NY  10285 
USA 

، الواليات 10285فيسي ستريت، نيويورك، ان واي  200
 المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166173 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 166173 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Commercial real estate brokerage; leasing of real estate; 
management, ownership, and franchise of condominiums, 
apartments, office facilities. 

خدمات الوساطة التجارية للعقارات؛ خدمات تأجير العقارات؛ خدمات اإلدارة والملكية ومنح 
 االمتياز للوحدات السكنية والشقق السكنية ومرافق المكتب

Priority claim:  Claim Country: LV 
Claim No.: M-18-1633 
Claim Date: 25/09/2018 

 LVة: بلد االدعاء: االدعاء بحق االولوي
 M -18-1633رقم االدعاء: 

 25/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 11/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/03/2019  

Applicant Name: WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th Street New York, New York 
10011, USA 

، 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115
 المتحدة االميركيةالواليات 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166097 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 166097 الصنف 
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  COINBASE  

 Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Currency exchange services; On-line real-time currency trading; Cash 
management, namely, facilitating transfers of electronic cash equivalents; 
Digital currency exchange transaction services for transferrable 
electronic cash equivalent units having a specified cash value; Financial 
services, namely, conducting a securities and derivatives exchange; 
Financial services, namely, stock brokerage services, investment 
brokerage services, brokerage and dealer services in mutual funds, and 
providing information in the fields of investment and finance over 
computer networks and global communication network; Financial 
services, namely, electronic funds transfer; Clearing and reconciling 
financial transactions; Providing a wide variety of payment and financial 
services, namely, credit card services, issuing credit cards and lines of 
credit, electronic payment services involving electronic processing and 
subsequent transmission of bill payment data, bill payment services with 
guaranteed payment delivery, all conducted via a global communications 
network; credit card and debit card transaction processing services; 
Reimbursement of funds for disputed items in the field of electronic 
payment purchases; Providing purchase protection services for goods 
and services purchased by others via a global computer network and 
wireless networks; Credit card transaction processing services; Credit 
services, namely, providing revolving credit account services; Bill 
payment services; Providing electronic mobile payment services for 
others; Credit card and payment processing services; Electronic foreign 
exchange payment processing; Payment processing services, namely, 
providing virtual currency transaction processing services for others; 
Financial affairs, namely, financial management, financial planning, 
financial forecasting, financial portfolio management and financial 
analysis and consultation; Banking; Financial information provided by 
electronic means; Financial services, namely, providing information in 
the field of finance via the internet and providing on-line stored value 
accounts in an electronic environment; Electronic banking services via a 
global computer network; Stock brokerage services, namely, trading in 
securities, derivatives and currencies; Monetary exchange; Commodities 
exchange services; Financial exchange; Financial information in the 
nature of rates of exchange; Futures exchange services; currency 
exchange and advice; Brokerage in the field of commodities, 
investments; Financial consultation services in the field of payment 
systems; investment management services, namely, management of 
assets; Consultancy services in the field of financial planning and 
financial management; financial consultation services in the field of 
financial planning, financial management, and payment systems; 
investment management and risk management; Management of digital 
asset investment portfolios; Management of digital asset investment 
funds; Management of digital asset hedge funds; Management of digital 
asset index funds; Management of digital asset exchange-traded funds; 
Creation and management of digital asset portfolios and advise on digital 
assets; Digital asset and financial custodial services for financial 
institutions and funds; Prime brokerage services; Listing and trading of 
swaps and derivatives on cryptocurrencies; Mutual funds, securities and 
stocks, Financial management, namely, management of mutual funds; 
Management of digital asset mutual funds. 

خدمات تبادل العمالت، تداول العمالت اآلني والمباشر، إدارة النقود، أي، 
امالت تبادل العمالت تسهيل تحويالت المكافئات النقدية اإللكترونية، خدمات مع

الرقمية لوحدات المكافئات النقدية اإللكترونية القابلة للتحويل التي لها قيمة 
نقدية محددة، الخدمات المالية، أي، إجراء تبادل لألوراق المالية ومشتقاتها، 

الخدمات المالية، أي، خدمات الوساطة المالية، خدمات الوساطة االستثمارية، 
متاجرة في صناديق االستثمار المشتركة، وتوفير خدمات الوساطة وال

المعلومات في مجاالت االستثمار والتمويل عبر الشبكات الحاسوبية وشبكة 
االتصاالت العالمية، الخدمات المالية، أي، التحويل اإللكتروني لألموال، مقاصة 
وتسوية المعامالت المالية، توفير مجموعة واسعة من خدمات الدفع والخدمات 

لمالية، أي، خدمات بطاقات االئتمان، إصدار بطاقات االئتمان وخطوط االئتمان، ا
خدمات الدفع اإللكتروني التي تشمل المعالجة اإللكترونية واإلرسال الالحق 

لبيانات دفع الفواتير، خدمات دفع الفواتير مع تسليم مضمون للمدفوعات، ويتم 
لجة معامالت بطاقات االئتمان كل ذلك عبر شبكة اتصاالت عالمية، خدمات معا

وبطاقات الصرف، تسديد األموال للبنود المتنازع عليها في مجال مشتريات 
الدفع اإللكتروني، توفير خدمات حماية المشتريات للسلع والخدمات التي تم 

شراؤها من قبل اآلخرين عبر شبكة حاسوبية عالمية وشبكات السلكية، خدمات 
ئتمان، خدمات ائتمانية، أي، توفير خدمات حساب معالجة معامالت بطاقات اال

االئتمان الدائر، خدمات دفع الفواتير، توفير خدمات الدفع اإللكترونية بواسطة 
الهاتف النقال آلخرين، بطاقة االئتمان وخدمات معالجة المدفوعات، معالجة 
المدفوعات اإللكترونية للعمالت األجنبية، خدمات معالجة المدفوعات، أي، 

توفير خدمات معالجة المعامالت النقدية االفتراضية آلخرين، الشؤون المالية، 
أي، اإلدارة المالية، التخطيط المالي، التوقعات المالية، إدارة المحافظ المالية 

والتحليل المالي والتشاور، الخدمات المصرفية، المعلومات المالية التي توفرها 
لية، أي، توفير معلومات في مجال التمويل الوسائل اإللكترونية، الخدمات الما

عبر االنترنت وتوفير حسابات القيمة المختزنة على االنترنت في بيئة 
إلكترونية، الخدمات المصرفية اإللكترونية عبر شبكة حاسوبية عالمية، خدمات 

الوساطة المالية، أي، تداول األوراق المالية، مشتقاتها والعمالت، التبادالت 
خدمات تبادل السلع، التبادل المالي، المعلومات المالية في طبيعة أسعار النقدية، 

الصرف، خدمات بورصة العقود اآلجلة، صرف العمالت والمشورة، الوساطة 
في مجال السلع، االستثمارات، خدمات االستشارات المالية في مجال أنظمة 

الستشارية في الدفع، خدمات إدارة االستثمار، أي، إدارة األصول، الخدمات ا
مجال التخطيط المالي واإلدارة المالية، خدمات االستشارات المالية في مجال 

التخطيط المالي، اإلدارة المالية، وأنظمة الدفع، إدارة االستثمار وإدارة 
المخاطر، إدارة المحافظ االستثمارية لألصول الرقمية، إدارة صناديق استثمار 

لتحوط لألصول الرقمية، إدارة صناديق األصول الرقمية، إدارة صناديق ا
مؤشرات األصول الرقمية، إدارة صناديق المؤشرات المتداولة لألصول 

الرقمية، إنشاء وإدارة محافظ األصول الرقمية وتقديم المشورة بشأن األصول 
الرقمية، خدمات األصول الرقمية والوصاية المالية للمؤسسات واالعتمادات 

ة األولية، إدراج وتجارة المقايضات والمشتقات على المالية، خدمات السمسر
العمالت المشفرة، صناديق االستثمارات التعاونية، األوراق المالية واألسهم، 

اإلدارة المالية، أي، إدارة صناديق االستثمارات التعاونية، إدارة صناديق 
 االستثمارات التعاونية لألصول الرقمية.

 

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، 23008#ماركت ستريت،  548
 94104الواليات المتحدة االمريكية 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166370 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 166370 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. 

األعمال المصرفية وخدمات بطاقات االئتمان وبطاقات االئتمان )إصدار بطاقات االئتمان( 
 وخدمات بطاقات الدين، خدمات التمويل وإصدار البطاقات االئتمانية.

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

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 اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

، رياض 2560-11مبنى عوده بالزا، باب إدريس، ص.ب. 
 ، لبنان.1107 2808الصلح، 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 166390 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 166390 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Financial services, namely, electronic funds transfer; clearing 
and reconciling financial transactions; providing a wide variety 
of payment and financial services, namely, credit card services, 
electronic payment services involving electronic processing 
and subsequent transmission of bill payment data, bill payment 
services with guaranteed payment delivery, all conducted via a 
global communications network; credit card and debit card 
transaction processing services; reimbursement of funds for 
disputed items in the field of electronic payment purchases; 
providing purchase protection services for goods and services 
purchased by others via a global computer network and 
wireless networks; credit card transaction processing services; 
credit services, namely, providing revolving credit account 
services; bill payment services; providing electronic mobile 
payment services for others; credit card and payment 
processing services; electronic foreign exchange payment 
processing; payment processing services, namely, providing 
virtual currency transaction processing services for others. 

الخدمات المالية و تحديدا: تحويل االموال الكترونيا ، المقاصة وتسوية المعامالت المالية ، 
ئتمان توفير مجموعة واسعة من خدمات  الدفع و الخدمات المالية، اال وهي خدمات بطاقات اال

، خدمات الدفع اإللكتروني التي تتضمن المعالجة اإللكترونية واإلرسال الالحق لبيانات دفع 
الفواتير، خدمات دفع الفواتير مع ضمان تسليم الدفعة، كل ذلك يتم عبر شبكة اتصاالت عالمية 

ليها ، خدمات معالجة بطاقات االئتمان وبطاقات الخصم ، سداد األموال للمشتريات المختلف ع
في مجال عمليات الدفع االلكتروني للمشتريات، توفير خدمات حماية المشتريات للسلع 

والخدمات المشتراة من قبل اآلخرين عبر شبكة كمبيوتر عالمية وشبكات السلكية، خدمات 
معالجة معامالت بطاقة االئتمان، خدمات االئتمان، اال وهي ، توفير خدمات تجديد حساب 

ت دفع الفواتير، توفير خدمات الدفع االلكتروني بواسطة الهاتف النقال االئتمان ، خدما
لآلخرين، بطاقة االئتمان و خدمات معالجة الدفع و بطاقة االئتمان ، معالجة الدفع بالعملة 

األجنبية اإللكترونية ، خدمات معالجة الدفع ، اال وهي ، توفير خدمات معالجة معامالت العملة 
 ن.االفتراضية لآلخري

Date of 22/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/07/2019  

Applicant Name: STS Payment 
Network/Jordan Company 
Limited 

 اسم طالب التسجيل: م.م.األردن ذ/شركة اس تي اس بيمنت نتويرك

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address  7th circle,shaban bldg. Amman, Jordan, 
P.O.Box: 950745, 11118 

الدوار السابع، بنايه شعبان، عمان، األردن  ،  
 11118, 950745ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

TRI MARK CONSULTING P.O.Box 7780 -
11118 Amman/ Rayyan Buiding, Wadi 
Saqra 

 -7780ص.ب (تراي مارك)العالمة الثالثية لالستشارات  
 عمان،عمارة الريان, وادي صقرة  11118

ليغعنوان التب  

Trademark 166416 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 166416 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Building construction; building repair and maintenance; 
installation services, namely, installation of lighting apparatus, 
security systems, doors, HVAC (Heating, ventilation and air 
conditioning), flooring, wiring, machinery, audiovisual 
equipment, fixtures and fittings for buildings, and computer 
hardware and telecommunication apparatus; construction 
consultancy and supervision; construction project management 
services 

خدمات إنشاء المباني؛ ترميم وصيانة المباني؛ خدمات التركيب، تحديدا: تركيب أجهزة اإلنارة 
واألجهزة األمنية واالبواب واتش في ايه سي )التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وتركيب 

رئية وتركيبات وتجهيزات المباني االرضيات وتمديد األسالك واآلالت والمعّدات الصوتية الم
وبرامج الحاسوب وأجهزة االتصاالت بعيدة المدى؛ خدمات تقديم االستشارات واإلشراف 

 المتعلقّة باإلنشاء؛ خدمات إدارة المشاريع اإلنشائية

Priority claim:  Claim Country: NO 
Claim No.: 201815353 
Claim Date: 15/11/2018 

 NOوية: بلد االدعاء: االدعاء بحق االول
 201815353رقم االدعاء: 

 15/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 11/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/03/2019  

Applicant Name: WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th Street New York, New York 
10011, USA 

، 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY 
P.O.Box 840553 -11184 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 166099 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 166099 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Real estate development services; real estate construction 
services, namely, construction of office space and office 
facilities 

خدمات تطوير العقارات؛ خدمات بناء العقارات، تحديدا: إنشاء المساحات المكتبية ومرافق 
 المكاتب

Priority claim:  Claim Country: LV 
Claim No.: M-18-1633 
Claim Date: 25/09/2018 

 LVاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 M -18-1633رقم االدعاء: 

 25/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 11/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/03/2019  

Applicant Name: WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th Street New York, New York 
10011, USA 

، 10011نيويورك، نيويورك ستريت،  18ويست  115
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166098 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 166098 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Telecommunications services; communications services; telephone, 
mobile telephone, facsimile, telex, message collection and transmission, 
radio-paging, call diversion, answerphone, directory enquiries and 
electronic mail services; transmission, delivery and reception of sound, 
data, images, music and information; electronic message delivery 
services; on-line information services relating to telecommunications; 
data interchange services; transfer of data by telecommunication; 
transmission of digital files; satellite communication services; 
broadcasting services; broadcasting or transmission of radio or 
television programmes, films and interactive games; videotext, teletext 
and viewdata services; broadcasting, transmission and delivery of 
multimedia content and electronic games over electronic 
communications networks; video messaging services; video 
conferencing services; video telephone services; telecommunication of 
information (including web pages), computer programs and any other 
data; rental of access time to a database server; provision of 
telecommunications connections for telephone hotlines and call centres; 
telephone communication services provided for hotlines and call centres; 
providing user access to the Internet; providing telecommunications 
connections or links to the Internet or databases; providing user access 
to the Internet (service providers); provision and operation of electronic 
conferencing, discussion groups and chat rooms; providing access to 
digital music websites on the Internet; providing access to MP3 websites 
on the Internet; delivery of digital music by telecommunications; 
providing access to telecommunications infrastructures and networks for 
other operators and third parties; rental of telecommunications 
infrastructure and networks to other operators and third parties; 
telecommunication access services; computer aided transmission of 
messages and images; communication by computer; transmission and 
distribution of data or audio visual images via a global computer network 
or the Internet; providing access to the Internet on a temporary basis for 
third parties;providing electronic transmission of electronic payment data 
via a global computer network; news agency services; transmission of 
news and current affairs information; hire, leasing or rental of apparatus, 
instruments, installations or components for use in the provision of the 
aforementioned services; provison of access to an electronic on-line 
network for information retrieval; leasing of access time to a computer 
database; leasing of access time to computer bulletin and message 
boards and to computer networks; Internet service provider (ISP) 
services; provision and operation of electronic conferencing; advisory, 
information and consultancy services relating to all the aforementioned. 

خدمات االتصاالت عن بعد، خدمات االتصاالت، الهاتف، الهاتف المحمول، 
اكس، التلكس، تجميع وإرسال الرسائل، االستدعاء بالراديو، تحويل الف

المكالمات، الرد على الهاتف، استعالمات الدليل وخدمات البريد اإللكتروني، 
إرسال، توصيل واستقبال الصوت، البيانات، الصور، الموسيقى والمعلومات، 

ترنت المتعلقة خدمات توصيل الرسائل اإللكترونية، خدمات المعلومات عبر اإلن
باالتصاالت عن بعد، خدمات تبادل البيانات، نقل البيانات عن طريق االتصاالت 

عن بعد، إرسال الملفات الرقمية، خدمات االتصاالت عبر األقمار الصناعية، 
خدمات البث، بث أو إرسال البرامج اإلذاعية أو التليفزيونية، األفالم واأللعاب 

ديوي، النص التليفزيوني والبيانات المرئية، بث، التفاعلية، خدمات النص الفي
إرسال وتوصيل محتوى الوسائط المتعددة واأللعاب اإللكترونية عبر شبكات 
االتصاالت اإللكترونية، خدمات رسائل الفيديو، خدمات عقد المؤتمرات عن 

طريق الفيديو، خدمات هاتفية عبر الفيديو، االتصاالت عن بعد للمعلومات )بما 
لك صفحات الويب(، برامج الحاسب اآللي وأي بيانات أخرى، تأجير زمن في ذ

الوصول إلى خادم قاعدة البيانات، توفير وصالت اتصاالت عن بعد لخطوط 
هاتفية ساخنة ومراكز اتصال، خدمات اتصاالت هاتفية مقدمة لخطوط ساخنة 

صاالت ومراكز اتصال، توفير اتصال المستخدمين باإلنترنت، توفير وصالت ات
عن بعد أو روابط باإلنترنت أو قواعد البيانات، توفير اتصال المستخدم 

باإلنترنت )مقدمي الخدمة(، توفير وتشغيل المؤتمرات اإللكترونية، مجموعات 
النقاش وغرف الدردشة، توفير االتصال بمواقع إلكترونية للموسيقى الرقمية 

رونية على اإلنترنت، توصيل على اإلنترنت، توفير الدخول على المواقع اإللكت
الموسيقى الرقمية عن طريق االتصاالت عن بعد، توفير الوصول إلى البنية 
التحتية لالتصاالت عن بعد والشبكات لمشغلين آخرين وأطراف ثالثة، تأجير 
البنية التحتية لالتصاالت عن بعد والشبكات لمشغلين آخرين وأطراف ثالثة، 

د، إرسال الرسائل والصور بمساعدة الحاسب خدمات وصول االتصاالت عن بع
اآللي، االتصاالت عن طريق الحاسب اآللي، إرسال وتوزيع البيانات أو الصور 

السمعية والبصرية عبر شبكة الحاسب اآللي العالمية أو اإلنترنت، توفير 
االتصال باإلنترنت على أساس مؤقت لألطراف الثالثة، توفير إرسال إلكتروني 

دفع اإللكتروني عبر شبكة حاسب آلي عالمية، خدمات وكاالت األنباء، لبيانات ال
نقل األخبار ومعلومات األحداث الجارية، توظيف، استئجار أو تأجير أجهزة، 

أدوات، تجهيزات أو مكونات لالستخدام في تقديم الخدمات سابقة الذكر، توفير 
ات، استئجار زمن االتصال بشبكة إلكترونية عبر اإلنترنت السترجاع المعلوم

الوصول إلى قاعدة بيانات حاسب آلي، استئجار زمن الوصول إلى نشرة حاسب 
آلي ولوحات رسائل وإلى شبكات حاسب آلي، خدمات مقدم خدمة اإلنترنت، 

توفير وتشغيل المؤتمرات اإللكترونية، خدمات إرشاد ومعلومات واستشارات 
 تتعلق بجميع ما سبق ذكره.

