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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; transmission 

fluids. 
 
 

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

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

؛ المستحضرات البيولوجية لالستخدام في الصناعة والعلوم؛ الطبيعي واألسمدة والمخصبات

 سوائل نقل الحركة.
 

Date of 06/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/11/2018  

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 

-75039الس كوليناس بوليفارد، ارفينغ، تكساس  5959

 ، الواليات المتحدة االمريكية2298

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY   
- 56, PRINCE SHAKER BIN ZAID 

ST.,SHEMISSANI , PO_BOX: 840553 - 
POSTCODE: 11184 - 

شاكر بن شارع االمير  56  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية   
رمز بريدي  - 840553صندوق بريد  -زيد, الشميساني االردن 

11184 - 

ليغعنوان التب  

Trademark 166433 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 166433 الصنف 
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   MANVERT SILIKON  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chemicals for use in agriculture, horticulture and forestry. 
Manures and fertilisers. 

 المستخدمة في الزراعة والبستنة والحراجة، األسمدة والمخصباتالكيماويات 

Date of 26/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/12/2018  

Applicant Name: BIOVERT, S.L. اسم طالب التسجيل: .ال.بايوفيرت اس 

Nationality     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Carretera LV-9224, Km.8,825137 CORBINS 

(LLEIDA) Spain 

)ليدا(   كوربينز 8.825137، كيه ام. 9224 -كاريتيرا ال في 

 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 
 بن زيدعمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر 

ليغعنوان التب  

Trademark 166613 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 166613 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 

بيتش، سي ، نيوبورت 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 

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166654 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 166654 الصنف 
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  CENTRIENT  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chemical ingredients for pharmaceutical preparations and for 
pharmaceutical use, especially ingredients for the manufacture 

of antibiotics, statins and antifungals. 

المكونات الكيميائية للمستحضرات الصيدالنية ولالستخدام الصيدالني، وخصوصاً مكونات 
 تصنيع المضادات الحيوية ومخفضات الكوليسترول ومضادات الفطريات.

Priority claim:  Claim Country: BX 

Claim No.: 1383219 
Claim Date: 12/10/2018 

 BXاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 1383219رقم االدعاء: 
 12/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 11/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/04/2019  

Applicant Name: Centrient Pharmaceuticals 
Netherlands B.V. 

طالب التسجيل:اسم  .في .سنترينت فارماسيوتيكالز نيذرالندز بي  

Nationality     : NETHERLANDS جنسية الطالب هولندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Alexander Fleminglaan 1, 2613 AX DELFT, 
The Netherlands 

 عنوان طالب التسجيل  ايه اكس ديلفيت، هولندا 2613،  1فليمينجالن اليكساندر 

Applicant for 

Correspondence 

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 166434 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 166434 الصنف 
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  WELD - ON 
   

 
 

Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Adhesives, solvent cements, and primers for adhesives and 

solvent cements. 

مواد الصقة والصق )مذيب(  اسمنتي ومواد أولية )أساسية( للمواد الالصقة ولالصق 

 )مذيب( االسمنتي.

Date of 24/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/04/2019  

Applicant Name : IPS Corporation اسم طالب التسجيل: آي بيه اس 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 455 W. Victoria Street, Compton, 

California 90220, USA 

 90220دبليو. فيكتوريا ستريت ، كومبتون ، كاليفورنيا  455

 ، 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 166739 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 166739 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and 

against deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural 
resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, 
printers and artists. 

دهانات والورنيش وطالءات اللك، مواد الوقاية من الصدأ ومواد حفظ الخشب من التلف، 

ي شكل رقائق أو مسحوق مواد التلوين، مواد تثبيت األلوان، راتنج طبيعي خام، معادن ف
 إلستخدام الدهانين وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانين.

Special condition:  The trademark  is registered in gray, orange, 
green, blue and red colors 

 اشتراطات خاصة: تسجل العالمة باألولن الرمادي و البرتقالي واألخضر واألزرق واألحمر،

Date of 19/03/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/03/2019  

Applicant Name: Al-Jazeera Factory for 
Paints Co. 

 اسم طالب التسجيل: شركة مصنع الجزيرة للدهانات

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box 1900,   Khamis Mushayt 61961,   
Kingdom of Saudi Arabia 

، المملكة العربية 61961، خميس مشيط 1900ص.ب 
 السعودية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 

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

AMMAN Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب سماس للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166798 Class 2 2 رقم العالمة التجارية 166798 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and 
against deterioration ofwood; colorants; mordants; raw natural 

resins; metals in foil and powder form forpainters, decorators, 
printers and artists 

 دهانات والورنيش وطالءات اللك، مواد الوقاية من الصدأ ومواد حفظ الخشب من التلف،
مواد التلوين، موادتثبيت األلوان، راتنج طبيعي خام، معادن في شكل رقائق أو مسحوق 

 إلستخدام الدهانين وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانين

Special condition:  ( WITH COLORS ( ORANGE , GREEN, BLUE 

AND RED 

 ر واألزرق و األحمراشتراطات خاصة: العالمة بتدرجات األلوان البرتقالي واألخض

 

Date of 11/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/06/2019  

Applicant Name: Al-Jazeera Factory for 
Paints Co. 

 اسم طالب التسجيل: شركة مصنع الجزيرة للدهانات

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box 1900, Khamis Mushayt 61961, 
Kingdom ofSaudi Arabia,  

، المملكة العربية 61961، خميس مشيط 1900ص.ب 
 السعودية  ، 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 

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

AMMAN Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب سماس للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166797 Class 2 2 رقم العالمة التجارية 166797 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and 
against deterioration ofwood; colorants; mordants; raw natural 

resins; metals in foil and powder form forpainters, decorators, 
printers and artists 

من التلف،  دهانات والورنيش وطالءات اللك، مواد الوقاية من الصدأ ومواد حفظ الخشب
مواد التلوين، موادتثبيت األلوان، راتنج طبيعي خام، معادن في شكل رقائق أو مسحوق 

 إلستخدام الدهانين وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانين

Special condition:  ( WITH COLORS ( ORANGE , GREEN, BLUE 
AND RED 

 الي واألخضر واألزرق و األحمراشتراطات خاصة: العالمة بتدرجات األلوان البرتق

Date of 11/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/06/2019  

Applicant Name: Al-Jazeera Factory for 
Paints Co. 

 اسم طالب التسجيل: شركة مصنع الجزيرة للدهانات

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box 1900, Khamis Mushayt 61961, 
Kingdom ofSaudi Arabia,  

، المملكة العربية 61961، خميس مشيط 1900ص.ب 
 السعودية  ، 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 

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

AMMAN Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب سماس للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166795 Class 2 2