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  واألبيضاشتراطات خاصة: مع المطالبة باأللوان البرتقالي 

 

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 1لندن، اس إي مور لندن ريفرسايد،  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 

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166364 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 166364 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing of access to platforms and portals on the internet in 
the field of medicine; providing of access to information on the 
internet and other data networks in the field of medicine; 
providing of access to computer programs on data networks for 
educating physicians, health professionals and patients in 
relation to diabetes management; providing of access to 
programs and databases for exchanging information among 
users of a computer network (online forum) in the field of health 
and medicine; providing online forums for transmission of 
messages among computer users ., 

توفير الوصول إلى المنصات والبوابات على اإلنترنت في مجال الطب؛ إتاحة إمكانية الدخول 
من شبكات البيانات في مجال الدواء؛ إتاحة إمكانية الدخول  للمعلومات عبر اإلنترنت وغيرها

إلى برامج الحاسوب على شبكات البيانات لتعليم األطباء والعاملين في مجال الصّحة 
والمرضى لما يتعلّق بإدارة مرض السكري؛ إتاحة إمكانية الدخول إلى البرامج وقواعد 

شبكة الحاسوب )المنتديات عبر اإلنترنت( في البيانات لتبادل المعلومات بين المستخدمين على 
مجال الصّحة والدواء؛ إتاحة المنتديات عبر اإلنترنت إلرسال الرسائل بين مستخدمي 

 الحاسوب فيما يتعلّق بالصحة والدواء.,

Date of 26/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/02/2019  

Applicant Name: Roche Diabetes Care 
GmbH 

 اسم طالب التسجيل: روشيه دايابيتس كير 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 Sandhofer Strasse 116 68305 Mannheim, 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  مانهايم، المانيا 68305  116ساندهوفر شتراسيه، 

Applicant for 
Correspondence 

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY   
- 56, prince skaker bin zaid st., shemissani  

شارع االمير شاكر بن  56  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  
  11184رمز بريدي  - 840553  -زيد ، الشميساني 

ليغعنوان التب  

Trademark 166147 Class 38 38 العالمة التجارية رقم 166147 الصنف  
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   MEDLOG  
Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement; 
transportation logistics; logistics services consisting of the 
labelling, packaging, storage, transportation, and delivery of 
goods; transportation and storage services relating to storage 
logistics, distribution logistics and returns logistics; transport 
reservation; national and international transport; transportation 
of goods by river, railway, ferry-boat, car, truck and ship; tanker 
transport; collection, storage, transport, distribution and 
delivery of packets, parcels, freight, goods, personal effects and 
baggage, all by messenger, road, rail, air or water; freight 
(shipping of goods); operation of ferryboats; arranging of 
transport services; arranging for the storage of goods; 
arranging for the shipping of cargo; chartering of aircraft, 
vehicles, boats and marine vessels; airport ramp, station 
platform, and maritime loading dock, pier and wharf services, 
namely, fastening and anchoring freight, cargo, containers, 
refrigerated containers, storage containers and storage tanks in 
or on airplanes, motor vehicles, cars, trucks, trains, ferry-boats 
or ships; provision of information relating to anchorages; 
packing of cargo, packing of freight, packing of goods in 
containers; packaging of goods; packaging of goods in transit; 
packaging articles to the order and specification of others; 
storage; bulk storage; storage of containers and cargo; storage 
of cargo before transportation; storage of cargo after 
transportation; storage of bonded goods; storage of goods in 
transit; storage and handling of goods; storage and handling of 
containers, refrigerated containers, storage containers and 
storage tanks; storage of goods in refrigerated conditions; 
transport of goods in refrigerated conditions; rental of fixed and 
movable storage containers; refrigerated warehousing; freight 
warehousing; goods warehousing; inspection of goods before 
transport; inspection of containers, refrigerated containers, 
storage containers and storage tanks before transport; 
inspection of vehicles before transport; lighterage services; 
loading, packing, storage, transportation and unloading of 
cargo and freight; loading of freight containers onto ships; 
loading of freight containers onto trucks; loading of freight 
containers onto rail vehicles; unloading cargo, ship unloading; 
loading and unloading of airplanes; harbor crane unloading; 
freight forwarding; shipping of cargo, shipping of goods; 
hauling; truck hauling; porterage; delivery of goods, express 
delivery of goods; cargo delivery services, delivery of goods by 
road or rail, express delivery of freight; tracking, locating and 
monitoring of containers, refrigerated containers, storage 
containers and storage tanks; tracking, locating and monitoring 
of vehicles, maritime vessels and aircraft; monitoring and 
tracking of package shipments; rental of transport and storage 
containers; rental of containers for transport and storage of 

النقل، تعبئة السلع وتخزينها، ترتيب السفر، لوجستيات النقل، الخدمات اللوجستية التي تتكون 
يف بالبطاقات، والتعبئة، والتخزين، والنقل، وتوصيل السلع، خدمات النقل والتخزين من التصن

التي تتعلق بلوجستيات التخزين، ولوجستيات التوزيع ولوجستيات العائدات، حجز وسائل 
النقل، النقل الوطني والدولي، نقل السلع عن طريق نهر، وسكك حديدية، وعبّارات، وسيارة، 

نقل بصهاريج، تجميع، وتخزين، ونقل، وتوزيع، وتوصيل حزم، وطرود، وشاحنة، وسفينة، ال
والشحنات، والسلع، واألمتعة والمنقوالت الشخصية، جميعها من خالل مرسال، أو طريق، أو 

سكك حديدية، أو الهواء أو الماء، الشحن )شحن البضائع(، تشغيل العبّارات، تنظيم خدمات 
ع، التنظيم من أجل شحن البضائع، تأجير الطائرات، النقل، التنظيم من أجل تخزين السل

والمركبات، والقوارب والسفن البحرية، خدمات منحدر المطار، ومنصة المحطة، ورصيف 
التحميل البحري، والمرفأ والمرسى، أي، تثبيت وإرساء شحنات، وبضائع، وحاويات، 

، أو المركبات ذات وحاويات مبردة، وحاويات تخزين وصهاريج تخزين في أو على طائرات
المحركات، أو السيارات، أو الشاحنات، أو القطارات، أو العبّارات أو السفن، توفير معلومات 
تتعلق بالمراسي، تعبئة البضائع، وتعبئة الشحنات، وتعبئة السلع في الحاويات، تعبئة السلع، 

زين، التخزين تعبئة السلع المنقولة، تعبئة السلع حسب طلب اآلخرين ومواصفاتهم، التخ
الضخم، تخزين الحاويات والبضائع، تخزين البضائع قبل نقلها، تخزين البضائع بعد نقلها، 

تخزين السلع المودعة في المخازن الجمركية، تخزين السلع المنقولة، تخزين السلع 
ومناولتها، تخزين ومناولة الحاويات، والحاويات المبردة، وحاويات التخزين، وصهاريج 

، تخزين السلع في حاويات مبردة، نقل سلع في ظروف مبردة، تأجير حاويات التخزين
التخزين الثابتة والمتحركة، التخزين في مستودعات مبردة، تخزين الشحنات في مستودعات، 
تخزين السلع في مستودعات، فحص السلع قبل نقلها، فحص الحاويات، والحاويات المبردة، 

ين قبل النقل، فحص المركبات قبل النقل، خدمات النقل وحاويات التخزين وصهاريج التخز
بالصنادل البحرية، تحميل، وتعبئة، وتخزين، ونقل وتفريغ البضائع والشحنات، تحميل 

حاويات الشحنات على السفن، تحميل حاويات الشحنات على الشاحنات، تحميل حاويات 
السفن، تحميل الطائرات الشحنات على عربات السكك الحديدية، تفريغ البضائع، تفريغ 

وتفريغها، تفريغ رافعات المرافئ، تحميل البضائع وتفريغها، شحن البضائع، شحن السلع، 
سحب، سحب الشاحنات، العتالة، توصيل البضائع، التوصيل السريع للبضائع، خدمات توصيل 

ات، البضائع، توصيل البضائع عن طريق البر أو السكك الحديدية، التوصيل السريع للشحن
تتبع وتحديد موقع ومراقبة الحاويات، والحاويات المبردة، وحاويات التخزين وصهاريج 

التخزين، تتبع وتحديد موقع ومراقبة المركبات، والسفن البحرية والطائرات، مراقبة وتتبع 
شحنات الطرود، تأجير حاويات النقل والتخزين، تأجير الحاويات من أجل نقل وتخزين السلع، 

حاويات من أجل التخزين في المستودعات والتخزين، تأجير حاويات البضائع، تأجير تأجير ال
حاويات من أجل صناعة الشحن، خدمات الشحن، خدمات التصنيف ببطاقات، خدمات االنتقال 

وتوفير معلومات تتعلق بها، خدمات نقل وإزالة الشحنات والبضائع، خدمات االنتقال الصناعية 
ال في الخارج، النقل بالشاحنات الصغيرة من أجل االنتقال، خدمات [نقل]، خدمات االنتق

استشارية فيما يتعلق بعمليات االنتقال، توفير معلومات سفر من قاعدة بيانات حاسوبية على 
اإلنترنت، توجيه مركبة من خالل حاسوب على شبكات البيانات، توفير معلومات حول خدمات 

بخدمات النقل البحري، توفير معلومات تتعلق بالنقل بالسكك  النقل، توفير معلومات فيما يتعلق
الحديدية، توفير معلومات تتعلق بالتعريفات، والجداول الزمنية وطرق النقل، توفير معلومات 

عبر اإلنترنت في مجل نقل، وتعبئة وتخزين السلع، توفير معلومات تتعلق بخدمات تفريغ 
التخزين في المستودعات، السمسرة في الشحن، البضائع، توفير معلومات تتعلق بخدمات 

السمسرة في النقل، سمسرة الشحن البحري، خدمات استشارية تتعلق بالنقل، خدمات 
استشارية تتعلق بتخزين ونقل السلع، أو الشحنات، أو البضائع، االستشارات المتعلقة بخدمات 

والتخزين التي يتم توفيرها  السفر، والنقل والتخزين، واالستشارات المتعلقة بخدمات النقل
 عبر مراكز االتصال الهاتفي والخطوط الساخنة.

Date of 23/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  23/01/2019  

Applicant Name: MSC MEDITERRANEAN 
SHIPPING COMPANY 
HOLDING SA 

 اسم طالب التسجيل: ام اس سي ميديترينيان شيبينج كومباني هولدينج اس ايه

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Chemin Rieu 12-14, 1208 Geneva, 
Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  جنيفا، سويسرا 1208، 14-12شيمين ريو 

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 166362 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 166362 الصنف 
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goods; rental of containers for warehousing and storage; rental 
of cargo containers; rental of containers for the shipping 
industry; labelling services; removal services and provision of 
information relating thereto; freight and cargo transportation 
and removal services; industrial removal services 
[transportation]; overseas removal services; removal van 
transport; advisory services related to removals; providing 
travel information from an on-line computer database; vehicle 
routing by computer on data networks; providing information 
about transport services; providing information relating to 
marine transport services; providing information relating to 
railway transport; providing information relating to tariffs, 
timetables and methods of transport; providing on-line 
information in the field of transport, packaging and storage of 
goods; providing information relating to cargo unloading 
services; providing information relating to warehousing 
services; freight brokerage; transport brokerage; 
shipbrokerage; advisory service 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement; 
transportation logistics; logistics services consisting of the 
labelling, packaging, storage, transportation, and delivery of 
goods; transportation and storage services relating to storage 
logistics, distribution logistics and returns logistics; transport 
reservation; national and international transport; transportation of 
goods by river, railway, ferry-boat, car, truck and ship; tanker 
transport; collection, storage, transport, distribution and delivery 
of packets, parcels, freight, goods, personal effects and baggage, 
all by messenger, road, rail, air or water; freight (shipping of 
goods); operation of ferryboats; arranging of transport services; 
arranging for the storage of goods; arranging for the shipping of 
cargo; chartering of aircraft, vehicles, boats and marine vessels; 
airport ramp, station platform, and maritime loading dock, pier and 
wharf services, namely, fastening and anchoring freight, cargo, 
containers, refrigerated containers, storage containers and 
storage tanks in or on airplanes, motor vehicles, cars, trucks, 
trains, ferry-boats or ships; provision of information relating to 
anchorages; packing of cargo, packing of freight, packing of 
goods in containers; packaging of goods; packaging of goods in 
transit; packaging articles to the order and specification of others; 
storage; bulk storage; storage of containers and cargo; storage of 
cargo before transportation; storage of cargo after transportation; 
storage of bonded goods; storage of goods in transit; storage and 
handling of goods; storage and handling of containers, 
refrigerated containers, storage containers and storage tanks; 
storage of goods in refrigerated conditions; transport of goods in 
refrigerated conditions; rental of fixed and movable storage 
containers; refrigerated warehousing; freight warehousing; goods 
warehousing; inspection of goods before transport; inspection of 
containers, refrigerated containers, storage containers and 
storage tanks before transport; inspection of vehicles before 
transport; lighterage services; loading, packing, storage, 
transportation and unloading of cargo and freight; loading of 
freight containers onto ships; loading of freight containers onto 
trucks; loading of freight containers onto rail vehicles; unloading 
cargo, ship unloading; loading and unloading of airplanes; harbor 
crane unloading; freight forwarding; shipping of cargo, shipping of 
goods; hauling; truck hauling; porterage; delivery of goods, 
express delivery of goods; cargo delivery services, delivery of 
goods by road or rail, express delivery of freight; tracking, 
locating and monitoring of containers, refrigerated containers, 
storage containers and storage tanks; tracking, locating and 
monitoring of vehicles, maritime vessels and aircraft; monitoring 
and tracking of package shipments; rental of transport and 
storage containers; rental of containers for transport and storage 
of goods; rental of containers for warehousing and storage; rental 
of cargo containers; rental of containers for the shipping industry; 

النقل، تعبئة السلع وتخزينها، ترتيب السفر، لوجستيات النقل، الخدمات اللوجستية التي 
يف بالبطاقات، والتعبئة، والتخزين، والنقل، وتوصيل السلع، خدمات النقل تتكون من التصن

والتخزين التي تتعلق بلوجستيات التخزين، ولوجستيات التوزيع ولوجستيات العائدات، 
حجز وسائل النقل، النقل الوطني والدولي، نقل السلع عن طريق نهر، وسكك حديدية، 

نقل بصهاريج، تجميع، وتخزين، ونقل، وتوزيع، وعبّارات، وسيارة، وشاحنة، وسفينة، ال
وتوصيل حزم، وطرود، والشحنات، والسلع، واألمتعة والمنقوالت الشخصية، جميعها من 
خالل مرسال، أو طريق، أو سكك حديدية، أو الهواء أو الماء، الشحن )شحن البضائع(، 

ع، التنظيم من أجل تشغيل العبّارات، تنظيم خدمات النقل، التنظيم من أجل تخزين السل
شحن البضائع، تأجير الطائرات، والمركبات، والقوارب والسفن البحرية، خدمات منحدر 

المطار، ومنصة المحطة، ورصيف التحميل البحري، والمرفأ والمرسى، أي، تثبيت 
وإرساء شحنات، وبضائع، وحاويات، وحاويات مبردة، وحاويات تخزين وصهاريج تخزين 

، أو المركبات ذات المحركات، أو السيارات، أو الشاحنات، أو في أو على طائرات
القطارات، أو العبّارات أو السفن، توفير معلومات تتعلق بالمراسي، تعبئة البضائع، وتعبئة 

الشحنات، وتعبئة السلع في الحاويات، تعبئة السلع، تعبئة السلع المنقولة، تعبئة السلع 
زين، التخزين الضخم، تخزين الحاويات والبضائع، حسب طلب اآلخرين ومواصفاتهم، التخ

تخزين البضائع قبل نقلها، تخزين البضائع بعد نقلها، تخزين السلع المودعة في المخازن 
الجمركية، تخزين السلع المنقولة، تخزين السلع ومناولتها، تخزين ومناولة الحاويات، 

، تخزين السلع في حاويات والحاويات المبردة، وحاويات التخزين، وصهاريج التخزين
مبردة، نقل سلع في ظروف مبردة، تأجير حاويات التخزين الثابتة والمتحركة، التخزين 
في مستودعات مبردة، تخزين الشحنات في مستودعات، تخزين السلع في مستودعات، 

فحص السلع قبل نقلها، فحص الحاويات، والحاويات المبردة، وحاويات التخزين 
ين قبل النقل، فحص المركبات قبل النقل، خدمات النقل بالصنادل البحرية، وصهاريج التخز

تحميل، وتعبئة، وتخزين، ونقل وتفريغ البضائع والشحنات، تحميل حاويات الشحنات على 
السفن، تحميل حاويات الشحنات على الشاحنات، تحميل حاويات الشحنات على عربات 

السفن، تحميل الطائرات وتفريغها، تفريغ رافعات السكك الحديدية، تفريغ البضائع، تفريغ 
المرافئ، تحميل البضائع وتفريغها، شحن البضائع، شحن السلع، سحب، سحب الشاحنات، 

العتالة، توصيل البضائع، التوصيل السريع للبضائع، خدمات توصيل البضائع، توصيل 
ات، تتبع وتحديد البضائع عن طريق البر أو السكك الحديدية، التوصيل السريع للشحن

موقع ومراقبة الحاويات، والحاويات المبردة، وحاويات التخزين وصهاريج التخزين، تتبع 
وتحديد موقع ومراقبة المركبات، والسفن البحرية والطائرات، مراقبة وتتبع شحنات 

الطرود، تأجير حاويات النقل والتخزين، تأجير الحاويات من أجل نقل وتخزين السلع، 
حاويات من أجل التخزين في المستودعات والتخزين، تأجير حاويات البضائع، تأجير ال

تأجير حاويات من أجل صناعة الشحن، خدمات الشحن، خدمات التصنيف ببطاقات، 
خدمات االنتقال وتوفير معلومات تتعلق بها، خدمات نقل وإزالة الشحنات والبضائع، 

ال في الخارج، النقل بالشاحنات الصغيرة خدمات االنتقال الصناعية [نقل]، خدمات االنتق
من أجل االنتقال، خدمات استشارية فيما يتعلق بعمليات االنتقال، توفير معلومات سفر من 

قاعدة بيانات حاسوبية على اإلنترنت، توجيه مركبة من خالل حاسوب على شبكات 
بخدمات النقل  البيانات، توفير معلومات حول خدمات النقل، توفير معلومات فيما يتعلق

البحري، توفير معلومات تتعلق بالنقل بالسكك الحديدية، توفير معلومات تتعلق 
بالتعريفات، والجداول الزمنية وطرق النقل، توفير معلومات عبر اإلنترنت في مجل نقل، 
وتعبئة وتخزين السلع، توفير معلومات تتعلق بخدمات تفريغ البضائع، توفير معلومات 

التخزين في المستودعات، السمسرة في الشحن، السمسرة في النقل، تتعلق بخدمات 
سمسرة الشحن البحري، خدمات استشارية تتعلق بالنقل، خدمات استشارية تتعلق بتخزين 

ونقل السلع، أو الشحنات، أو البضائع، االستشارات المتعلقة بخدمات السفر، والنقل 
والتخزين التي يتم توفيرها عبر مراكز  والتخزين، واالستشارات المتعلقة بخدمات النقل

 االتصال الهاتفي والخطوط الساخنة.

Date of 23/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/01/2019  

Applicant Name: MSC MEDITERRANEAN 
SHIPPING COMPANY 
HOLDING SA 

 اسم طالب التسجيل: ميديترينيان شيبينج كومباني هولدينج اس ايهام اس سي 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Chemin Rieu 12-14, 1208 Geneva, 
Switzerland, P.O.Box: 921100, 11192 

جنيفا، سويسرا  ،  1208، 14-12شيمين ريو 
 11192, 921100ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 166378 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 166378 الصنف 
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labelling services; removal services and provision of information 
relating thereto; freight and cargo transportation and removal 
services; industrial removal services [transportation]; overseas 
removal services; removal van transport; advisory services related 
to removals; providing travel information from an on-line computer 
database; vehicle routing by computer on data networks; 
providing information about transport services; providing 
information relating to marine transport services; providing 
information relating to railway transport; providing information 
relating to tariffs, timetables and methods of transport; providing 
on-line information in the field of transport, packaging and storage 
of goods; providing information relating to cargo unloading 
services; providing information relating to warehousing services; 
freight brokerage; transport brokerage; shipbrokerage; advisory 
service 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Collection, storage and delivery of goods; arranging and 
conducting of mail order delivery services; wrapping and 
packaging of goods; physical storage of electronically-stored 
archived data, photos, audio files, image files, digital video files, 
electronic games and documents; transport and travel 
arrangements; travel reservation services; travel and transport 
information and advisory services; arranging travel and 
information therefor, all provided on-line from a computer 
database or the Internet; vehicle routing by computer on data 
networks; tracking and monitoring of land, sea, and air vehicles 
and vehicle fleets using electronic navigation and locating 
devices; provision of vehicle rental, purchase and parking 
arrangements including reservations provided via a 
telecommunications link; vehicle chartering services; 
automotive price and specification comparisons and 
information services provided by telecommunications means; 
traffic information services; verification and authentification of 
passenger travel documents; airport passenger check-in 
services; provision of advice and information in relation to all 
the aforementioned services. 

تجميع وتخزين وتسليم البضائع؛ ترتيب وأجراء خدمات تسليم الطلبات البريدية؛ لف وتغليف 
البضائع، التخزين الفيزيائي للمعلومات )البيانات( المؤرشفة إلكترونيا، صور وملفات صوت 

و رقمية وألعاب ووثائق إلكترونية، تنظيم السفر والرحالت، خدمات وصورة وملفات فيدي
الحجز للسفر، خدمات النصح وتقديم المعلومات عن السفر والنقل وتنظيم السفر والمعلومات 
المتعلقة به، وجميعها موفر على قاعدة معلومات حاسوبية مباشرة ) اون الين( أو االنترنت، 

حاسوب على شبكة معلومات تتبع ومراقبة المركبات توجيه المركبات عن طريق أجهزة 
البرية والبحرية والجوية وأساطيل المركبات بأستخدام أجهزة تتبع ومالحة إلكترونية، توفير 

مركبات لإليجار، تنظيمات الشراء واالصطفاف والحجز باستخدام وسائط االتصال، خدمات 
مركبات وخدمات المعلومات الموفرة استئجار المركبات، خدمات مقارنة أسعار ومواصفات ال

عن طريق وسائل االتصال، خدمات معلومات السير، التأكد من صحة معلومات وصالحيات 
وثائق المسافرين، خدمات ختم دخول المسافرين  في المطار، توفير النصح والمعلومات بما 

 يتعلق بجميع الخدمات السابق ذكرها.

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 

 

Date of 23/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/01/2019  

Applicant Name: ORANGE BRAND 
SERVICES LIMITED 

طالب التسجيل:اسم  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 1ريفرسايد، لندن، اس إي  مور لندن 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 

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166361 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 166361 الصنف 
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Hapag- LIoyd 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Transport and warehousing and the provision of services 
therefor, Solely for freight logistics, except air freight; Transport 
of goods and samples of all kinds and delivery thereof to the 
recipient using motor vehicles, railway and ships; Providing 
freight forwarding services of all kinds, freight forwarding and 
storage of goods of all kinds, exclusively for freight logistics but 
excluding air freight; Loading and unloading of means of 
transport of all kinds, exclusively for freight logistics but except 
air freight; Clearing of ships and freighting; Brokerage of ships, 
except passenger ships, ships' cargoes, cargo space and 
berths; Rental of road and rail vehicles, except passenger 
vehicles; Rental of tanker trucks, Rental of tank storage areas, 
Tank container transactions, Rental of railway tank cars and 
other special vehicles, Truck rental; Commercial road transport 
(local and long distance); Providing of information by means of 
computer, telecommunications and electronic communications 
devices, exclusively for freight logistics but except air freight. 

خدمات النقل والتخزين وتوفير الخدمات لها وفقط للوجستيات الشحن وباستثناء الشحن 
ت نقل البضائع والعينات بجميع أنواعها وتسليمها إلى المتلقي باستخدام الجوي، خدما

المركبات والسكك الحديدية والسفن، توفير خدمات شحن البضائع بجميع أنواعها وشحن 
البضائع وتخزينها بكافة أنواعها وحصريا للوجستيات الشحن ولكن باستثناء الشحن الجوي، 

كافة أنواعها وحصريا للوجستيات الشحن ولكن باستثناء خدمات تحميل وتفريغ وسائل النقل ب
الشحن الجوي، خدمات التخليص للسفن ونقل الشحنات، سمسرة السفن وباستثناء سفن 
الركاب وسفن الشحنات ومساحات ومراسي سفن الشحن، تأجير مركبات الطرق والسكك 

ر مناطق تخزين الحديدية وباستثناء مركبات الركاب، تأجير شاحنات الصهاريج وتأجي
الصهاريج ومعامالت حاويات الصهاريج وتأجير عربات السكك الحديدية وغيرها من 

المركبات الخاصة وتأجير الشاحنات، النقل البري التجاري )المحلي والمسافات الطويلة(، 
توفير المعلومات عن طريق الحاسوب واالتصاالت السلكية والالسلكية وأجهزة االتصاالت 

 ة وحصريا للوجستيات الشحن ولكن باستثناء الشحن الجوي.اإللكتروني

 

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

Applicant Name: Hapag-Lloyd 
Aktiengesellschaft 

 اسم طالب التسجيل: لويد آكتينجيسيلشافت-هاباغ

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Ballindamm 25, 20095 Hamburg, Germany  عنوان طالب التسجيل  هامبورغ، ألمانيا 20095، 25باليندام 

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 166325 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 166325 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Transport and warehousing and the provision of services 
therefor, Solely for freight logistics, except air freight; Transport 
of goods and samples of all kinds and delivery thereof to the 
recipient using motor vehicles, railway and ships; Providing 
freight forwarding services of all kinds, freight forwarding and 
storage of goods of all kinds, exclusively for freight logistics but 
excluding air freight; Loading and unloading of means of 
transport of all kinds, exclusively for freight logistics but except 
air freight; Clearing of ships and freighting; Brokerage of ships, 
except passenger ships, ships' cargoes, cargo space and 
berths; Rental of road and rail vehicles, except passenger 
vehicles; Rental of tanker trucks, Rental of tank storage areas, 
Tank container transactions, Rental of railway tank cars and 
other special vehicles, Truck rental; Commercial road transport 
(local and long distance); Providing of information by means of 
computer, telecommunications and electronic communications 
devices, exclusively for freight logistics but except air freight. 

وباستثناء الشحن  خدمات النقل والتخزين وتوفير الخدمات لها وفقط للوجستيات الشحن
الجوي، خدمات نقل البضائع والعينات بجميع أنواعها وتسليمها إلى المتلقي باستخدام 

المركبات والسكك الحديدية والسفن، توفير خدمات شحن البضائع بجميع أنواعها وشحن 
البضائع وتخزينها بكافة أنواعها وحصريا للوجستيات الشحن ولكن باستثناء الشحن الجوي، 

ت تحميل وتفريغ وسائل النقل بكافة أنواعها وحصريا للوجستيات الشحن ولكن باستثناء خدما
الشحن الجوي، خدمات التخليص للسفن ونقل الشحنات، سمسرة السفن وباستثناء سفن 
الركاب وسفن الشحنات ومساحات ومراسي سفن الشحن، تأجير مركبات الطرق والسكك 

تأجير شاحنات الصهاريج وتأجير مناطق تخزين  الحديدية وباستثناء مركبات الركاب،
الصهاريج ومعامالت حاويات الصهاريج وتأجير عربات السكك الحديدية وغيرها من 

المركبات الخاصة وتأجير الشاحنات، النقل البري التجاري )المحلي والمسافات الطويلة(، 
وأجهزة االتصاالت  توفير المعلومات عن طريق الحاسوب واالتصاالت السلكية والالسلكية

 اإللكترونية وحصريا للوجستيات الشحن ولكن باستثناء الشحن الجوي.

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

Applicant Name: Hapag-Lloyd 
Aktiengesellschaft 

 اسم طالب التسجيل: لويد آكتينجيسيلشافت-هاباغ

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Ballindamm 25, 20095 Hamburg, Germany  عنوان طالب التسجيل  هامبورغ، ألمانيا 20095، 25باليندام 

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 166324 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 166324 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Arranging of cruises ,reservation (transport )  الحجز للمسافرين ،تنظبيم الرحالت 

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

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

 

Date of 19/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/03/2019  

Applicant Name: Al Anbhar Travel 
&Tourism Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة االنبهار للسياحة والسفر 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman - mecca str -hijawi complex, 
P.O.Box: 1726, 11118 

 عنوان طالب التسجيل  11118, 1726مجمع الحجاوي   ، ص.ب:-ش مكة -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1726 -11118 amman -hussien bin 
-zahran center 

ش -عمان  11118 -1726ص.ب  المحامي حسام العويدي 
 الجسين بن علي /عمارة زهران سنتر 

ليغالتب عنوان  

Trademark 166216 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 166216 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

arranging of tours goods(storage of),packaging of 
goods,transport of travellers 

 تنظيم الرحالت السياحية،تخزين البضائع،تغليف السلع، نقل المسافرين

Date of 02/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/06/2019  

Applicant Name: General Company for 
Logistics Services 

 اسم طالب التسجيل: الشركة العامة للخدمات اللوجستية

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address al madinehaltibieh -khalda circle , 
P.O.Box: 143, 19152 

 عنوان طالب التسجيل  19152, 143المدينة الطبية /دوار خلدا   ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 143 -19152 al madinehaltibieh -
khalda circle  

ليغعنوان التب المدينة الطبية /دوار خلدا  19152 -143ص.ب    

Trademark 166080 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 166080 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

travel and tourasim السياحة والسفر 

Date of 02/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/09/2019  

Applicant Name: south valley for 
sustanable cultural 
heritage & tourism 
development 

 اسم طالب التسجيل: شركة االغوار الجنوبية الستدامة االرث الثقافي والتنمية السياحية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address al karak -ghawer as safi, P.O.Box: 2470, 
11181 

 عنوان طالب التسجيل  11181, 2470غور الصافي   ، ص.ب:-الكرك 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 2470 -11181 al karak -ghawer as 
safi 

ليغعنوان التب غور الصافي -الكرك  11181 -2470ص.ب    

Trademark 166069 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 166069 الصنف 
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 INDIGOOD  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

,Treatment of material, namely a non-pollutant foam dyeing 
process 

 معالجة المواد، تحديدا: عملية صباغة الرغوة غير الملوثة,

Date of 31/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/03/2019  

Applicant Name: Wrangler Apparel Corp. اسم طالب التسجيل: .رانجلر اباريل كورب 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 
19810, United states of America (USA) 

، 19810سيلفرسايد رود،  ويلمينغتون، دي اي  3411
 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 166130 Class 40 40 التجاريةرقم العالمة  166130 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Education services, namely, training in the field of appraising 
damage to automobiles, trucks, heavy equipment, mobile 
homes, recreational vehicles and all forms of property; 
Conducting classes; seminars and courses in the fields of 
claims and productivity management services, claims and 
productivity management and services in the fields of workers 
compensation, disability, liability, property, medical and various 
lost time claims, business and management consultancy, 
recruitment, insurance, reinsurance, financial services, 
healthcare services, risk management and employee benefits 
services; conducting training courses in the fields of claims and 
productivity management services, claims and productivity 
management and services in the fields of workers 
compensation, disability, liability, property, medical and various 
lost time claims, business and management consultancy, 
recruitment, insurance, reinsurance, finance, healthcare risk 
management and employee benefits 
 
 

 خدمات التعليم، تحديدا:  التدريب في مجال تقييم الضرر على السيارات والشاحنات والمعدات
الثقيلة والبيوت المتنقلة والمركبات الترفيهية وجميع أشكال الملكية؛ عقد الصفوف ؛ حلقات 
دراسية ودورات في مجاالت المطالبات وخدمات إدارة اإلنتاجية والمطالبات وإدارة اإلنتاجية 

والخدمات في مجاالت تعويض العمال واإلعاقة والديون والملكيات والمطالبات الطبية 
طالبات الوقت الضائع وأعمال و إستشارات اإلدارة والتوظيف وخدمات التأمين ومختلف م

وخدمات اعادة التأمين والخدمات المالية وخدمات العناية بالصحة وإدارة المخاطر وخدمات 
منافع الموظفين؛ إجراء دورات تدريبية في مجاالت المطالبات وخدمات إدارة اإلنتاجية 

ية والخدمات في مجاالت تعويض العمال واإلعاقة والديون والمطالبات وإدارة اإلنتاج
والملكيات والمطالبات الطبية ومختلف مطالبات الوقت الضائع واألعمال و إستشارات اإلدارة 
والتوظيف وخدمات التأمين وخدمات اعادة التأمين والمالية وإدارة مخاطر الرعاية الصحية 

 واستحقاقات الموظفين

Date of 22/11/2018  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/11/2018  

Applicant Name: Sedgwick Claims 
Management Services, 
Inc.  

  .سيدجويك كليمز مانجمنت سيرفيسيز، انك
 

 

 اسم طالب التسجيل:

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3030 N. Rocky Point Drive W 
Suite 530, Tampa, FL 33607 
USA 
 

، تامبا، اف 530ان. روكي بوينت درايف دبليو، سويت  3030
 33607ال 

 الواليات المتحدة االميركية 
 

 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 166343 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166343 الصنف 
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   SCRABBLE  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Provision of non-downloadable on-line games; on-line videos; 
movies and films; provision of webisodes, namely non-
downloadable online film and TV program episodes; providing 
on-line electronic publications, not downloadable; personal 
appearances by a costumed character; live stage shows; 
organization of shows; organization of exhibitions for cultural 
and educational purposes; toy rental; games equipment rental, 
theatre production; amusement park services; theme park 
services; television shows. 

توفير ألعاب على اإلنترنت غير قابلة للتنزيل، مقاطع فيديو على اإلنترنت، األفالم واألفالم 
حلقات على اإلنترنت وبالتحديد حلقات أفالم وبرامج تلفزيونية غير قابلة السينمائية، توفير 

للتنزيل على اإلنترنت، توفير منشورات إلكترونية على اإلنترنت غير قابلة للتنزيل، ظهور 
شخصي من قبل شخصيات كرتونية بمالبس تنكرية، عروض مسرحية حية، تنظيم العروض 

الغايات الثقافية والتعليمية، تأجير األلعاب، تأجير المسرحية، تنظيم المعارض لألغراض و
معدات األلعاب وإنتاج المسرحيات، خدمات المالهي، خدمات الحدائق والمتنزهات الترفيهية، 

 برامج تلفزيونية.

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166385 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166385 الصنف 
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Educational services, namely, developing curriculum in the 
nature of online courses for other academic institutions, 
corporations and organizations at the undergraduate, graduate 
and professional degree levels; development and dissemination 
of printed and online educational materials of others in the field 
of undergraduate, graduate and professional education; 
educational services, namely, conducting interactive, on-line 
computer network sessions. 

تطوير المناهج الدراسية في طبيعة الدورات الدراسية عبر الخدمات التعليمية وبالتحديد 
اإلنترنت للمؤسسات األكاديمية والمؤسسات والمنظمات األخرى على مستوى الدرجات 

الجامعية والدراسات العليا والمهنية، تطوير ونشر المواد التعليمية المطبوعة واإللكترونية 
لعليا والمهنية، الخدمات التعليمية وبالتحديد لآلخرين في مجال التعليم الجامعي والدراسات ا

 إجراء جلسات تفاعلية وعلى شبكة الحاسوب عبر اإلنترنت.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/071514 
Claim Date: 09/08/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 071514/88رقم االدعاء: 

 09/08/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 14/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/01/2019  

Applicant Name: Bisk Education, Inc. اسم طالب التسجيل: .بيسك اديوكيشين، 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 9417 Princess Palm Avenue, Tampa, 
Florida 33619 U.S.A. 

الواليات  33619برينسيس بالم أفينيو، تامبا ، فلوريدا  9417
 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 166310 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166310 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Education and training services; entertainment services; sporting and 
cultural activities; information relating to education, entertainment, 
sporting and cultural events provided on-line from a computer database 
or the Internet or provided by other means; electronic games services 
provided from a computer database or by means of the Internet; video, 
audio and computer games rental services; radio and television 
entertainment services; publishing and production of music, films other 
than advertising films, radio and television programmes and of 
teleshopping and web shopping programmes; organising of games and 
competitions; providing on-line electronic publications; providing 
programs for consumer video games and handheld game apparatus via 
wireless communication; publication of electronic books and journals on-
line; provision of movie, television and music video entertainment via an 
interactive web site; publication of texts in electronic format or otherwise; 
publishing and production services for sound and/or visual media; 
exhibition services; organisation, production and presentation of music 
concerts, musical, theatrical and video performances, festivals, tours and 
other musical and cultural performances, events and activities; 
organisation, management or arrangement of video games events; post-
production editing services in the field of music, videos and films; news 
programming services for transmission across the Internet; arranging 
and conducting of conferences, seminars, symposia, tutorials, 
workshops, courses, conventions and exhibitions; interactive and 
distance learning or training courses and sessions provided on-line via a 
telecommunications link or computer network or provided by other 
means; translation services; art gallery services provided on-line via a 
telecommunications link; gaming services; club services; ticket 
reservation and booking services for entertainment, sporting and cultural 
events; electronic library services for the supply of electronic information 
including archive information in the form of electronic texts, audio and/or 
video information and data, games and amusements; providing digital 
music from the Internet; providing photographs pictures, graphics, sound 
bites, films, videos and audiovisual programmes on-line or from 
computer databases or the Internet or Internet websites; photography 
services; business mentoring; information and advisory services relating 
to the aforesaid. 

خدمات التعليم والتدريب, خدمات ترفيهية, األنشطة الثقافية والرياضية, 
معلومات حول أحداث تعليمية وترفيهية ورياضية وثقافية توفرها الشبكة من 

رنت أو غيرها من الوسائل, خدمات قاعدة بيانات الحاسب اآللي أو شبكة اإلنت
األلعاب اإللكترونية التي توفرها قاعدة بيانات الحاسب اآللي أو وسائل شبكة 
اإلنترنت, خدمات تأجير معدات فيديوية وسمعية والعاب الكمبيوتر, خدمات 

الترفيه عن طريق التلفاز أو الراديو, نشر وإنتاج الموسيقى واألفالم )بخالف 
ية( وبرامج التلفاز والراديو وبرامج التسوق عن بعد أو عبر االفالم الدعائ

اإلنترنت, تنظيم األلعاب والمسابقات، توفير المطبوعات اإللكترونية على شبكة 
اإلنترنت, توفير البرامج لمستهلكي العاب الفيديو و اجهزة األلعاب الكفية 

اإللكترونية )المحمولة باليد( عبر االتصال الالسيلكي، نشر الكتب والصحف 
عبر االنترنت، توفيرالترفيه الفيديوي لالفالم والتلفزيون والموسيقى عبر موقع 

تفاعلي، نشر النصوص بشكل إلكتروني أو غيره, نشر خدمات اإلعالم 
المسموع والمرئي وإنتاجه، خدمات المعارض, تنظيم وإنتاج وتقديم الحفالت  

يقية والمسرحية والفيديوية واالحداث واالنشطة الموسيقية والعروض الموس
والمهرجانات والجوالت وغيرها من العروض الموسيقية والثقافية، تنظيم 

وإدارة أو اعداد مناسبات ألعاب الفيديو، خدمات التحرير بعد اإلنتاج في مجال 
الموسيقى والفيديو واألفالم؛ خدمات برمجة األخبار إلرسالها عبر شبكة 

ؤتمرات والندوات والمحاضرات والمواد التعليمية اإلنترنت, إعداد وإدارة الم
وورشات العمل والدورات والمؤتمرات والمعارض، جلسات ودورات تعليمية 
فعالة وعن بعد متوفرة على الشبكة عن طريق  وسائل االتصال عن بعد أو 

شبكة الحاسب اآللي أو عن طريق أي وسائل أخرى, خدمات الترجمة, خدمات 
متوفرة على الشبكة عن طريق وسائل االتصال عن بعد, المتاحف الفنية ال

خدمات األلعاب, خدمات النوادي, خدمات الحجز وحجز التذاكر لألحداث الثقافية 
والرياضية والترفيهية, خدمات المكتبات اإللكترونية لتوفير معلومات إلكترونية 

انات بما في ذلك معلومات أرشيفية على شكل نصوص إلكترونية ومعلومات وبي
صورية وسمعية واأللعاب والترفيه, توفير موسيقى رقمية من شبكة اإلنترنت، 

توفير الصور الفوتوغرافية والصور والرسومات وحدات تخزين حاسوبي 
للصوت واألفالم والفيديو والبرامج السمعية والبصرية توفرها على شبكة 

اإلنترنت أو مواقع االنترنت أو من قواعد بيانات الحاسب اآللي أو وسائل شبكة 
االنترنت، خدمات التصوير الفوتوغرافي، توجيه األعمال، خدمات المعلومات 

 والمشورة فيما يتعلق بالخدمات المذكورة أعاله.

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

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 017933857االدعاء: رقم 

 23/07/2018تاريخ االدعاء: 

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

 

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 الطالبجنسية  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 
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 166360 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166360 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Entertainment services, namely, providing on-line computer 
games; providing computer games that may be accessed via a 
global computer network; providing information on-line relating 
to computer games and computer enhancements for games; 
electronic games services provided by means of the internet; 
arranging of game contests. 

خدمات الترفيه ، تحديدا: توفير ألعاب الحاسوب على اإلنترنت؛ توفير ألعاب الحاسوب التي 
اإلنترنت  يمكن الدخول إليها عبر شبكات الحاسوب العالمية؛ توفير المعلومات اإللكترونية عبر

أللعاب الحاسوب وتحسينات الحاسوب لأللعاب؛ خدمات األلعاب اإللكترونية المقدمة عن طريق 
 اإلنترنت؛ تنظيم منافسات األلعاب

 

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  24/01/2019  

Applicant Name: PUBG Corporation اسم طالب التسجيل: ببجي كوربوريشن 

Nationality     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 7F, 8F, 12, Seocho-Daero 38-Gil, Seocho-
Gu, Seoul 06655, Republic of Korea 

غو، -جيل، سيوشو-38دايرو -، سيوشو12اف، 8اف، 7
 ، جمهورية كوريا06655سيؤول 

 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 166231 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166231 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Academic education and providing of training; Academies 
[education]; Arranging and conducting of colloquiums; 
Arranging and conducting of conferences; Arranging and 
conducting of congresses; Arranging and conducting of 
seminars; Arranging and conducting of symposiums; Arranging 
and conducting of workshops [training]; Colloquiums 
(Arranging and conducting of -); Conferences (Arranging and 
conducting of -); Congresses (Arranging and conducting of -); 
Correspondence courses; Electronic desktop publishing; 
Exhibitions (Organization of-) for cultural or educational 
purposes; Instruction services; Lending libraries; Organization 
of exhibitions for cultural or educational purposes; Production 
of radio and television programmes; Providing on-line 
electronic publications [not downloadable]; Publication of 
books; Publication of electronic books and journals on-line; 
Publication of texts [other than publicity texts]; Radio and 
television programmes (Production of -); Reporters services 
(News -); Seminars (Arranging and conducting of -); 
Symposiums (Arranging and conducting of -); Teaching; Texts 
(Publication of -), other than publicity texts; Training (Practical -) 
[demonstration]; Translation; Tuition; Vocational guidance 
[education or training advice]; Workshops (Arranging and 
conducting of-) [training]. 

خدمات التعليم األكاديمي وتقديم التدريب، االكاديميات ]التربية والتعليم[، تنظيم وإدارة 
الحلقات الدراسية، تنظيم وإدارة المؤتمرات، تنظيم وإدارة االجتماعات، تنظيم وإدارة الحلقات 

ات الدراسية، تنظيم وإدارة الندوات، تنظيم وإدارة ورشات العمل ]تدريب[، تنظيم وإدارة حلق
دراسية،  تنظيم وإدارة المؤتمرات، تنظيم وإدارة االجتماعات، دورات دراسية بالمراسلة، 

النشر المكتبي اإللكتروني، تنظيم المعارض لألغراض الثقافية أو التعليمية، خدمات التدريس، 
مكتبات اإلعارة، تنظيم المعارض لالغراض الثقافية أو التعليمية، إنتاج برامج الراديو 

لفزيون، توفير المطبوعات اإللكترونية الفورية ]غير القابلة للتنزيل[، نشر الكتب، نشر والت
الكتب والصحف اإللكترونية الفورية، نشر النصوص ] خالف نصوص الدعاية واإلعالن[، 
إنتاج برامج الراديو والتلفزيون، خدمات مراسلي االنباء، تنظيم وإدارة الحلقات الدراسية، 

الندوات، التدريس، نشر النصوص ]خالف نصوص الدعاية واإلعالن[، التدريب تنظيم وإدارة 
العملي ]إستعراض[، الترجمة، خدمات تدريس المحاضرات، التوجيه المهني ] نصائح تعليمية 

 أو تدريبية[، تنظيم وإدارة ورشات العمل ]تدريب[.

Date of 30/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/01/2019  

Applicant Name: Talal Abu Ghazaleh & Co. 
International 

 اسم طالب التسجيل: طالل ابو غزاله وشركاه الدولية

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

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 166276 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166276 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Academic education and providing of training; Academies 
[education]; Arranging and conducting of colloquiums; 
Arranging and conducting of conferences; Arranging and 
conducting of congresses; Arranging and conducting of 
seminars; Arranging and conducting of symposiums; Arranging 
and conducting of workshops [training]; Colloquiums 
(Arranging and conducting of -); Conferences (Arranging and 
conducting of -); Congresses (Arranging and conducting of -); 
Correspondence courses; Electronic desktop publishing; 
Exhibitions (Organization of-) for cultural or educational 
purposes; Instruction services; Lending libraries; Organization 
of exhibitions for cultural or educational purposes; Production 
of radio and television programmes; Providing on-line 
electronic publications [not downloadable]; Publication of 
books; Publication of electronic books and journals on-line; 
Publication of texts [other than publicity texts]; Radio and 
television programmes (Production of -); Reporters services 
(News -); Seminars (Arranging and conducting of -); 
Symposiums (Arranging and conducting of -); Teaching; Texts 
(Publication of -), other than publicity texts; Training (Practical -) 
[demonstration]; Translation; Tuition; Vocational guidance 
[education or training advice]; Workshops (Arranging and 
conducting of-) [training]. 

خدمات التعليم األكاديمي وتقديم التدريب، االكاديميات ]التربية والتعليم[، تنظيم وإدارة 
الحلقات الدراسية، تنظيم وإدارة المؤتمرات، تنظيم وإدارة االجتماعات، تنظيم وإدارة الحلقات 

ارة الندوات، تنظيم وإدارة ورشات العمل ]تدريب[، تنظيم وإدارة حلقات الدراسية، تنظيم وإد
دراسية،  تنظيم وإدارة المؤتمرات، تنظيم وإدارة االجتماعات، دورات دراسية بالمراسلة، 

النشر المكتبي اإللكتروني، تنظيم المعارض لألغراض الثقافية أو التعليمية، خدمات التدريس، 
المعارض لالغراض الثقافية أو التعليمية، إنتاج برامج الراديو مكتبات اإلعارة، تنظيم 

والتلفزيون، توفير المطبوعات اإللكترونية الفورية ]غير القابلة للتنزيل[، نشر الكتب، نشر 
الكتب والصحف اإللكترونية الفورية، نشر النصوص ] خالف نصوص الدعاية واإلعالن[، 

ات مراسلي االنباء، تنظيم وإدارة الحلقات الدراسية، إنتاج برامج الراديو والتلفزيون، خدم
تنظيم وإدارة الندوات، التدريس، نشر النصوص ]خالف نصوص الدعاية واإلعالن[، التدريب 
العملي ]إستعراض[، الترجمة، خدمات تدريس المحاضرات، التوجيه المهني ] نصائح تعليمية 

 .أو تدريبية[، تنظيم وإدارة ورشات العمل ]تدريب[

Date of 30/01/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/01/2019  

Applicant Name: Talal Abu Ghazaleh & Co. 
International 

 اسم طالب التسجيل: طالل ابو غزاله وشركاه الدولية

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box 921100 Amman 11192, Jordan  .عنوان طالب التسجيل  ، االردن11192عمان  921100ص.ب 

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 166272 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166272 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Educational services; educational advisory services; 
management of education services; organization of teaching 
activities; providing courses of training; providing facilities for 
educational purposes; publication of books; publication of 
educational materials; rental of educational materials or 
apparatus. 

نشطة الخدمات التعليمية، الخدمات االستشارية التعليمية، إدارة الخدمات التعليمية، تنظيم األ
التدريسية، تقديم دورات تدريبية، توفير المرافق لألغراض التعليمية، نشر الكتب، نشر المواد 

 التعليمية، تأجير المواد أو األجهزة التعليمية.

Date of 30/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/01/2019  

Applicant Name: ORCA Global Pte. Ltd. اسم طالب التسجيل: ليمتد .اوركا جلوبال بي تي إي 

Nationality     : SINGAPORE جنسية الطالب سنغافورة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 80 Changi Road, #04-20 CentroPod @ 
Changi, Singapore 419715 

سينتروبود @ تشانغي، سنغافورة  20-04تشانغي رود، #  80
419715 

 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 166322 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166322 الصنف 
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   THE WE COMPANY  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Educational services, namely providing classes in the field of 
computer programming and computer coding; educational 
services in the nature of operating an educational institution in 
the field of computer programming and computer coding; 
arranging, organizing, conducting and hosting entertainment 
events in the field of entrepreneurship. 

الخدمات التعليمية، تحديدا: توفير فصول في مجال برمجة الحاسوب وتشفير الحاسوب؛ 
الخدمات التعليمية على شكل تشغيل مؤسسة تعليمية في مجال برمجة الحاسوب وتشفير 

تنظيم وإجراء واستضافة األحداث الترفيهية في مجال ريادة الحاسوب؛ خدمات ترتيب و
 األعمال.

Priority claim:  Claim Country: MU 
Claim No.: MU/M/2018/28391 
Claim Date: 03/12/2018 

 MUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 MU/M /28391/2018رقم االدعاء: 

 03/12/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 31/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/01/2019  

Applicant Name : WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th Street New York, New York 
10011, USA 

، 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166321 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166321 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Educational and training services, namely, 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 

في مجال إدارة األعمال التجارية خدمات تعليمية وتدريبية و بالتحديد خدمات تعليمية وتدريبية 
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 البشرية وإدارة المواهب و 
مين تعويضات العاملين و إدارة استحقاقات الموظفين وخطط التقاعد و التأمين الصحي و وتأ

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

محاضرات مستندة إلى اإلنترنت و مؤتمرات و إرشادات على اإلنترنت و وبرامج التعلم عن 
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 
ارة األجور والمرتبات و إدارة تعويضات البطالة و حفظ سجالت أوقات عمل و المحاسبة و إد

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 

ة البيانات و إدارة األجور والرواتب و االلتزام بالضرائب و حفظ اإلدارة المالية و وإدار
سجالت أوقات عمل وحضور الموظفين و إدارة االستحقاقات و تأجير العاملين و وتدريب 

 العاملين.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/202,672 
Claim Date: 21/11/2018 

 USالدعاء: االدعاء بحق االولوية: بلد ا
 202.672/88رقم االدعاء: 

 21/11/2018تاريخ االدعاء: 

Special condition:  Claiming red and navy blue colors اشتراطات خاصة: مع المطالبة باأللوان األحمر واألزرق الغامق 

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  921100ابو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  
 االردن 

ليغعنوان التب  

Trademark 166397 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166397 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Education and tuition for medical purposes in the field of 
diabetes; online education services; online entertainment 
services; provision of online training; personal coaching in the 
fields of Lifestyle, health and behavioral modification; education 
in the field of health and medicine related to diabetes 
management, the use of blood glucose meters, insulin pumps 
and accessories thereof., 

مرض السكري؛ خدمات التعليم عبر التعليم والتدريس الخصوصي للغايات الطبية في مجال 
اإلنترنت؛ خدمات الترفيه عبر اإلنترنت؛ تقديم تدريب عبر اإلنترنت؛ التدريب الشخصي في 

مجاالت نمط الحياة والصحة والتعديل السلوكي؛ التعليم في مجال الصحة والطب المتعلقة 
لين بإدارة مرض السكري واستخدام مقاييس الجلوكوز في الدم ومضخات األنسو

 ومستلزماتها.,

Date of 26/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/02/2019  

Applicant Name: Roche Diabetes Care 
GmbH 

 اسم طالب التسجيل: روشيه دايابيتس كير جي ام بي اتش

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career طالب التسجيل مهنة  

Applicant Address Sandhofer Strasse 116 68305 Mannheim, 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  مانهايم، المانيا 68305  116ساندهوفر شتراسيه، 

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 166149 Class 41 41 العالمة التجاريةرقم  166149 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Health club services, namely, providing instruction and 
equipment in the field of physical exercise; fitness services, 
namely, conducting fitness classes; providing instruction in the 
field of exercise, fitness and nutrition and consultation in the 
field of exercise and fitness; providing facilities for exercise and 
fitness; physical fitness training services; physical fitness 
conditioning classes; educational services, namely, conducting 
classes, workshops and seminars in the fields of fitness, 
exercise, wellness and nutrition; providing coaching in the 
fields of fitness and nutrition; providing gym facilities; providing 
a website featuring information on exercise, fitness, and sports 
training and training advice, work-out tracking and the 
recording of training and workouts; providing on-line 
newsletters in the field of fitness, exercise, wellness, health, 
nutrition, and sports training and training advice; providing non-
downloadable playback of audio and audiovisual content 
featuring physical fitness classes, training and instruction via a 
global communications network; providing fitness training 
services and online workout programs, namely, through a 
website also featuring information on physical fitness, weight 
training and exercise program; providing on-line interactive 
health, exercise, fitness, physical training and personal 
development classes on an interactive website via mobile 
phones and internet. 

خدمات النادي الصحي وبالتحديد توفير وتقديم التعليمات والمعدات في مجال التدريب البدني، 
خدمات اللياقة البدنية وبالتحديد إجراء حصص اللياقة البدنية، توفير التعليمات في مجال 

واالستشارات في مجال التمارين واللياقة البدنية، توفير التمارين واللياقة البدنية والتغذية 
مرافق للتمرين واللياقة البدنية، خدمات تدريب اللياقة البدنية، حصص تكييف اللياقة البدنية 

)حصص نظام التمرينات والحمية الغذائية والراحة للياقة البدنية(، الخدمات التعليمية 
حلقات الدراسية في مجاالت اللياقة البدنية وبالتحديد إجراء الحصص وورش العمل وال

والتمارين والعافية والتغذية، توفير التدريب الشخصي في مجاالت اللياقة البدنية والتغذية، 
توفير مرافق الصالة الرياضية، توفير موقع على شبكة اإلنترنت يتضمن معلومات عن 

صائح التدريب وتتبع التدريبات التمارين الرياضية واللياقة البدنية والتدريب الرياضي ون
وتسجيل التدريبات والتمارين، توفير نشرات إخبارية على اإلنترنت في مجال اللياقة البدنية 

والتمرين والعافية والصحة والتغذية والتدريب الرياضي ونصائح التدريب، توفير محتوى غير 
اللياقة البدنية قابل للتنزيل من المحتوى الصوتي والسمعي المرئي الذي يضم حصص 

والتدريب والتعليمات عبر شبكة اتصاالت عالمية، توفير خدمات التدريب على اللياقة البدنية 
وبرامج التدريب عبر اإلنترنت وبالتحديد من خالل موقع ويب يضم أيضا معلومات عن اللياقة 

لية حول الصحة البدنية وتدريبات رفع األثقال وبرنامج التمارين الرياضية، توفير دورات تفاع
والتمرين واللياقة البدنية والتدريب البدني والتنمية الشخصية على موقع تفاعلي عبر 

 الهواتف المحمولة واإلنترنت.

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. 

الواليات  10014غرينويتش ستريت، نيويورك، نيويورك  609
 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 166303 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166303 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Health club services, namely, providing instruction and 
equipment in the field of physical exercise; fitness services, 
namely, conducting fitness classes; providing instruction in the 
field of exercise, fitness and nutrition and consultation in the 
field of exercise and fitness; providing facilities for exercise and 
fitness; physical fitness training services; physical fitness 
conditioning classes; educational services, namely, conducting 
classes, workshops and seminars in the fields of fitness, 
exercise, wellness and nutrition; providing coaching in the 
fields of fitness and nutrition; providing gym facilities; providing 
a website featuring information on exercise, fitness, and sports 
training and training advice, work-out tracking and the 
recording of training and workouts; providing on-line 
newsletters in the field of fitness, exercise, wellness, health, 
nutrition, and sports training and training advice; providing non-
downloadable playback of audio and audiovisual content 
featuring physical fitness classes, training and instruction via a 
global communications network; providing fitness training 
services and online workout programs, namely, through a 
website also featuring information on physical fitness, weight 
training and exercise program; providing on-line interactive 
health, exercise, fitness, physical training and personal 
development classes on an interactive website via mobile 
phones and internet. 

خدمات النادي الصحي وبالتحديد توفير وتقديم التعليمات والمعدات في مجال التدريب البدني، 
حصص اللياقة البدنية، توفير التعليمات في مجال خدمات اللياقة البدنية وبالتحديد إجراء 

التمارين واللياقة البدنية والتغذية واالستشارات في مجال التمارين واللياقة البدنية، توفير 
مرافق للتمرين واللياقة البدنية، خدمات تدريب اللياقة البدنية، حصص تكييف اللياقة البدنية 

والراحة للياقة البدنية(، الخدمات التعليمية  )حصص نظام التمرينات والحمية الغذائية
وبالتحديد إجراء الحصص وورش العمل والحلقات الدراسية في مجاالت اللياقة البدنية 

والتمارين والعافية والتغذية، توفير التدريب الشخصي في مجاالت اللياقة البدنية والتغذية، 
اإلنترنت يتضمن معلومات عن توفير مرافق الصالة الرياضية، توفير موقع على شبكة 

التمارين الرياضية واللياقة البدنية والتدريب الرياضي ونصائح التدريب وتتبع التدريبات 
وتسجيل التدريبات والتمارين، توفير نشرات إخبارية على اإلنترنت في مجال اللياقة البدنية 

ريب، توفير محتوى غير والتمرين والعافية والصحة والتغذية والتدريب الرياضي ونصائح التد
قابل للتنزيل من المحتوى الصوتي والسمعي المرئي الذي يضم حصص اللياقة البدنية 

والتدريب والتعليمات عبر شبكة اتصاالت عالمية، توفير خدمات التدريب على اللياقة البدنية 
اللياقة وبرامج التدريب عبر اإلنترنت وبالتحديد من خالل موقع ويب يضم أيضا معلومات عن 

البدنية وتدريبات رفع األثقال وبرنامج التمارين الرياضية، توفير دورات تفاعلية حول الصحة 
والتمرين واللياقة البدنية والتدريب البدني والتنمية الشخصية على موقع تفاعلي عبر 

 الهواتف المحمولة واإلنترنت.

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. 

الواليات  10014غرينويتش ستريت، نيويورك، نيويورك  609
 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  غزالة للملكية الفكريةأبو  
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166268 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166268 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 

خدمات النوادي الصحية و تحديًدا تزويد تعليمات والدخول للمعدات بمجال التمارين البدنية، 
ديًدا تدريبات خدمات تدريبات اللياقة البدنية الشخصية، خدمات التدريبات الشخصية و تح
 التحمل والتوازن و الخدمات واالستشارات لتدريبات اللياقة البدنية الشخصية

Date of 27/03/2019 ن الجريدة الرسميةاعال  
 

: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 166353 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166353 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Entertainment services; entertainment information; educational 
and instruction services relating to arts, crafts, sports or 
general knowledge; arranging, conducting and organization of 
training workshops for the purpose of self-improvement of 
artists; arranging, conducting and organization of seminars; 
providing non-downloadable electronic publications; services of 
reference libraries for literature and documentary records; book 
rental; arranging and conducting of art exhibitions for cultural 
or educational purposes; publication of books; arranging and 
planning of movies, shows, plays or musical performances; 
movie theatre presentations or movie film production and 
distribution; providing online videos, not downloadable; 
presentation of live show performances; direction or 
presentation of plays; presentation of musical performances; 
providing online music, not downloadable; production of radio 
or television programs; production of videotape film in the field 
of education, culture, entertainment or sports [not for movies or 
television programs and not for advertising or publicity]; 
organization of cultural and artistic events relating to promotion 
of culture and art including music and fine art; organization of 
entertainment events excluding movies, shows, plays, musical 
performances, sports, horse races, bicycle races, boat races 
and auto races; photography. 

؛ معلومات الترفيه ؛ الخدمات التعليمية واإلرشادية المتعلقة بالفنون والحرف  خدمات الترفيه
والرياضات والمعرفة العامة؛ خدمات ترتيب وعقد وتنظيم ورش العمل التدريبية بهدف 

تحسين الذات لدى الفنانين؛ خدمات ترتيب وإدارة وتنظيم حلقات دراسية؛ توفير المنشورات 
للتحميل؛ خدمات المكتبات المرجعية للسجالت األدبية والوثائقية؛ اإللكترونية غير القابلة 

خدمات المكتبات المرجعية للتقارير األدبية والوثائقية؛ تأجير الكتب؛ تنظيم وإجراء المعارض 
الفنية لألغراض الثقافية أو التعليمية؛ خدمات نشر الكتب؛ ترتيب وتخطيط األفالم و العروض 

قية؛ إنتاج وتوزيع عروض مسارح األفالم أو األفالم؛ توفير أو مسرحيات أو عروض موسي
مقاطع الفيديو عبر االنترنت، غير القابلة للتحميل؛ تقديم أداء العروض الحية؛ إخراج أو 

عرض المسرحيات؛ تقديم عروض موسيقية؛ توفير الموسيقى على اإلنترنت، غير القابلة 
نتاج أفالم أشرطة الفيديو في مجال التعليم والثقافة للتحميل؛ إنتاج برامج الراديو أو التلفاز؛ إ

والترفيه أو الرياضات )ليست لألفالم أو برامج التلفاز وليست للدعاية أو اإلعالن(؛ تنظيم 
األحداث الثقافية والفنية المتعلقة بتعزيز الثقافة والفن بما في ذلك الموسيقى والفنون 

تثناء األفالم و العروض والمسرحيات وعروض األداء الجميلة؛ تنظيم الفعاليات الترفيهية باس
الموسيقية واأللعاب الرياضية وسباقات الخيل وسباقات الدراجات الهوائية وسباقات القوارب 

 وسباقات السيارات؛ التصوير الفوتوغرافي.

Priority claim:  Claim Country: JP 
Claim No.: 2018-132399 
Claim Date: 24/10/2018 

 JPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018-132399رقم االدعاء: 

 24/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 21/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/04/2019  

Applicant Name: SPACETODAY INC. اسم طالب التسجيل: .سبيستوداي انك 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1-9-18, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-
0032, Japan 

 عنوان طالب التسجيل  ، اليابان106-0032كو، طوكيو -، روبونجي، ميناتو1-9-18

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 
 بن زيدعمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر 

ليغعنوان التب  

Trademark 166222 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166222 الصنف 
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   APPLE ORIGINALS  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Arranging, organizing, conducting, and presenting concerts, 
live performances, entertainment special events, arts and 
cultural events, theatrical entertainment, competitions, contests, 
fairs, festivals, exhibitions, expositions, and sporting events; 
development, production, distribution, and presentation of radio 
programs, television programs, motion pictures, multimedia 
entertainment content, and sound recordings; providing 
ongoing television, radio, audio, video, podcast, and webcast 
programs; providing entertainment, sports, music, 
informational, news, and current events programming by means 
of telecommunications networks, computer networks, the 
Internet, satellite, radio, wireless communications networks, 
television, and cable television; providing non-downloadable 
entertainment, sports, animation, music, informational, news, 
reality, and current events programming; providing websites 
and computer applications featuring entertainment, sports, 
music, informational, news, current events, and arts and culture 
programming; providing websites and computer applications 
featuring information in the field of entertainment, music, 
sports, news, and arts and culture; entertainment information; 
providing non-downloadable computer games, electronic 
games, interactive games, and video games; providing 
information, schedules, reviews and personalized 
recommendations of educational programs, entertainment, 
motion pictures, theatre, arts and cultural events, concerts, live 
performances, competitions, fairs, festivals, exhibitions, 
expositions, and sporting events; publication and presentation 
of reviews, surveys, and ratings, and providing interactive 
websites and computer applications for the posting and sharing 
of reviews, survey, and ratings relating to educational 
programs, entertainment, motion pictures, theatre, arts and 
cultural events, concerts, live performances, competitions, fairs, 
festivals, exhibitions, expositions, and sporting events., 

ترتيب وتنظيم وعقد وتقديم الحفالت الموسيقية والعروض الحية واألحداث الترفيهية الخاصة 
واألحداث الفنية والثقافية والعروض الترفيهية المسرحية والمباريات والمسابقات والمعارض 

لتسويقية والمهرجانات والمعارض الفنية والمعارض واألحداث الرياضية؛ تطوير وانتاج ا
وتوزيع وتقديم برامج الراديو وبرامج التلفزيون واألفالم السينمائية والمحتويات الترفيهية 

المتعددة الوسائط والتسجيالت الصوتية؛ توفير البرامج التلفزيونية واالذاعية والصوتية 
الملفات المتعددة الوسائط المتوفرة على االنترنت )بودكاست( والبرامج التي تبث والفيديو و

عبر الويب بشكل مستمر؛ توفير جداول برامج الترفيه والرياضة والموسيقى والمعلومات 
واألخبار واألحداث الحالية بواسطة شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية وشبكات الحاسوب 

لصناعية والراديو وشبكات االتصاالت الالسلكية والتلفزيون والتلفزيون واالنترنت واألقمار ا
الكبلي؛ توفير جداول برامج الترفيه والرياضة والرسوم المتحركة والموسيقى والمعلومات 

واألخبار وبرامج األحداث الواقعية واألحداث الحالية غير القابلة للتنزيل؛ توفير المواقع 
لحاسوبية التي تشمل جداول برامج الترفيه والرياضة والموسيقى االلكترونية والتطبيقات ا

والمعلومات واألخبار واألحداث الحالية والبرامج الفنية والثقافية؛ توفير المواقع االلكترونية 
والتطبيقات الحاسوبية التي تشمل المعلومات في مجال الترفيه والموسيقى والرياضة واألخبار 

المعلومات الترفيهية؛ توفير األلعاب الحاسوبية واأللعاب االلكترونية  والفنون والثقافة؛ توفير
وااللعاب التفاعلية والعاب الفيديو غير القابلة للتنزيل؛ توفير المعلومات والجداول واآلراء 

التقييمية والتوصيات الشخصية للبرامج التعليمية والترفيه واألفالم السينمائية والمسرح 
لثقافية والحفالت الموسيقية والعروض الحية والمباريات والمعارض واألحداث الفنية وا

التسويقية والمهرجانات والمعارض الفنية والمعارض واألحداث الرياضية؛ نشر وتقديم اآلراء 
التقييمية واستطالعات الرأي والتصنيفات وتوفير المواقع االلكترونية التفاعلية والتطبيقات 

راء التقييمية واستطالعات الرأي والتصنيفات المتعلقة بالبرامج الحاسوبية لنشر ومشاركة اآل
التعليمية والترفيه واألفالم السينمائية والمسرح واألحداث الفنية والثقافية والحفالت 

الموسيقية والعروض الحية والمباريات والمعارض التسويقية والمهرجانات والمعارض الفنية 
 والمعارض واألحداث الرياضية.,

Priority claim:  Claim Country: LI 
Claim No.: 2018-878 
Claim Date: 26/10/2018 

 LIاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018-878رقم االدعاء: 

 26/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 25/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/04/2019  

Applicant Name: Apple Inc. اسم طالب التسجيل: .أبل انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address One Apple Park Way, Cupertino, California 
95014 

 عنوان طالب التسجيل  95014كوبرتينو، كاليفورنيا وان أبل بارك واي، 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166168 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166168 الصنف 
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   APPLE ARCADE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

development, production, distribution, and presentation of 
multimedia entertainment content; providing non-downloadable 
computer games, electronic games, interactive games, and 
video games., 

تطوير وانتاج وتوزيع وتقديم المحتويات الترفيهية المتعددة الوسائط؛ توفير األلعاب 
 األلعاب االلكترونية واأللعاب التفاعلية وألعاب الفيديو الغير القابلة للتنزيل.,الحاسوبية و

Priority claim:  Claim Country: LI 
Claim No.: 2018-879 
Claim Date: 29/10/2018 

 LIاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018-879رقم االدعاء: 

 29/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 28/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  28/04/2019  

Applicant Name: Apple Inc. اسم طالب التسجيل: .أبل انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address One Apple Park Way, Cupertino, California 
95014 

 عنوان طالب التسجيل  95014وان أبل بارك واي، كوبرتينو، كاليفورنيا 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166161 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166161 الصنف 
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  LIVE JUSTICE  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Entertainment services in the nature of fashion shows; hosting 
birthday parties; providing on-line videos, not downloadable 

خدمات الترفيه على شكل عروض أزياء، إستضافة حفالت أعياد الميالد، توفير مقاطع الفيديو 
 غير القابلة للتحميل على اإلنترنت.

Date of 19/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/05/2019  

Applicant Name: Tween Brands Investment, 
LLC 

 اسم طالب التسجيل: توين براندز انفيسمتمينت، 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 8323 Walton PKWY, New Albany, Ohio 
43054, USA 

، الواليات 43054والتون بارك وي، نيو البني، اوهايو  8323
 المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166084 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166084 الصنف 
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  LIBRE  

   
 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Providing electronic newsletters in the fields of nutrition, health, 
wellness, and diabetes management; providing online 
newsletters in the fields of nutrition, health, wellness, and 
diabetes management; educational services in the fields of 
nutrition, health, wellness, and diabetes management; providing 
a website in the fields of nutrition, health, wellness, and 
diabetes management 

خدمات توفير الرسائل اإلخبارية اإللكترونية في مجاالت التغذية والصحة والعافية والتعامل مع 
دمات توفير الرسائل اإلخبارية عبر اإلنترنت في مجاالت التغذية والصحة مرض السكري؛ خ

والعافية والتعامل مع مرض السكري؛ الخدمات التعليمية في مجاالت التغذية والصحة والعافية 
والتعامل مع مرض السكري؛ خدمات توفير المواقع اإللكترونية في مجال التغذية والصحة 

 السكريوالعافية والتعامل مع مرض 

Date of 28/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/05/2019  

Applicant Name: Abbott Diabetes Care Inc. اسم طالب التسجيل: .ابوت ديابيتيس كير  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 1420 Harbor Bay Parkway,  Alameda, 
California 94502,  USA 

، 94502هاربور باي باركواي، الميدا ، كاليفورنيا  1420
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166233 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166233 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Educational services, namely, developing curriculum for 
teachers; educational services, namely, providing kindergarten 
through grade 12 classroom instruction; educational services in 
the nature of operating an educational institution providing 
kindergarten through grade 12 classroom instruction. 

الخدمات التعليمية، تحديدا:  تطوير المناهج للمدرسين؛ الخدمات التعليمية، تحديدا:  توفير 
؛ الخدمات التعليمية على شكل تشغيل مؤسسة تعليمية 12رياض األطفال لغاية الصف تدريس 

 تقدم تعليم رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر.

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

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان الذهبي واألزرق الفاتح 
 واألزرق الداكن والمشمشي واألحمر وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

 

Date of 28/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/05/2019  

Applicant Name: WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th Street New York, New York 
10011, USA 

، 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166240 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166240 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Health Club Services Organisation of sports competitions | 
Organisation of competitions [ education or enterta Personal 
training services Video editing services for events Providing 
sports services and facilities  

لرياضية تنظيم المسابقات التعليمية خدمات نوادي صحية ورياضية تنظيم المسابقات ا
والترفيهية خدمات التدريب الشخصي مونتاج أفالم الفيديو للمناسبات توفير الخدمات 

 والمرافق الرياضية
 

Date of 19/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/06/2019  

Applicant Name: Virginia Company 
Supplements and Fitness  

 اسم طالب التسجيل: شركة فرجينيا للمكمالت واللياقة البدنية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 13Dijla Complex,Paris St ,Amman, 
P.O.Box: 5091, 11183 

, 5091مجمع دجلة،شارع باريس ،عمان ، ص.ب: 13
11183 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 5091 -11183,Amman  / shaker bin 
zaid st 

ليغعنوان التب 32شاكر بن زيد  ،عمان 13 11183 -5091ص.ب    

Trademark 166280 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166280 الصنف 
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   UPL  

   
 
 

Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Education; providing of training; entertainment; sporting and 
cultural activities; vocational guidance  
       

التعليم والتهذيب ، التدريب ، الترفيه ، األنشطة الرياضية و الثقافية، التوجيه المهني.
       

Date of 02/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/07/2019  

Applicant Name: UPL Limited  اسم طالب التسجيل: يو بي إل ليمتد 

Nationality     : INDIA جنسية الطالب الهند: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address UPL House,610 B/2,Bandra Village, off 
Western Express Highway, Bandra East, 
Mumbai-400051.India , Mumbai 

,باندرا فيليج ,أوف ويسترن  2بي/ 610يو بي إل هاوس,
الهند    ،  400051إكسبرس هاي واي إيست باندرا,مومباي 

 بومباي

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

TRI MARK CONSULTING P.O.Box 7780 -
11118 Amman/ Rayyan Buiding, Wadi 
Saqra 

 -7780ص.ب )تراي مارك(العالمة الثالثية لالستشارات  
 عمان،عمارة الريان, وادي صقرة  11118

ليغعنوان التب  

Trademark 166424 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166424 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Training services and vocational training, managing and 
organizing training workshops 

 خدمات التدريب و التدريب المهنى و ادارة و تنظيم ورشات العمل التدريبية 

Date of 22/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/07/2019  

Applicant Name: Regional Center for 
Renewable Energy and 
Energy Efficiency 

 اسم طالب التسجيل: المركز األقليمى للطاقة المتجددة و كفاءة الطاقة 

Nationality     : EGYPT جنسية الطالب مصر: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Water Stations Building - 8th Floor - Milsa 
Buildings - Golf land -  Nasr City - Cairo - 
Egypt 

ارض  –عمارات ميلسا  -الدور الثامن  -مبنى المحطات المائية 
 مصر  -القاهرة  -مدينة نصر  -الجولف 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

TRI MARK CONSULTING P.O.Box 7780 -
11118 Amman/ Rayyan Buiding, Wadi 
Saqra 

 -7780ص.ب )تراي مارك(العالمة الثالثية لالستشارات  
 عمان،عمارة الريان, وادي صقرة  11118

ليغعنوان التب  

Trademark 166415 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166415 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computer technology support services, namely, help desk 
services for the users of online learning software; designing 
and enabling an online network service via a website featuring 
on-line non-downloadable software that facilitates online 
learning by providing enrollment services, course development 
services and online classes; developing a server that enables 
educational institutions and businesses to offer online learning 
education via a global computer network; computer 
consultation, namely, assisting others with the integration of 
computer systems for learning management. 

خدمات دعم تكنولوجيا الحاسوب وبالتحديد خدمات مكتب المساعدة لمستخدمي برمجيات 
التعلم عبر اإلنترنت، تصميم خدمة شبكة عبر اإلنترنت وتمكينها عبر موقع على اإلنترنت التي 

لتي تسهل التعلم عبر اإلنترنت من تضم برمجيات غير قابلة للتحميل/للتنزيل على اإلنترنت ا
خالل توفير خدمات التسجيل وخدمات تطوير الدورات الدراسية والحصص على اإلنترنت، 

تطوير خادم يمكن المؤسسات التعليمية والشركات من توفير التعليم عبر اإلنترنت عبر شبكة 
خرين على دمج الحاسوب العالمية، خدمات استشارات عبر الحاسوب وبالتحديد مساعدة اآل

 أنظمة الحاسوب إلدارة التعلم.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/071514 
Claim Date: 09/08/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 071514/88رقم االدعاء: 

 09/08/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 14/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/01/2019  

Applicant Name: Bisk Education, Inc. طالب التسجيل: اسم .بيسك اديوكيشين، 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 9417 Princess Palm Avenue, Tampa, 
Florida 33619 U.S.A. 

الواليات  33619برينسيس بالم أفينيو، تامبا ، فلوريدا  9417
 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 166311 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 166311 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Scientific and technological services and research and design 
relating thereto; research laboratory services; management of 
research, design and development projects; product research, 
design and development; technical research; research, design 
and development services relating to computers, computer 
programmes, computer systems, computer software application 
solutions, computer games, virtual reality software, data 
processing systems, data management, computerised 
information processing systems, communications services, 
communications solutions, communications applications, 
communications systems and network interfaces and provision 
of technical consultancy, information and advice relating to the 
aforesaid; design and development of operating software for 
computer networks and servers; design and development of 
operating software for cloud computing networks; technical 
design and planning of telecommunications networks; design 
and development of Internet security programs; design and 
development of electronic data security systems; technical 
testing; industrial testing; preparation of technical reports and 
studies; computer services; cloud computing services; 
updating and design of computer hardware; maintenance, 
updating and design of computer firmware, computer software 
and computer programs; computer programming services; 
preparation and provision of information in relation to 
computers and computer network facilities; technical advice 
and consultation services in the field of information technology 
and telecommunications; consultancy in the field of cloud 
computing networks and services; technical consultancy 
relating to the application and use of computer software; 
consultancy and information services in the field of computer 
system integration, information technology, information 
technology architecture and infrastructure; computer security 
consultancy; design and development of computer systems and 
of telecommunications systems and equipment; computer 
management services; operational support services for 
computer networks, telecommunications networks and data 
transmission networks; on-line computer services; 
programming services given on-line; programming of Internet 
security programs; computer rental; design, drawing and 

خدمات علمية وتكنولوجية وبحوث وتصميمات متعلقة بها، خدمات مختبرات البحوث، إدارة 
مشروعات التطوير، بحث، تصميم وتطوير المنتجات، بحوث فنية، بحث، البحوث، التصميم و

تصميم وتطوير الخدمات المتعلقة بأجهزة الحاسب اآللي، برامج الحاسب اآللي، نظم الحاسب 
اآللي، حلول لتطبيق برمجيات الحاسب اآللي، ألعاب الحاسب اآللي، برمجيات الواقع 

البيانات، نظم معالجة المعلومات المحوسبة، خدمات  االفتراضي، نظم معالجة البيانات، إدارة
االتصاالت، حلول االتصاالت، تطبيقات االتصاالت، نظم االتصاالت وواجهات الشبكات وتقديم 
استشارات، معلومات وإرشادات فنية تتعلق بما سبق، تصميم وتطوير البرمجيات التشغيلية 

مجيات التشغيلية لشبكات الحوسبة لشبكات وخوادم الحاسب اآللي، تصميم وتطوير البر
السحابية، التصميم والتخطيط الفني لشبكات االتصاالت عن بعد، تصميم وتطوير برامج أمن 
اإلنترنت، تصميم وتطوير نظم أمن البيانات اإللكترونية، اختبارات فنية، اختبارات صناعية، 

الحوسبة السحابية، تحديث إعداد التقارير والدراسات الفنية، خدمات الحاسب اآللي، خدمات 
وتصميم المكونات المادية في الحاسبات اآللية، صيانة، تحديث وتصميم البرامج الثابتة 

للحاسب اآللي، برمجيات الحاسب اآللي وبرامج الحاسب اآللي، خدمات برمجة الحاسب اآللي، 
لي، خدمات إعداد وتوفير معلومات تتعلق بأجهزة الحاسب اآللي ومرافق شبكات الحاسب اآل

المشورة واالستشارات الفنية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عن بعد، 
االستشارات في مجال شبكات وخدمات الحوسبة السحابية، االستشارات الفنية المتعلقة 

بتطبيق واستخدام برمجيات الحاسب اآللي، خدمات االستشارات والمعلومات في مجال تكامل 
ي، تكنولوجيا المعلومات، البنية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، نظم الحاسب اآلل

استشارات أمن الحاسب اآللي، تصميم وتطوير نظم الحاسب اآللي ونظم ومعدات االتصاالت 
عن بعد، خدمات إدارة الحاسب اآللي، خدمات الدعم التشغيلي لشبكات الحاسب اآللي، شبكات 

ل البيانات، خدمات الحاسب اآللي عبر اإلنترنت، خدمات االتصاالت عن بعد وشبكات نق
البرمجة المقدمة عبر اإلنترنت، برمجة برامج أمن اإلنترنت، تأجير الحاسب اآللي، التصميم، 

الرسم والكتابة بتكليف، كل ذلك لتجميع صفحات الويب على شبكة اإلنترنت، خدمات إنشاء 
انة قواعد البيانات، اإلنترانت والمواقع على صورة افتراضية وتفاعلية، إنشاء، تشغيل وصي

شبكة اإلنترنت، إنشاء، صيانة واستضافة مواقع على شبكة اإلنترنت آلخرين، استضافة 
قواعد بيانات، مدونات إلكترونية، بوابات دخول لشبكة اإلنترنت، استضافة منصات على 

تضافة مساحة ذاكرة على شبكة اإلنترنت، استضافة تطبيقات برمجيات حاسب آلي آلخرين، اس
شبكة اإلنترنت، استضافة وتأجير مساحة ذاكرة لمواقع اإلنترنت، استضافة منصات التجارة 

اإللكترونية على شبكة اإلنترنت، استضافة وسائط متعددة وتطبيقات تفاعلية، استضافة 
شات برمجيات لالستخدام في إدارة المكتبات، استضافة مرافق عبر اإلنترنت إلجراء مناق

تفاعلية، استضافة مرافق عبر اإلنترنت آلخرين، استضافة بيانات محوسبة، ملفات، تطبيقات 
ومعلومات، استضافة خوادم، تثبيت وصيانة برمجيات الحاسب اآللي، توفير استخدام مؤقت 

للتطبيقات عبر اإلنترنت، أدوات البرمجيات وبرمجيات التشغيل عبر اإلنترنت والغير قابلة 
لشبكات وخوادم الحاسب اآللي، تأجير برمجيات تشغيلية من أجل الوصول إلى للتنزيل 

واستخدام شبكة الحوسبة السحابية، تأجير برمجيات تشغيلية لشبكات وخوادم الحاسب اآللي، 
تأجير خوادم الويب، تأجير برمجيات ألعاب الحاسب اآللي، توفير استخدام مؤقت لبرمجيات 

قابلة للتنزيل من أجل الوصول إلى واستخدام شبكة حوسبة  تشغيلية عبر اإلنترنت وغير
سحابية، توفير استخدام مؤقت لبرامج أمن اإلنترنت، تأجير مساحة ذاكرة على الخوادم 
الستضافة لوحات إعالنات إلكترونية، إنشاء، تشغيل وصيانة مواقع اإلنترنت، صفحات 

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 اجنبيةشركة 

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 166357 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 166357 الصنف 
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commissioned writing, all for the compilation of web pages on 
the Internet; virtual and interactive image creation services; 
creating, operating and maintaining databases, Intranets and 
web sites; creating, maintaining and hosting the web sites of 
others; hosting of databases, weblogs, web portals; hosting of 
platforms on the Internet; hosting computer software 
applications for others; hosting memory space on the Internet; 
hosting and rental of memory space for websites; hosting of e-
commerce platforms on the Internet; hosting of multimedia and 
interactive applications; hosting of software for use in library 
management; hosting on-line facilities for conducting 
interactive discussions; hosting on-line web facilities for others; 
hosting of computerized data, files, applications and 
information; hosting of servers; installation and maintenance of 
computer software; providing temporary use of online 
applications, software tools and on-line non-downloadable 
operating software for computer networks and servers; rental of 
operating software for accessing and using a cloud computing 
network; rental of operating software for computer networks 
and servers; rental of web servers; rental of computer game 
software; providing temporary use of on-line non-downloadable 
operating software for accessing and using a cloud computing 
network; providing temporary use of Internet security programs; 
rental of memory space on servers for hosting electronic 
bulletin boards; creating, operating and maintaining web sites, 
web pages and portals for logging text, images and music 
provided either via computers or mobile telephones; provision 
of information and advisory services online on the 
aforementioned services from a compute 

متوفرة إما عبر أجهزة حاسب آلي اإلنترنت وبوابات اإلنترنت لتسجيل نص، صور وموسيقى 
أو هواتف محمولة، توفير معلومات وخدمات استشارية عبر اإلنترنت بشأن الخدمات سابقة 

الذكر من قاعدة بيانات حاسب آلي أو عبر اإلنترنت، مراقبة نظم الحاسب اآللي عن طريق 
ر قانونية، الوصول عن بعد، خدمات أمن الحاسب اآللي للحماية من الوصول إلى شبكة غي

إدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات، تكوين شبكات حاسب آلي باستخدام برمجيات، خدمات 
تكامل نظم الحاسب اآللي، إدارة مشروعات الحاسب اآللي في مجال معالجة البيانات 

اإللكترونية، اإلشراف اإلداري للخادم، التنبؤ باألحوال الجوية، خدمات معلومات الطقس، 
تصميم الداخلي، خدمات تخزين البيانات، تشغيل وتوفير محركات البحث، معلومات خدمات ال

 وخدمات استشارية تتعلق بجميع الخدمات سابقة الذكر.

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 

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, 
namely, 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 

م وتطوير مكونات وبرمجيات حاسوبية، تحديث و تأجير و صيانة و وتنفيذ برمجيات تصمي
حاسوبية، خدمات دعم البرمجيات الحاسوبية، توفير االستخدام المؤقت لبرمجيات حاسوبية 

غير قابلة للتنزيل و بالتحديد برمجيات حاسوبية لالستخدام في إدارة األعمال التجارية و 
جور والمرتبات و إدارة تعويضات البطالة و حفظ سجالت أوقات عمل المحاسبة و إدارة األ

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 

ارة البيانات، توفير موقع إلكتروني لعرض تقنية للموارد العاملين و اإلدارة المالية و وإد
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 
ات لالستخدام في الموارد البشرية و اإلدارة غير قابلة للتنزيل على اإلنترنت لعرض برمجي

المالية و التوظيف و تعيين الموظفين و إدارة البيانات و الرواتب والتعويضات و االستحقاقات 
 وخطط التقاعد و والتأمين.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/202,672 
Claim Date: 21/11/2018 

 USبلد االدعاء:  االدعاء بحق االولوية:
 202.672/88رقم االدعاء: 

 21/11/2018تاريخ االدعاء: 

Special condition:  Claiming red and navy blue colors اشتراطات خاصة: مع المطالبة باأللوان األحمر واألزرق الغامق 

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  921100ابو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  
 االردن 

ليغعنوان التب  

Trademark 166398 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 166398 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Architectural design; interior design services; design of specialty interior 
and exterior environment settings; graphic design services; industrial 
design services; engineering services for building and property condition 
assessment, facility management, repair and restoration and building 
instrumentation; information and data analysis relating to planning and 
laying out design for the interior space and fixtures of buildings and offices; 
planning of buildings and infrastructure systems for buildings; non-
downloadable computer software platform for the purposes of monitoring, 
analyzing and controlling environmental conditions and devices within a 
building, facility, grounds of designated spatial area and providing 
information to manage activities in the area; non-downloadable computer 
software platform for the purposes of facilities management to control 
building environment, access and security systems; non-downloadable 
computer software platform and software as a service (SAAS) for the 
purposes of spatial mapping of floor plans and fixtures; non-downloadable 
computer software platform and software as a service (SAAS) for the 
purposes of management of spatial information for the purpose of space 
optimization within a building or other facility; non-downloadable computer 
software platform and software as a service (SAAS) for the purposes of 
visualization, animation and analytics of spatial data; non-downloadable 
software platform and software as a service (SAAS) that manages a pipeline 
of real estate deals and assets of others; non-downloadable software 
platform and software as a service (SAAS) for administering leases, 
tracking lease negotiations and tracking lease documentation; non-
downloadable software platform and software as a service (SAAS) for 
administering and managing co-working facilities; non-downloadable 
software platform and software as a service (SAAS) featuring technology 
enabling users to remotely view, monitor, program, operate and control 
electrical systems and security systems in offices; planning and layout 
design services for interior space of business establishments; data mining; 
planning and layout design services for interior space of business 
establishments; providing a website featuring technology enabling users to 
remotely view, monitor, program, operate and control electrical systems 
and security systems in offices; planning and layout design services for 
interior space of business establishments; data mining; non-downloadable 
visitor registration computer software that records entry and exit of visitors 
and collects visitor information; non-downloadable visitor registration 
computer software that enables preparation and distribution of signed 
electronic visitor registration documents; non-downloadable visitor 
registration computer software that enables the printing of visitor badges 
with photos; non-downloadable visitor registration computer software that 
notifies others of the arrival of a visitor; and non-downloadable visitor 
registration computer software that prepares reports of visitors. 

خدمات التصميم المعماري؛ خدمات التصميم الداخلي؛ تصميم اإلعدادات 
الداخلية والخارجية المختّصة؛ خدمات التصميم الجرافيكي؛ خدمات التصميم 

متلكات وإدارة المرافق الصناعي؛ الخدمات الهندسية لتقييم حالة البناء والم
وإصالح وترميم وبناء األدوات؛ تحليل المعلومات والبيانات المتعلقة 

بتخطيط ووضع تصاميم للمساحات الداخلية وتركيبات األبنية والمكاتب؛ 
التخطيط للمباني وأنظمة البنى التحتية للمباني؛ منصة برمجيات الحاسوب 

ليل ومراقبة الظروف واألجهزة غير القابلة للتنزيل ألغراض المراقبة وتح
البيئية داخل المبنى والمنشآت وأسس المنطقة المكانية المحددة وتوفير 
المعلومات إلدارة األنشطة في المنطقة؛ منصة برمجيات الحاسوب غير 
القابلة للتنزيل ألغراض إدارة المرافق للتحكم في بيئة المبنى وأنظمة 

جيات الحاسوب والبرمجيات كخدمات الدخول واألنظمة األمنية؛ منصات برم
)اس ايه ايه اس( من أجل رسم الخرائط المكانية للمخططات األرضية 

والتركيبات؛ منصات برمجيات الحاسوب والبرمجيات كخدمات )اس ايه ايه 
اس( من أجل إدارة المعلومات المكانية من أجل تحسين المساحة داخل مبنى 

سوب والبرمجيات كخدمات )اس ايه أو منشأة أخرى؛ منصات برمجيات الحا
ايه اس( من أجل تصور  والتحريك والتحليالت للبيانات المكانية؛ منصات 
برمجيات الحاسوب والبرمجيات كخدمات )اس ايه ايه اس( التي تدير خط 

من صفقات العقارات واألصول لآلخرين؛ منصات برمجيات الحاسوب 
إلدارة عقود اإليجار وتتبع  والبرمجيات كخدمات )اس ايه ايه اس( من أجل

مفاوضات التأجير وتتبع وثائق التأجير؛ منصات برمجيات الحاسوب 
والبرمجيات كخدمات )اس ايه ايه اس( من أجل اإلشراف على وإدارة 

منشآت العمل المشتركة؛ منصات برمجيات الحاسوب والبرمجيات كخدمات 
المستخدمين من اإلظهار )اس ايه ايه اس( التي تقدم التكنولوجيا التي تمكن 

عن بعد والمراقبة  والبرمجة والتشغيل والتحكم باألنظمة الكهربائية وأنظمة 
األمان في المكاتب؛ خدمات التخطيط والتنسيق للمساحات الداخلية 
لمؤسسات األعمال؛ استخراج البيانات؛ خدمات التخطيط والتنسيق 

إلكتروني يقدم  للمساحات الداخلية لمؤسسات األعمال؛ توفير موقع
التكنولوجيا التي تمكن المستخدمين من العرض عن بعد والمراقبة  
والبرمجة والتشغيل والتحكم باألنظمة الكهربائية وأنظمة األمان في 

المكاتب؛ خدمات التخطيط والتنسيق للمساحات الداخلية لمؤسسات األعمال؛ 
القابلة للتنزيل  استخراج البيانات؛ برمجيات الحاسوب لتسجيل الزوار غير

والتي تسجل الدخول والخروج للزوار وتجمع معلومات الزائر؛ برمجيات 
الحاسوب لتسجيل الزوار غير القابلة للتنزيل التي تمكن من اإلعداد 

والتوزيع لوثائق تسجيل الزوار اإللكترونية الموقعة؛ برمجيات الحاسوب 
طباعة شارات الزوار مع لتسجيل الزوار غير القابلة للتنزيل التي تمكن من 

صور؛ برمجيات الحاسوب لتسجيل الزوار غير القابلة للتنزيل التي تبلغ 
اآلخرين بوصول الزوار؛ برمجيات الحاسوب لتسجيل الزوار غير القابلة 

 للتنزيل التي تحضر التقارير بخصوص الزوار.

Priority claim:  Claim Country: NO 
Claim No.: 201815353 
Claim Date: 15/11/2018 

 NOاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 201815353رقم االدعاء: 

 15/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 11/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/03/2019  

Applicant Name: WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th Street New York, New York 
10011, USA 

، 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY   
- 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 166096 Class 42 42 العالمة التجاريةرقم  166096 الصنف  
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   APPLE ARCADE  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Design and development of computer hardware, software, 
peripherals, and computer and video games; computer 
hardware and software consulting services; computer 
programming; providing online non-downloadable software, 

تصميم وتطوير العتاد الحاسوبي والبرمجيات الحاسوبية واألجهزة الطرفية المحلقة 
لمتعلقة بالعتاد و البرمجيات بالحواسيب وألعاب الحاسوب والفيديو؛ الخدمات االستشارية ا
 الين( غير القابلة للتنزيل.,-الحاسوبية؛ برمجة الحاسوب؛ توفير البرمجيات المباشرة )ان

Priority claim:  Claim Country: LI 
Claim No.: 2018-879 
Claim Date: 29/10/2018 

 LIاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018-879رقم االدعاء: 

 29/10/2018االدعاء: تاريخ 

Date of 28/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/04/2019  

Applicant Name: Apple Inc. التسجيل:اسم طالب  .أبل انك  

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address One Apple Park Way, Cupertino, California 
95014 

 عنوان طالب التسجيل  95014واي، كوبرتينو، كاليفورنيا وان أبل بارك 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166163 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 166163 الصنف 



359 

 

 

  COINBASE  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing temporary use of online non-downloadable software 
for use in electronically trading, storing, sending, receiving, 
accepting and transmitting digital currency, and managing 
digital currency payment and exchange transactions; Providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for 
processing electronic payments; Providing temporary use of 
on-line non-downloadable authentication software for 
controlling access to and communications with computers and 
computer networks. 

توفير استخدام مؤقت لبرامج غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت لالستخدام في التجارة 
زين، إرسال، استالم، قبول وتحويل العمالت الرقمية، وإدارة معامالت دفع اإللكترونية، تخ

وتبادل العمالت الرقمية، توفير استخدام مؤقت لبرامج غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت 
لمعالجة المدفوعات اإللكترونية، توفير استخدام مؤقت لبرامج إثبات األصالة غير القابلة 

حكم في الوصول إلى الحواسيب وشبكات الحاسب اآللي واالتصال للتنزيل عبر اإلنترنت للت
 بها.

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
 94104المتحدة االمريكية الواليات 

 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  921100مكة، ص. ب  ، شارع104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166368 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 166368 الصنف 
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   KIOXIA  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Design of integrated circuits; computer software design, 
computer programing, or maintenance of computer software; 
technical advice relating to computers, automobiles and 
industrial machines; non-downloadable online software; cloud 
computing; providing computer programs on data networks. 

تصميم الدارات المتكاملة؛ تصميم برمجيات الحاسوب أو برمجه الحاسوب أو صيانة برمجيات 
ديم النصائح الفنية التي تتعلق بالحواسيب والسيارات واآلالت الصناعية؛ الحاسوب؛ تق

البرمجيات غير القابلة للتحميل على اإلنترنت؛ الحوسبة على شبكة االنترنت؛ توفير برامج 
 الحاسوب على شبكات البيانات

Priority claim:  Claim Country: JP 
Claim No.: 2018-145370 
Claim Date: 26/11/2018 

 JPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018-145370رقم االدعاء:

 26/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 16/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/05/2019  

Applicant Name: Toshiba Memory 
Corporation 

 اسم طالب التسجيل: توشيبا ميموري كوربوريشن

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan 

 عنوان طالب التسجيل  كو، طوكيو، اليابان -تشوم، ميناتو -1، شيبورا 1-1

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 166083 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 166083 الصنف 
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  LIBRE  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Software in the field of medical diagnostics; health data 
management software; Medical software for sharing, reporting, 
maintaining, managing, monitoring and analyzing analyte data; 
cloud platform services for sharing, reporting, maintaining, 
managing, monitoring, and analyzing analyte data; medical 
software for disease management; software in the fields of 
nutrition, health, wellness, and diabetes management. 

البرمجيات في مجال التشخيصات الطبية؛ برمجيات إدارة بيانات الصّحة؛ البرمجيات الطبية 
مراقبة وتحليل بيانات الخالئل؛ خدمات المنصات لمشاركة وتقديم التقارير وحفظ وإدارة و

السحابية لمشاركة وتقديم التقارير وحفظ وإدارة ومراقبة وتحليل بيانات الخالئل؛ البرمجيات 
الطبية إلدارة األمراض؛ البرمجيات في مجاالت التغذية والصحة والعافية والتعامل مع مرض 

 السكري.

Date of 28/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/05/2019  

Applicant Name: Abbott Diabetes Care Inc.  اسم طالب التسجيل: .ديابيتيس كير  انكابوت 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1420 Harbor Bay Parkway,  Alameda, 
California 94502,  USA 

، 94502هاربور باي باركواي، الميدا ، كاليفورنيا  1420
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166237 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 166237 الصنف 



362 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

quality certification services relating to thermal devices  الجودة الجهزة الطاقة الشمسية الحراريةخدمات منح شهادة 

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

التنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة )شمسي 
shamciبمعزل عن العالمه ) 

 

Date of 22/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/07/2019  

Applicant Name: Regional Center for 
Renewable Energy and 
Energy Efficiency 

 اسم طالب التسجيل: المركز األقليمى للطاقة المتجددة و كفاءة الطاقة 

Nationality     : EGYPT جنسية الطالب مصر: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Water Stations Building - 8th Floor - Milsa 
Buildings - Golf land -  Nasr City - Cairo - 
Egypt 

ارض  –عمارات ميلسا  -الدور الثامن  -مبنى المحطات المائية 
 مصر  -القاهرة  -مدينة نصر  -الجولف 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

TRI MARK CONSULTING P.O.Box 7780 -
11118 Amman/ Rayyan Buiding, Wadi 
Saqra 

 -7780ص.ب (تراي مارك)العالمة الثالثية لالستشارات  
 عمان،عمارة الريان, وادي صقرة  11118

ليغعنوان التب  

Trademark 166414 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 166414 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing food and beverage services; providing meeting room 
services. 

 خدمات توفير االطعمة والمشروبات؛ خدمات توفير غرف االجتماعات.

Priority claim:  Claim Country: AU 
Claim No.: 1937390 
Claim Date: 28/06/2018 

 AUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 1937390رقم االدعاء: 

 28/06/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 24/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/12/2018  

Applicant Name: WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th StreetNew York, New York 
10011 USA 

 عنوان طالب التسجيل  امريكا 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115

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 166082 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 166082 الصنف 
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   WE WORK  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Hospitality services; providing food and beverage services; 
providing meeting room space; restaurant and lounge services. 

خدمات الضيافة؛ خدمات توفير االطعمة والمشروبات؛ خدمات توفير مساحات غرف 
 االجتماعات؛ خدمات المطاعم واالستراحات

Priority claim:  Claim Country: JP 
Claim No.: 2018-088303 
Claim Date: 06/07/2018 

 JPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 088303-2018رقم االدعاء: 

 06/07/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 03/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/01/2019  

Applicant Name : WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th StreetNew York, New York 
10011 USA 

 عنوان طالب التسجيل  امريكا 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115

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 166247 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 166247 الصنف 
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   THE WE COMPANY  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Services for providing food and drink; cafe, bar, cafeteria and 
restaurant services; catering services; lounge services; 
providing community centers for social gatherings and 
meetings; providing conference, exhibition and meeting 
facilities; rental of facilities and meeting rooms for business and 
social events; providing day care services; pet day care 
services; booking and reservation services for temporary 
accommodation, hotels, restaurants bars, catering services, and 
for placing orders for food delivery and pick up; rental of bed 
and bath linens; rental of table linens; Food preparation 
services featuring meals for delivery or pickup; providing 
information in the field of recipes and cooking from a computer 
database; rental of conference rooms. 

ة والمشروبات؛ المقاهي والحانات وخدمات الكافتريات والمطاعم؛ خدمات توفير األطعم
خدمات التزويد بالطعام والشراب؛ خدمات الصاالت؛ توفير مراكز مجتمعية للتجمعات 

والملتقيات االجتماعية؛ خدمات توفير مرافق عقد المؤتمرات وخدمات مرافق المعارض 
حداث التجارية واالجتماعية؛ خدمات واالجتماعات؛ تأجير المرافق وغرف االجتماعات لأل

تقديم الرعاية النهارية؛ خدمات رعاية نهارية للحيوانات األليفة؛ خدمات الحجوزات والحجز 
لإلقامة المؤقتة والفنادق وحانات المطاعم وخدمات التزويد بالطعام والشراب وإجراء طلبات 

أجير بياضات الطاوالت؛ خدمات تسليم واستالم الطعام ؛ تأجير بياضات األسرة والحمامات؛ ت
إعداد األطعمة التي تقدم الوجبات للتوصيل أو التسليم؛ توفير المعلومات في مجال الوصفات 

 والطبخ من قواعد بيانات الحاسوب؛ تأجير غرف مؤتمرات.

Priority claim:  Claim Country: MU 
Claim No.: MU/M/2018/28391 
Claim Date: 03/12/2018 

 MUبحق االولوية: بلد االدعاء:  االدعاء
 MU/M /28391/2018رقم االدعاء: 

 03/12/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 31/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/01/2019  

Applicant Name: WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th Street New York, New York 
10011, USA 

، 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166323 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 166323 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cafés services; Cafeterias; Canteens; Catering (Food and 
drink); Hotels; Motels; Restaurants; Restaurants (Self-service —
). 

المقاهي، خدمات الكافتيريات، المطاعم المؤقتة أو المتنقلة )الكانتينات(، التموين خدمات 
 بالطعام والشراب، الفنادق، الفنادق الصغيرة )الموتيالت(، المطاعم، مطاعم الخدمة الذاتية.

Date of 17/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/02/2019  

Applicant Name: Addiction Coffee Shop التسجيل:اسم طالب  ادكشن كوفي شوب  

Nationality     : QATAR جنسية الطالب قطر: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Home Number 09, abou nathila street, Al 
Rayyan area, P.O.BOX : 17964 Doha – 
Qatar 

 17964، شارع أبونثيله، منطقة الريان، ص.ب .: 09 منزل
 قطر -الدوحة 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu- Ghazaleh Intellectual Property  
P.O.Box 921100 -11192 amman -jordan  

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166315 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 166315 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Restaurant services; café services; bar services; snack bars 
featuring food and drink; kiosk featuring food and drink. 

خدمات المطاعم؛ خدمات المقاهي؛ خدمات البارات؛ خدمات أماكن بيع الوجبات الخفيفة التي 
 تقدم الطعام والشراب؛ خدمات األكشاك التي تقدم الطعام والشراب

Date of 20/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  20/02/2019  

Applicant Name: Majid Al Futtaim Cinemas 
LLC 

 اسم طالب التسجيل: "م.م.ذ.ش"ماجد الفطيم للسينما 

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box 60811, Dubai, UAE  /عنوان طالب التسجيل  دبي، االمارات العربية المتحدة 60811ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY  
P.O.Box 840553 -11184 Amman  

 11184 -840553ص.ب سابا وشركاهم للملكية الفكرية  
 عمان 

ليغعنوان التب  

Trademark 166256 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 166256 الصنف 
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  ZARA  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation; bar services; snack-bar services; café 
services; cafeteria services; tourist home services; food and 
drink catering; personal chef services; canteen services; day-
nursery [crèche services]; hotel services; motel services; 
boarding house services; temporary accommodation 
reservations; restaurant services; self-service restaurant 
services; rental of meeting rooms; rental of chairs, tables, table 
linen, glassware 

خدمات تقديم الطعام والشراب، االقامة مؤقتة، خدمات الحانات، مطاعم تقديم الوجبات 
ماكن اقامة السياح، خدمات الخفيفة، خدمات المقاهي، خدمات المقاصف )الكافتيريا(، خدمات أ

تقديم الطعام والشراب، خدمات توفيرالشيف)الطاهي( الشخصي، خدمات المقاصف، الحضانة 
النهارية اليومية ]خدمات الحضانة[، خدمات الفنادق، خدمات الفنادق الصغيرة النزل 
عم )الموتيالت(، خدمات النزل، حجوزات اإلقامة المؤقتة، خدمات المطاعم، خدمات المطا

ذاتية الخدمة، خدمات تأجير قاعات االجتماعات، خدمات تأجير الكراسي والطاوالت وأغطية 
 )مفارش( الطاوالت واألواني الزجاجية

Date of 26/03/2019 الرسمية اعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/03/2019  

Applicant Name: Industria De Diseno Textil, 
S.A. (Inditex, S.A.) 

 اسم طالب التسجيل: (.ايه .انديتكس اس) .ايه .اندستريا دي ديزينو تكستايل، اس

Nationality     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, 
Arteixo (A Coruna), Spain 

افينيدا دي ال ديبوتاسيون، اديفيسيو انديتكس، آرتيكسو )أيه 
 كورونا(، اسبانيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh 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 166328 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 166328 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cafés; Cafeterias; Catering (Food and drink –); Restaurants; 
Restaurants (Self-service –); Snack-bars,. 

المقاهي، الكافيتريا، تقديم الطعام والشراب، المطاعم، المطاعم )مطاعم يقوم فيها الشخص 
 بخدمة نفسه(، المطاعم التي تقدم الوجبات الخفيفة,

Special condition:  Claiming black, dark grey, light grey, red and 
its shades, orange and its shades, yellow, white, blue and its 
shades, green and its shades, beig 

اشتراطات خاصة: مع المطالبة باأللوان األسود والرمادي الغامق والرمادي الفاتح واألحمر 
 واألبيض واألزرق ودرجاته واألخضر ودرجاته والبيجودرجاته والبرتقالي ودرجاته واألصفر 

 

Date of 26/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/03/2019  

Applicant Name: Shajaret Al Qarem For 
Snack Co. 

 اسم طالب التسجيل: شجرة القرم للسناك

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Jordan- Amman- Al Rawabi Area- Wadi Al 
Sir, P.O.Box: 921100, 11192 

منطقة وادي السير  ،  -حي الروابي -عمان -االردن
 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 بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166134 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 166134 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Hotels; motels; hotel services, services for providing food and 
drink; cafeteria, tea room and bar services (with the exception of 
clubs); temporary accommodation; tourist homes; hotel room 
reservation services for travelers; booking services for 
temporary accommodation; consulting and advice (unrelated to 
business operation) in connection with hotels and restaurants; 
rental of exhibition centers, of conference and meeting rooms; 
hotel and restaurant reservation services; on-line information 
services relating to hotel reservations. 

الفنادق؛ الفنادق الصغيرة )الموتيالت(؛ خدمات الفنادق وخدمات توفير األطعمة والمشروبات؛ 
استثناء النوادي(؛ خدمات توفير خدمات الكفتيريات وخدمات غرفة احتساء الشاي والبارات )ب

أماكن اإلقامة المؤقتة؛ أماكن إقامة السياح؛ خدمات حجز غرف الفنادق للمسافرين؛ خدمات 
الحجز لإلقامة المؤقتة؛ خدمات تقديم االستشارات والنصائح )ال عالقة لها باألعمال التجارية( 

وغرف المؤتمرات واالجتماعات؛ فيما يتعلق بالفنادق والمطاعم؛ تأجير مراكز إقامة المعارض 
خدمات حجز الفنادق والمطاعم؛ خدمات تقديم المعلومات اإللكترونية المتعلقة بحجوزات 

 الفنادق.

Date of 19/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/05/2019  

Applicant Name: Accor اسم طالب التسجيل: اكور 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 82 rue Henri Farman, 92130 lssy-les-
Moulineaux, France 

 عنوان طالب التسجيل  مولينيكس، فرنسا-ليه-ايسي 92130رو هينري فارمان،   82

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 166085 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 166085 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cafes, Cafeterias, Restaurants, Catering. .المقاهي والكافيتريات والمطاعم وخدمات تقديم الطعام والشراب 

Date of 19/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/05/2019  

Applicant Name: Shaban Hamada & 
Partners Co 

 اسم طالب التسجيل: شعبان حماده وشركاه

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Partnership Company نوع طالب التسجيل توصية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman- Jordan- Wasfi Al Tal Street, 
P.O.Box: 921100, 11192 

, 921100شارع وصفي التل  ، ص.ب: -االردن -عمان
11192 

 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 166376 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 166376 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Hotels , food and drink senices , cafe services , cafeteria 
services , camp facilities , animal shelter services , rental of 
meeting rooms , chalets 

مرافق فنادق خدمات توفير الطعام والشراب ، خدمات مقاهي ، خدمات كفتيريات ، توفير 
 مخيمات ، خدمات ايواء للحيوانات ، تاجير قاعات لالجتماعات ، وشاليهات

Date of 08/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2019  

Applicant Name: Moath Al -Kharshan and 
Ala Haddad  

 اسم طالب التسجيل: شركة معاذ الخرشان واالء الحداد  

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -mafraq , P.O.Box: 9364, 11191  عنوان طالب التسجيل  11191, 9364المفرق   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 9364 -11191 amman -mafraq    ليغعنوان التب المفرق -عمان  11191 -9364ص.ب  

Trademark 166182 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 166182 الصنف 



373 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medical services; Medical services in the field of chronic 
diseases; data management in the field of chronic diseases, 
namely providing information and data in the field of chronic 
diseases via Internet; telemedicine services., 

الخدمات الطبية؛ الخدمات الطبية في مجال األمراض المزمنة؛ إدارة البيانات في مجال 
األمراض المزمنة، تحديدا: توفير المعلومات والبيانات في مجال األمراض المزمنة من خالل 

 اإلنترنت؛ خدمات المعالجة عن بعد.,

Date of 26/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/02/2019  

Applicant Name: Roche Diabetes Care 
GmbH 

طالب التسجيل:اسم  روشيه دايابيتس كير 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 Sandhofer Strasse 116 68305 Mannheim, 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  مانهايم، المانيا 68305  116ساندهوفر شتراسيه، 

Applicant for 
Correspondence 

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY   
- ,  840553 - POSTCODE: 11184  

رمز  - 840553  -الردن   -سابا وشركاهم للملكية الفكرية  
  11184بريدي 

ليغعنوان التب  

Trademark 166150 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 166150 الصنف 
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  LIBRE  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Consulting in the fields of nutrition, health, wellness, and 
diabetes management; providing a website in the fields of 
nutrition, health, wellness, and diabetes management 

خدمات تقديم االستشارات في مجال التغذية والصحة والعافية والتعامل مع مرض السكري؛ 
 توفير المواقع اإللكترونية في مجال التغذية والصحة والعافية والتعامل مع مرض السكري

Date of 28/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/05/2019  

Applicant Name: Abbott Diabetes Care Inc. اسم طالب التسجيل: .ابوت ديابيتيس كير  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 1420 Harbor Bay Parkway,  Alameda, 
California 94502,  USA 

، 94502هاربور باي باركواي، الميدا ، كاليفورنيا  1420
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166234 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 166234 الصنف 
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   UPL  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care 
for human beings or animals; agriculture, horticulture and 
forestry services     
  

الخدمات الطبية ، الخدمات البيطرية ، خدمات العناية الصحية و المحافظة على الجمال للبشر  
   أو الحيوانات ، خدمات الزراعة و البستنة و الغابات.

      
       

Date of 02/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/07/2019  

Applicant Name: UPL Limited  اسم طالب التسجيل: يو بي إل ليمتد 

Nationality     : INDIA جنسية الطالب الهند: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address UPL House,610 B/2,Bandra Village, off 
Western Express Highway, Bandra East, 
Mumbai-400051.India , Mumbai 

,باندرا فيليج ,أوف ويسترن  2بي/ 610يو بي إل هاوس,
الهند    ،  400051إكسبرس هاي واي إيست باندرا,مومباي 

 بومباي

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

TRI MARK CONSULTING P.O.Box 7780 -
11118 Amman/ Rayyan Buiding, Wadi 
Saqra 

 -7780ص.ب (تراي مارك)العالمة الثالثية لالستشارات  
 عمان،عمارة الريان, وادي صقرة  11118

ليغعنوان التب  

Trademark 166422 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 166422 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Legal research; Legal services; Legal services in relation to the 
negotiation of contracts for others; Legal administration of 
licences; Legal document preparation services; Licensing of 
intellectual property; Litigation services; Alternative dispute 
resolution services; Copyright management; Intellectual 
property prosecution; Intellectual property consultancy; 
Monitoring intellectual property rights for legal advisory 
purposes; Registration of domain names [legal services]. 

قانونية المتعلقة بالتفاوض حول العقود األبحاث القانونية، الخدمات القانونية، الخدمات ال
لآلخرين، اإلدارة القانونية للترخيص، خدمات إعداد الوثائق القانونية، ترخيص الملكية 

الفكرية، خدمات المرافعات، خدمات الحلول البديلة للنزاعات، إدارة حقوق النشر والتأليف، 
ية، مراقبة حقوق الملكية الفكرية متابعة إجراءات الملكية الفكرية، إستشارات الملكية الفكر

 لغايات االستشارات القانونية، تسجيل أسماء النطاق ]خدمات قانونية[.

Date of 30/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/01/2019  

Applicant Name: Talal Abu Ghazaleh & Co. 
International 

 اسم طالب التسجيل: طالل ابو غزاله وشركاه الدولية

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166277 Class 45 45 رقم العالمة التجارية 166277 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Legal research; Legal services; Legal services in relation to the 
negotiation of contracts for others; Legal administration of 
licences; Legal document preparation services; Licensing of 
intellectual property; Litigation services; Alternative dispute 
resolution services; Copyright management; Intellectual 
property prosecution; Intellectual property consultancy; 
Monitoring intellectual property rights for legal advisory 
purposes; Registration of domain names [legal services]. 

بالتفاوض حول العقود  األبحاث القانونية، الخدمات القانونية، الخدمات القانونية المتعلقة
لآلخرين، اإلدارة القانونية للترخيص، خدمات إعداد الوثائق القانونية، ترخيص الملكية 

الفكرية، خدمات المرافعات، خدمات الحلول البديلة للنزاعات، إدارة حقوق النشر والتأليف، 
الملكية الفكرية متابعة إجراءات الملكية الفكرية، إستشارات الملكية الفكرية، مراقبة حقوق 

 لغايات االستشارات القانونية، تسجيل أسماء النطاق ]خدمات قانونية[.

 
 
 
 
 
  

Date of 30/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/01/2019  

Applicant Name: Talal Abu Ghazaleh & Co. 
International 

 اسم طالب التسجيل: طالل ابو غزاله وشركاه الدولية

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

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 166271 Class 45 45 رقم العالمة التجارية 166271 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Machines, machine tools and attachments thereof, motors, engines 
and generators (not for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (not for land vehicles); compressors for 
machines; electricity generators; pumps for machines for use in 
agriculture, compaction, construction, demolition, earth conditioning, 
earth contouring, earth moving, forestry, landscaping, lifting, marine, 
material handling, material scrapping, mining, mulching, oil and gas 
distribution, exploration and production, paving, pipelaying, power 
generation, road building and repair, site preparation and remediation, 
waste management, air and space, quarry, aggregate and cement, 
vegetation management, transportation, and government and 
defense; and repair, replacement, and remanufactured parts for all of 
the forementioned goods; machines, machine tools and attachments 
thereof, motors, engines and generators (not for land vehicles), 
machine coupling and transmission components (not for land 
vehicles), namely, articulated trucks, asphalt pavers, backhoe loaders, 
cold planers, compactors, compact track and multi terrain loaders, 
dozers, draglines, drills, electric rope shovels, excavators, feller 
bunchers, forest machines, forwarders, harvesters, highwall miners, 
hydraulic mining shovels, knuckleboom loaders, material handlers, 
motor graders, pipelayers, road reclaimers, site prep tractors, 
skidders, skid steer loaders, surface mining conveyor systems, 
telehandlers, track loaders, underground hard rock mining machines, 
underground longwall mining machines, underground room and pillar 
mining systems, wheel dozers, wheel excavators, wheel loaders, 
wheel tractor scrapers, log loaders, backhoe loaders, marine engines, 
industrial engines, diesel engines for machines, hydraulic engines 
and motors; electric, industrial, diesel, gas and natural gas generators 
and gensets; and repair, replacement and remanufactured parts for all 
of the forementioned goods; attachments, namely, augurs, backhoes, 
bale grabs, bale spears, blades, brooms, brushcutters, buckets, cold 
planers, delimbers, felling heads, flail mowers, forks, grapples, 
hammers, harvester heads, material handling arms, mulchers, multi-
processors, pulverizers, rakes, rippers, saws, shears, silage defacers, 
snow blowers, snow plows, snow pushes, stump grinders, thumbs, 
tillers, trenchers, truss booms, water delivery systems, winches, 
integrated tool carriers, cutting jaws, and pallet forks all of the 
foregoing for earth moving, earth conditioning and material handling; 
and repair, replacement, and remanufactured parts for all of the 
forementioned goods; machine parts for use in compaction, 
compressing gas, demolition, earth conditioning, earth contouring, 
earth moving, forestry, namely cutting and clearing trees and brush, 
compaction, demolition, earth conditioning, earth contouring, earth 
moving, landscaping, lawn care, lifting, marine propulsion, material 
handling, mining, mulching, paving, pipelaying, powering oil and gas 
drilling operations; producing power from engines and generators, 
pumping oil, tunnel boring, waste management, air and space, and 
vegetation management; metal sealing rings for use with 

اآلالت والعدد اآللية وملحقاتها والمحركات والمكائن والمولدات )ليست للمركبات 
البرية( ، قارنات آلية وعناصر نقل الحركة )ليست للمركبات البرية( ، ضاغطات 

عة والضغط لآلالت ، مولدات الكهرباء ، مضخات لآلالت لالستخدام في الزرا
واإلنشاء والهدم وتكييف األرض وكفاف التراب وجرف التراب والغابات والمسطحات 

األرضية والرفع والدفع البحري ومناولة المواد وكشط المواد والتعدين وفَْرش 
التراب وتوزيع النفط والغاز واستكشاف آبار النفط والغاز وإنتاج النفط والغاز 

وليد الطاقة وبناء وإصالح الطرق وإعداد ومعالجة والتعبيد وتمديد األنابيب وت
المواقع وإدارة النفايات والهواء والمساحات واستخراج الحجارة والتجميع 

واألسمنت وإدارة الغطاء النباتي والنقل واإلدارة والدفاع وقطع اإلصالح واالستبدال 
ت والعدد اآللية والقطع والقطع المعاد تصنيعها لكافة السلع المذكورة آنفاً ، اآلال

وملحقاتها والمحركات والمكائن والمولدات )ليست للمركبات البرية( ، قارنات آلية 
وعناصر نقل الحركة )ليست للمركبات البرية( تحديداُ الشاحنات المفصلية وراصفات 

األسفلت والجرافات ذات المحراث الخلفي ومعدات قطع وكشط السطح اإلسفلتي 
مجنزرة للمسارات المضغوطة ولتضاريس المتعددة للشوارع الرص وجرافات 

والجرارات )لشق الطرق( والحفارات ذات كبل السحب والحفارات )مثاقب( ومجارف 
الحبال الكهربائية والحفارات وجرارات تحزيم قطع األخشاب ومعدات للغابات وآليات 

ف النقل وآالت الحصاد وآالت استخراج الفحم من مناجم عالية الجدار ومجار
هيدروليكية الستخراج الفحم وجرارات مزودة بذراع رافعة مفصلي وآليات مناولة 

المواد وجرارات تسوية األرض ذات محركات وآليات تمديد األنابيب وماكينات إصالح 
الطرق وجرارات تجهيز المواقع وجرارات الرفع والجرافات الصغيرة ذات العجالت 

م من السطوح وآالت المناولة عن بعد المطاطية وأنظمة ناقلة الستخراج الفح
والجرافات المجنزرة وآالت تعدين الصخور الصلبة تحت األرض وآالت استخراج 
الفحم من مناجم طويلة الجدار تحت األرض وأنظمة استخراج الفحم تحت األرض 

بطريقة الحجرات واألعمدة والجرارات )لشق الطرق( ذات العجالت والحفارات ذات 
رافات ذات العجالت وكواشط الجرارات ذات العجالت وجرافات قطع العجالت والج

الخشب والجرافات ذات المحراث الخلفي والمحركات البحرية والمحركات الصناعية 
ومحركات الديزل لآلالت والمكائن والمحركات الهيدروليكية ، المولدات الكهربائية 

از الطبيعي والمولدات والصناعية ومولدات الديزل ومولدات الغاز ومولدات الغ
الكهربية المتحركة ، قطع اإلصالح واالستبدال والقطع المعاد تصنيعها لكافة 

المنتجات المذكورة آنفاً ، الملحقات تحديداً البّريمة )مثقاب لولبي( والمحراث الخلفي 
ومقابض الباالت ورماح الباالت والشفرات والمقشات وقطاعات الفراشي والدالء 

وكشط السطح اإلسفلتي للشوارع وآالت تقليم األشجار ورؤوس قطع ومعدات قطع 
أشجار الغابات وجزازات المدراسات والشوكات والكالبات والمطارق ورؤوس آالت 

الحصاد وأذرع مناولة المواد وأدوات فَْرش التراب والمعالجات المتعددة ومكنات 
لدة والمناشير وآالت الجز السحق واألمشاط )لتسوية التربة( وآالت تفتيت التربة الص

وأالت سحب وفصل العَلَف األخضر المحفوظ ومنافخ الثلج وجرافات الثلج وجرافات 
دفع الثلج ومطاحن جذوع األشجار وأدوات البستنة وأدوات الحرث وحفارات الخنادق 

وجرارات رافعة جملونية وأنظمة تمديد المياه والرافعات )ونش( وناقالت األدوات 
وفكوك القطع وشوكات المنصات النقالة جميعها لما ذكر آنفاً لجرف التراب المتكاملة 

وتكييف األرض ومناولة المواد ، قطع اإلصالح واالستبدال والقطع المعاد تصنيعها 
لكافة المنتجات المذكورة آنفاً ، أجزاء اآلالت لالستخدام في الضغط وضغط الغاز 

التراب والغابات تحديداً قطع وتصفية والهدم وتكييف األرض وكفاف التراب وجرف 
األشجار والفراشي والضغط والهدم وتكييف األرض وكفاف التراب وجرف التراب 

والمسطحات األرضية والعناية بالحدائق والرفع والدفع البحري ومناولة المواد 
 والتعدين وفَْرش التراب والتعبيد وتمديد األنابيب وتشغيل عمليات حفر النفط والغاز ،

إنتاج الطاقة من المكائن والمولدات وضخ الزيت وحفر األنفاق وإدارة النفايات 
والهواء والمساحات وإدارة الغطاء النباتي ، حلقات معدنية مانعة للتسرب لالستخدام 

مع المعدات اآللية التوربينية وفرازات الطرد المركزي ، حلقات معدنية مانعة 
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turbomachinery and centrifuges; metal sealing rings for machines for 
use in agriculture, compaction, construction, demolition, earth 
conditioning, earth contouring, earth moving, forestry, landscaping, 
lifting, marine propulsion, material handling, mining, mulching, oil and 
gas distribution, oil and gas exploration, oil and gas production, 
paving, pipelaying, power generation, road building and repair, site 
preparation and remediation, tunnel boring, and vegetation 
management; metal seals for machines for use in agriculture, 
compaction, construction, demolition, earth conditioning, earth 
contouring, earth moving, forestry, landscaping, lifting, marine 
propulsion, material handling, mining, mulching, oil and gas 
distribution, oil and gas exploration, oil and gas production, paving, 
pipelaying, power generation, road building and repair, site 
preparation and remediation, tunnel boring, and vegetation 
management; a full line of engine parts for backhoe loaders, skid 
steer loaders, multi terrain loaders, integrated tool carriers, wheel 
loaders, track excavators, wheeled excavators, front shovels, 
telescoping material handlers, track material handlers, wheeled 
material handlers, track-type tractors, pipelayers, track loaders, 
landfill compactors, soil compactors, wheel dozers, motor graders, 
industrial tractors, wheel tractor-scrapers, forest machines, track 
skidders, wheeled skidders, track feller bunchers, wheeled feller 
bunchers, forwarders, track harvesters, knuckleboom loaders, 
vibratory soil compactors, soil compactors, vibratory asphalt 
compactors, pneumatic compactors, asphalt pavers, track asphalt 
pavers, screeds, cold planers, road reclaimers, windrow elevators, 
soil stabilizers, underground mining loaders, waste handlers, augers, 
bale accumulators, blades, brooms, brushcutters, buckets, mowers, 
forks, grapples, hammers, harvester heads, mulchers, pulverizers, 
rakes, rippers, saws, shears, defacers, blowers, plows, stump 
grinders, thumbs, tillers, trenchers, winches, and water delivery 
system; motors and engines except for land vehicles; machine 
coupling and transmission components except for land vehicles; 
agricultural implements other than hand-operated, namely, bale grabs, 
bale spears, mulchers, rakes, tillers, trenchers for use in agriculture, 
compaction, construction, demolition, earth conditioning, earth 
contouring, earth moving, forestry, landscaping, lifting, marine 
propulsion, material handling, mining, mulching, oil and gas 
distribution, oil and gas exploration, oil and gas production, paving, 
pipelaying, power generation, road building and repair, site 
preparation and remediation, tunnel boring, and vegetation 
management; machine couplings and transmission components 
except for land vehicles; valves being parts of machines; spark plugs; 
air and gas filters as parts of machines or engines for mechanical 
purposes; air intake and exhaust assemblies for engines; water 
regulators being parts of machines; oil filters; couplings for 
machines; starters for motors and engines; electric pumps; belts for 
machines; blades as machines parts; attachments for vehicles, 
namely, grapple buckets for moving earth and loose objects; 
combustion engine fuel nozzles; water separators for use in engines; 
fuel heaters for engines; air condensers; alternators for land vehicles; 
anti-friction bearings for machines; anti-friction pads for machines; 
anti-pollution devices for motors and engines; axles for machines; 
ball rings for bearings for machines, namely, for articulated trucks, 
on/off highway trucks, asphalt pavers, backhoe loaders, cold planers, 
compactors, track loaders, dozers, draglines, drills, shovels, 
excavators, feller bunchers, forest machines, forwarders, harvesters, 
hydraulic shovels, knuckleboom loaders, material handlers, motor 
graders, pipelayers, road reclaimers, skidders, skid steer loaders, 
wheel dozers, wheel excavators for use in agriculture, compaction, 
construction, demolition, earth conditioning, earth contouring, earth 
moving, forestry, landscaping, lifting, marine propulsion, material 
handling, mining, mulching, oil and gas distribution, oil and gas 
exploration, oil and gas production, paving, pipelaying, power 
generation, road building and repair, site preparation and remediation, 
tunnel boring, and vegetation management; bearing brackets for 
machines; engine bearings; brake linings for machines other than for 
vehicles; brake segments for machines other than for vehicles; brake 

غط واإلنشاء والهدم وتكييف األرض وكفاف للتسرب لالستخدام في الزراعة والض
التراب وجرف التراب والغابات والمسطحات األرضية والرفع والدفع البحري ومناولة 

المواد والتعدين وفَْرش التراب وتوزيع النفط والغاز واستكشاف آبار النفط والغاز 
إصالح الطرق وإنتاج النفط والغاز والتعبيد وتمديد األنابيب وتوليد الطاقة وبناء و

وإعداد ومعالجة المواقع وحفر األنفاق وإدارة الغطاء النباتي ، مانعات تسرب معدنية 
لآلالت لالستخدام في الزراعة والضغط واإلنشاء والهدم وتكييف األرض وكفاف 

التراب وجرف التراب والغابات والمسطحات األرضية والرفع والدفع البحري ومناولة 
ش التراب وتوزيع النفط والغاز واستكشاف آبار النفط والغاز المواد والتعدين وفَرْ 

وإنتاج النفط والغاز والتعبيد وتمديد األنابيب وتوليد الطاقة وبناء وإصالح الطرق 
وإعداد ومعالجة المواقع وحفر األنفاق وإدارة الغطاء النباتي ، مجموعة متكاملة من 

لجرافات الصغيرة ذات العجالت قطع المحركات للجرافات ذات المحراث الخلفي وا
المطاطية والجرافات المجنزرة للتضاريس المتعددة وناقالت األدوات المتكاملة 

والجرافات ذات العجالت والحفارات المجنزرة والحفارات ذات العجالت والمجارف 
األمامية ومناوالت المواد المتداخلة ومناوالت المواد المجنزرة ومناوالت المواد ذات 

الت والجرارات المجنزرة وآليات تمديد األنابيب والجرافات المجنزرة وضاغطات العج
ردم األراضي وضاغطات التربة والجرارات )لشق الطرق( ذات العجالت وجرارات 

تسوية األرض ذات محركات والجرارات الصناعية وكواشط الجرارات ذات العجالت 
الرفع ذات العجالت والجرارات  ومعدات للغابات وجرارات الرفع المجنزرة وجرارات

المجنزرة لتحزيم قطع األخشاب وجرارات تحزيم قطع األخشاب ذات العجالت وآليات 
النقل وآالت الحصاد المجنزرة وجرارات مزودة بذراع رافعة مفصلي وضاغطات 
التربة االهتزازية وضاغطات التربة وضاغطات األسفلت االهتزازية والضاغطات 

األسفلت وراصفات األسفلت المجنزرة وأذرع التسوية ومعدات  الهوائية وراصفات
قطع وكشط السطح اإلسفلتي للشوارع وماكينات إصالح الطرق ورافعات صفًّ 

الًدريس ومثبتات التربة وجرافات استخراج الفحم تحت األرض ومناوالت النفايات 
والدالء  والبّريمة والمراكمات البالية والشفرات والمقشات وقطاعات الفراشي

والجزازات والشوكات والكالبات والمطارق ورؤوس آالت الحصاد وأدوات فَْرش 
التراب ومكنات السحق واألمشاط )لتسوية التربة( وآالت تفتيت التربة الصلدة 

والمناشير وآالت الجز وأالت السحب والفصل والمنافخ والجرافات ومطاحن جذوع 
وحفارات الخنادق والرافعات )ونش( األشجار وأدوات البستنة وأدوات الحرث 

وأنظمة تمديد المياه ، المحركات والمكائن عدا ما كان منها للمركبات البرية ، قارنات 
آلية وعناصر نقل الحركة عدا ما كان منها للمركبات البرية ، المعدات الزراعية عدا 

تراب واألمشاط ما يدار باليد تحديداً مقابض الباالت ورماح الباالت وأدوات فَْرش ال
)لتسوية التربة( وأدوات الحرث وحفارات الخنادق لالستخدام في الزراعة والضغط 

واإلنشاء والهدم وتكييف األرض وكفاف التراب وجرف التراب والغابات والمسطحات 
األرضية والرفع والدفع البحري ومناولة المواد والتعدين وفَْرش التراب وتوزيع 

آبار النفط والغاز وإنتاج النفط والغاز والتعبيد وتمديد النفط والغاز واستكشاف 
األنابيب وتوليد الطاقة وبناء وإصالح الطرق وإعداد ومعالجة المواقع وحفر األنفاق 
وإدارة الغطاء النباتي ، قارنات آلية وعناصر نقل الحركة عدا ما كان منها للمركبات 

عال ، مرشحات )فالتر( الهواء البرية ، صمامات كونها أجزاء آالت ، شمعات اإلش
والغاز باعتبارها أجزاء من اآلالت أو المكائن للغايات الميكانيكية ، مجموعات سحب 

الهواء والعوادم للمكائن ، منظمات المياه كونها أجزاء آالت ، مرشحات )فالتر( 
 الزيت ، قارنات لآلالت ، أجهزة إقالع للمحركات والمكائن ، المضخات الكهربائية ،
السيور لآلالت ، ريش المراوح باعتبارها أجزاء آالت ، الملحقات للمركبات تحديداً 

جرافات الكالبات لجرف التراب واألشياء السائبة ، فوهات وقود المكائن المحترق ، 
فرازات المياه لالستخدام في المكائن ، سخانات الوقود للمكائن ، المكثفات الهوائية ، 

للمركبات البرية ، محامل مقاومة لالحتكاك لآلالت ، منصات  مولدات التيار المتردد
مقاومة لالحتكاك لآلالت ، أدوات ضد التلوث للمحركات والمكائن ، محاور دواليب 
اآلالت ، حلقات كريات المحامل لآلالت تحديداً للشاحنات المفصلية والشاحنات على 

راصفات األسفلت الطريق السريعة وعلى الطرق الوعرة وراصفات األسفلت و
والجرافات ذات المحراث الخلفي ومعدات قطع وكشط السطح اإلسفلتي للشوارع 

وآليات الرص والجرافات المجنزرة والجرارات )لشق الطرق( والحفارات ذات كبل 
السحب والحفارات )مثاقب( والمجارف والحفارات وجرارات تحزيم قطع األخشاب 

الحصاد والمجارف الهيدروليكية والجرارات  ومعدات للغابات وآليات النقل وآالت
المزودة بذراع رافعة مفصلي وآليات مناولة المواد وجرارات تسوية األرض ذات 

محركات وآليات تمديد األنابيب وماكينات إصالح الطرق وجرارات الرفع والجرافات 
ت الصغيرة ذات العجالت المطاطية والجرارات )لشق الطرق( ذات العجالت والحفارا

ذات العجالت لالستخدام في الزراعة والضغط واإلنشاء والهدم وتكييف األرض 
وكفاف التراب وجرف التراب والغابات والمسطحات األرضية والرفع والدفع البحري 
ومناولة المواد والتعدين وفَْرش التراب وتوزيع النفط والغاز واستكشاف آبار النفط 

د وتمديد األنابيب وتوليد الطاقة وبناء وإصالح والغاز وإنتاج النفط والغاز والتعبي
الطرق وإعداد ومعالجة المواقع وحفر األنفاق وإدارة الغطاء النباتي ، كتائف ارتكاز 
لآلالت ، محامل للمكائن ، بطانات مكابح لآلالت بخالف المستخدمة للمركبات ، قطع 

ت بخالف المستخدمة مكابح لآلالت بخالف المستخدمة للمركبات ، نعول مكابح لآلال
للمركبات ، مكربنات ، آالت تدار بالهواء المضغوط ، مضخات تدار بالهواء 

المضغوط ، أذرع توصيل لآلالت والمحركات والمكائن ، كبالت تحكم كونها أجزاء 
من اآلالت أو المكائن أو المحركات ، مولدات التيار ، رؤوس أسطوانات للمكائن ، 

نات للمحركات والمكائن ، لقم حفر مركزية كونها أجزاء أسطوانات لآلالت ، أسطوا
آالت ، رؤوس حفر كونها أجزاء آالت ، مثاقب آلية ، سيور المولدات الكهربائية 
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shoes for machines other than for vehicles; carburetors; compressed 
air machines; compressed air pumps; connecting rods for machines, 
motors, and engines; control cables being parts of machines, 
engines, or motors; current generators; cylinder heads for engines; 
cylinders for machines; cylinders for motors and engines; centering 
drilling bits being parts of machines; drilling heads being parts of 
machines; power drills; electric, diesel, gas, and natural gas generator 
belts; electric, diesel, gas, and natural gas generators; belts for 
motors and engines; fans for motors and engines; fuel transfer 
apparatus for internal combustion engines, namely fuel pumps; 
transmission gears for machines, other than for land vehicles; guards 
being parts of machines; hammers being parts of machines; hydraulic 
hammers; lubricating pumps; lubricators being parts of machines; 
machine fly wheels; pistons for motors; pulleys being parts of 
machines; electric pumps; reduction gears other than for land 
vehicles; shaft couplings for machines; bearings for transmission 
shafts being parts of machines; superchargers for motors and 
engines; turbochargers for motors and engines; transmission chains 
and shafts, other than for land vehicles; turbocompressors; parts and 
fittings for all the aforesaid goods sold as a unit with the goods; 
mechanical engine parts for land vehicles, agricultural machinery, and 
earth moving machinery, namely, starting motors, alternators, 
pistons, cylinder heads, cooling systems parts namely, water pumps 
for land vehicles, water pumps for use in motors and engines, oil 
coolers for engines, radiators, heat exchangers for motors and 
engines and fans for motors and engines, turbochargers, lubricating 
systems parts namely, oil pumps for land vehicles, oil pumps for use 
in motors and engines, metal and non-metal engine seals, metal and 
non-metal engine gaskets for vehicles, gaskets for internal 
combustion engines, shaft couplings for machines, gears for 
machines, gears for engines for machines, shafts for engines, air 
compressors, and blocks; crank shafts for engines, engine camshafts, 
engine bearings; mufflers for engines and motors; engine exhaust 
caps; exhaust silencers for engines; radiators and radiator caps for 
vehicles; exhausts for engines; current generators, compressors, and 
pumps as parts of machines, motors, and engines, and parts therefor, 
for use in agriculture, compaction, construction, demolition, earth 
conditioning, earth contouring, earth moving, forestry, landscaping, 
lawn care, lifting, marine propulsion, material handling, mining, 
mulching, oil and gas distribution, oil and gas exploration, oil and gas 
production, paving, pipelaying, power generation, road building and 
repair, site preparation and remediation, tunnel boring, waste 
management, and vegetation management; bearings; blocks, 
camshafts, crankshafts, cylinder heads, filters for motors and 
engines, frames, fuel injectors, metal engine gaskets for vehicles, 
liners, electric motors, electric pumps, piston rings, engine rods, 
rotating assemblies, mechanical seals, pressure switches as parts of 
machines, turbochargers for machines, and valves as machine 
components for compacting earth, compressing gas, demolition, 
earth conditioning, earth contouring, earth moving, forestry, namely 
cutting and clearing trees, landscaping, lawn care, lifting, marine 
propulsion, material handling, mining, mulching, paving, pipelaying, 
powering oil and gas drilling operations, producing power from 
engines and generators, pumping oil, waste management, and 
vegetation management; winches; motors for model vehicles and/or 
slot cars. 

والديزل ومولدات الغاز ومولدات الغاز الطبيعي ، المولدات الكهربائية والديزل 
ئن ، مراوح ومولدات الغاز ومولدات الغاز الطبيعي ، سيور للمحركات والمكا

المحركات والمكائن ، أجهزة نقل الوقود لمحركات االحتراق الداخلي تحديداً مضخات 
الوقود ، مسننات نقل الحركة لآلالت بخالف المستخدمة في المركبات البرية ، الوقاء 
كونها أجزاء آالت ، المطارق كونها أجزاء آالت ، المطارق الهيدروليكية ، مضخات 

ات كونها أجزاء آالت ، دواليب تنظيم سرعة اآلالت ، مكابس التشحيم ، المشحم
للمحركات ، بكرات كونها أجزاء آالت ، المضخات الكهربائية ، مسننات تخفيض 

السرعة بخالف المستخدمة للمركبات البرية ، قارنات ألعمدة اإلدارة كونها أجزاء 
بينية للمحركات آالت ، الضاغطات الفائقة للمحركات والمكائن ، الشواحن التر

والمكائن ، سالسل وأعمدة نقل الحركة بخالف المستخدمة في المركبات البرية ، 
الضاغطات التربينية ، أجزاء وقطع المنتجات المذكورة آنفاً تباع كوحدة واحدة مع 
المنتجات ، أجزاء المكائن الميكانيكية للمركبات البرية والمعدات الزراعية ومعدات 

داً محركات التشغيل ومولدات التيار المتردد والمكابس ورؤوس جرف التراب تحدي
األسطوانات وأجزاء أنظمة التبريد تحديداً مضخات المياه للمركبات البرية ومضخات 

المياه لالستخدام في المحركات والمكائت ومبردات الزيت للمكائن والمشعات 
ح للمحركات والمكائن الحرارية والمبادالت الحرارية للمحركات والمكائت والمراو

والشواحن التربينية وأجزاء أنظمة التشحيم تحديداً مضخات الزيت للمركبات البرية 
ومضخات الزيت لالستخدام في المحركات والمكائن ومانعات التسرب المعدنية وغير 

المعدنية للمكائن وأطواق منع التسرب المعدنية وغير المعدنية لمكائن المركبات 
تسرب لمحركات االحتراق الداخلي وقارنات األعمدة لآلالت ومسننات وأطواق منع ال

لآلالت ومسننات لمكائن اآلالت وأعمدة للمكائن وضاغطات الهواء والقوالب ، 
األعمدة المرفقية للمكائن وأعمدة الكامات للمكائن ومحامل المكائن ، كاتمات الصوت 

كائن ، كاتمات صوت أجهزة للمكائن والمحركات ، أغطية أجهزة صرف العوادم للم
صرف العوادم للمكائن ، المشعات الحرارية وأغطية المشعات الحرارية للمركبات ، 

أجهزة صرف عوادم المكائن ، مولدات التيار ، الضاغطات والمضخات كونها أجزاء 
من اآلالت والمحركات والمكائن وأجزائها لالستخدام في الزراعة والضغط واإلنشاء 

يف األرض وكفاف التراب وجرف التراب والغابات والمسطحات األرضية والهدم وتكي
والعناية بالحدائق والرفع والدفع البحري ومناولة المواد والتعدين وفَْرش التراب 
وتوزيع النفط والغاز واستكشاف آبار النفط والغاز وإنتاج النفط والغاز والتعبيد 

الطرق وإعداد ومعالجة المواقع وحفر  وتمديد األنابيب وتوليد الطاقة وبناء وإصالح
األنفاق وإدارة النفايات وإدارة الغطاء النباتي ، المحامل ، القوالب وأعمدة الكامات 
واألعمدة المرفقية ورؤوس األسطوانات والمرشحات )فالتر( للمحركات والمكائن 

 واإلطارات ومحاقن الوقود وأطواق منع التسرب المعدنية للمركبات والبطانات
والمحركات الكهربائية والمضخات الكهربائية وحلقات المكابس وأذرع المكائن 

ومجموعات التدوير ومانعات التسرب الميكانيكية ومفاتيح الضغط كونها أجزاء آالت 
والشواحن التربينية لآلالت والصمامات كونها مكونات آالت لضغط التربة وضغط 

وجرف التراب والغابات تحديداً قطع الغاز والهدم وتكييف األرض وكفاف التراب 
وتصفية األشجار والمسطحات األرضية والعناية بالحدائق والرفع والدفع البحري 
ومناولة المواد والتعدين وفَْرش التراب والتعبيد وتمديد األنابيب وتشغيل عمليات 
يات حفر النفط والغاز وإنتاج الطاقة من المكائن والمولدات وضخ الزيت وإدارة النفا

وإدارة الغطاء النباتي ,الرافعات )ونش( ، محركات للمركبات الصغيرة و/أو السيارات 
 التي تعمل بقطع النقد.
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Vehicles, tractors, marine vehicles and apparatus for 
locomotion by land, air or water for use in agriculture, 
compaction, construction, demolition, earth conditioning, earth 
contouring, earth moving, forestry, landscaping, lifting, marine, 
material handling, material scrapping, mining, mulching, oil and 
gas distribution, exploration and production, paving, pipelaying, 
power generation, road building and repair, site preparation and 
remediation, waste management, air and space, quarry, 
aggregate and cement, vegetation management, transportation, 
and government and defense; and repair, replacement, and 
remanufactured parts for all of the forementioned goods; 
vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water, namely, 
trucks, off-highway trucks, articulated trucks, underground 
mining trucks, internal combustion fork-lift trucks, electric fork-
lift trucks, electric pallet movers, manual pallet movers, asphalt 
pavers, backhoe loaders, cold planers, compactors, compact 
track and multi terrain loaders, dozers, draglines, drills, electric 
rope shovels, excavators, feller bunchers, forest machines, 
forwarders, harvesters, highwall miners, hydraulic mining 
shovels, knuckleboom loaders, material handlers, motor 
graders, pipelayers, road reclaimers, site prep tractors, 
agricultural tractors, combines, windrowers, balers, disc 
mowers and conditioners, sickle mowers and conditioners, bale 
accumulators, skidders, skid steer loaders, surface mining 
conveyor systems, telehandlers, track loaders, underground 
hard rock mining machines, underground longwall mining 
machines, underground room and pillar mining systems, wheel 
dozers, wheel excavators, wheel loaders, wheel tractor 
scrapers, log loaders, backhoe loaders; and repair, replacement 
and remanufactured parts for all of the forementioned goods; 
structural, repair and replacement and remanufactured parts for 
engines for the foregoing vehicles; transmissions for land 
vehicles and structural, repair and replacement parts therefor; 
locomotives; railcars; engines for land vehicles; diesel engines 
for land vehicles, rocket engines for land vehicle propulsion; 
vehicle parts, namely, tracks for tracked land vehicles; hydraulic 
circuits and hydraulic adapters for connecting components of 
hydraulic systems in vehicles; horns for vehicles; rearview 
mirrors; side view mirrors for vehicles; seats and seat belts for 
vehicles; seat suspension, seat cushions and seat arm rests all 
for vehicles; fitted seat covers for vehicles; vehicle head rest 
covers; brakes for vehicles; brake linings for vehicles; brake air 
compressors for land vehicles; land vehicle structural parts; 
hydraulic apparatus for use in moving work tools attached to 
vehicles and not for engines or motors, namely, hydraulic 
drives, hydraulic gears, hydraulic pumps, and hydraulic shock 
absorbers; parts and fittings for all the aforesaid goods sold as 
a unit with the goods; parts and fittings for land vehicles, 
namely, engines, connecting rods for vehicles other than parts 
of motors and engines, transmissions for land vehicles; repair, 
and replacement parts for land vehicles, namely, a full line of 
structural parts for articulated trucks, on/off highway trucks, 

المركبات والجرارات والمركبات البحرية وأجهزة النقل البري أو المائي أو الجوي لالستخدام 
ط واإلنشاء والهدم وتكييف األرض وكفاف التراب وجرف التراب والغابات في الزراعة والضغ

والمسطحات األرضية والرفع والدفع البحري ومناولة المواد وكشط المواد والتعدين وفَْرش 
التراب وتوزيع النفط والغاز واستكشاف آبار النفط والغازوإنتاج النفط والغاز والتعبيد وتمديد 

قة وبناء وإصالح الطرق وإعداد ومعالجة المواقع وإدارة النفايات األنابيب وتوليد الطا
والهواء والمساحات واستخراج الحجارة والتجميع واألسمنت وإدارة الغطاء النباتي والنقل 

واإلدارة والدفاع وقطع اإلصالح واالستبدال والقطع المعاد تصنيعها لكافة السلع المذكورة آنفاً 
البري أو المائي أو الجوي تحديداً الشاحنات والشاحنات على الطرق  ، المركبات وأجهزة النقل

الوعرة والشاحنات المفصلية وشاحنات استخراج الفحم تحت األرض وشاحنات االحتراق 
الداخلي ذات الرافعة الشوكية والشاحنات الكهربائية ذات الرافعة الشوكية ونقاالت المنصات 

ة وراصفات األسفلت والجرافات ذات المحراث الخلفي الكهربائية ونقاالت المنصات اليدوي
ومعدات قطع وكشط السطح اإلسفلتي للشوارعوآليات الرص وجرافات مجنزرة للمسارات 

المضغوطة ولتضاريس المتعددة والجرارات )لشق الطرق( والحفارات ذات كبل السحب 
حزيم قطع األخشاب والحفارات )مثاقب( ومجارف الحبال الكهربائية والحفارات وجرارات ت

ومعدات للغابات وآليات النقل وآالت الحصاد وآالت استخراج الفحم من مناجم عالية الجدار 
ومجارف هيدروليكية الستخراج الفحم وجرارات مزودة بذراع رافعة مفصلي وآليات مناولة 

طرق المواد وجرارات تسوية األرض ذات محركات وآليات تمديد األنابيب وماكينات إصالح ال
وجرارات تجهيز المواقع والجرارات الزراعية وآالت الجمع والحصاد وصافًّات الًدريس 
والحازمات والجزازات والمكيفات القرصية وجزازات ومكيفات الحصد ومراكمات صّف 

الدريس وجرارات الرفع والجرافات الصغيرة ذات العجالت المطاطية وأنظمة ناقلة الستخراج 
ت المناولة عن بعد والجرافات المجنزرة وآالت تعدين الصخور الصلبة الفحم من السطوح وآال

تحت األرض وآالت استخراج الفحم من مناجم طويلة الجدار تحت األرض وأنظمة استخراج 
الفحم تحت األرض بطريقة الحجرات واألعمدة والجرارات )لشق الطرق( ذات العجالت 

ت وكواشط الجرارات ذات العجالت وجرافات والحفارات ذات العجالت والجرافات ذات العجال
قطع الخشب والجرافات ذات المحراث الخلفيوقطع اإلصالح واالستبدال والقطع المعاد تصنيعها 
لكافة السلع المذكورة آنفاً ، القطع الهيكلية وقطع اإلصالح واالستبدال والقطع المعاد تصنيعها 

الحركة للمركبات البرية والقطع الهيكلية وقطع لمكائن المركبات المذكورة آنفاً ، عناصر نقل 
اإلصالح واالستبدال الخاصة بها ، القاطرات ، المقطورات ، مكائن للمركبات البرية ، مكائن 

الديزل للمركبات البرية ، مكائن صاروخية لدفع المركبات البرية ، قطع المركبات تحديداً 
وليكية ومحوالت هيدروليكية لتوصيل مسارات للمركبات البرية المجنزرة ، دارات هيدر

مكونات األنظمة الهيدروليكية في المركبات ، أبواق للمركبات ، مرايا الرؤية الخلفية ، مرايا 
الرؤية الجانبية للمركبات ، مقاعد وأحزمة المقاعد للمركبات ، تعليق المقاعد ووسائد المقاعد 

اعد المجهزة للمركبات ، بطانات المكابح ومساند أذرع المقاعد لكافة المركبات ، أغطية المق
للمركبات ، ضاغطات الهواء للمكابح للمركبات البرية ، القطع الهيكلية للمركبات البرية ، 

األجهزة الهيدروليكية لالستخدام في تحريك أدوات العمل المرافقة للمركبات وليست للمكائن 
ت الهيدروليكية والمضخات أو المحركات تحديداً الدواسات الهيدروليكية والمسننا

الهيدروليكيةومخمدات الصدمات الهيدروليكية ، األجزاء والقطع جميعها للمنتجات المذكورة 
آنفاً تباع كوحدة واحدة مع المنتجات ، األجزاء والقطع للمركبات البرية تحديداً المكائن وأذرع 

ركة للمركبات البرية ، التوصيل للمركبات بخالف قطع المحركات والمكائن وعناصر نقل الح
قطع اإلصالح واالستبدال للمركبات البرية تحديداً مجموعة متكاملة من القطع الهيكلية 
للشاحنات المفصلية والشاحنات على الطريق السريعة وعلى الطرق الوعرة وراصفات 

األسفلت وراصفات األسفلت والجرافات ذات المحراث الخلفي ومعدات قطع وكشط السطح 
تي للشوارع وآليات الرص والجرافات المجنزرة والجرارات )لشق الطرق( والحفارات اإلسفل

ذات كبل السحب والحفارات )مثاقب( والمجارف والحفارات وجرارات تحزيم قطع األخشاب 
ومعدات للغابات وآليات النقل وآالت الحصاد والمجارف الهيدروليكية والجرارات المزودة 

مناولة المواد وجرارات تسوية األرض ذات محركات وآليات  بذراع رافعة مفصلي وآليات
تمديد األنابيب وماكينات إصالح الطرق وجرارات الرفع والجرافات الصغيرة ذات العجالت 
المطاطية والجرارات )لشق الطرق( ذات العجالت والحفارات ذات العجالت لالستخدام في 

كفاف التراب وجرف التراب والغابات الزراعة والضغط واإلنشاء والهدم وتكييف األرض و
والمسطحات األرضية والرفع والدفع البحري ومناولة المواد والتعدين وفَْرش التراب وتوزيع 

النفط والغاز واستكشاف آبار النفط والغاز وإنتاج النفط والغاز والتعبيد وتمديد األنابيب وتوليد 
ع وحفر األنفاق وإدارة الغطاء النباتي ، الطاقة وبناء وإصالح الطرق وإعداد ومعالجة المواق

Date of 28/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/01/2019  
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Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 100 N.E. Adams Street, Peoria,Illinois 
61629-9540, United States of America 

, 61629-9540, الينويز 100ان. اي., ادمز ستريت, بيوريا  
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asphalt pavers, backhoe loaders, cold planers, compactors, 
track loaders, dozers, draglines, drills, shovels, excavators, 
feller bunchers, forest machines, forwarders, harvesters, 
hydraulic shovels, knuckleboom loaders, material handlers, 
motor graders, pipelayers, road reclaimers, skidders, skid steer 
loaders, wheel dozers, wheel excavators for use in agriculture, 
compaction, construction, demolition, earth conditioning, earth 
contouring, earth moving, forestry, landscaping, lifting, marine 
propulsion, material handling, mining, mulching, oil and gas 
distribution, oil and gas exploration, oil and gas production, 
paving, pipelaying, power generation, road building and repair, 
site preparation and remediation, tunnel boring, and vegetation 
management; wheelbarrows; hitch covers; mud flaps; license 
plate holders; covers for vehicle steering wheels; automobile 
windshield sunshades; bicycles; tricycles; motor scooters; 
push scooters [vehicles]; air pumps [vehicle accessories]; 
bicycle horns; bicycle bells; bicycle training wheels. 

عربات اليد  ، أغطية وصالت الربط ، واقيات الوحل ، حامالت لوحات الترخيص ، أغطية 
لعجالت توجيه المركبات ، شمسيات لزجاج السيارات األمامي ، دراجات هوائية ، دراجات 

جات بخارية صغيرة تدفع هوائية ثالثية العجالت ، دراجات بخارية صغيرة ذات محركات ، درا
باألرجل ]مركبات[ ، مضخات هوائية ]لوازم للمركبات[ ، أبواق للدراجات الهوائية ، أجراس 

 للدراجات الهوائية ، عجالت التدريب للدراجات الهوائية.

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 75592 
Claim Date: 03/08/2018 

 JMبلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية: 
 75592رقم االدعاء: 

 03/08/2018تاريخ االدعاء: 

تاريخ  1688رقم  العالمات التجارية  اعادةنشر بناء على قرار مسجلمالحظة:  
15/1/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


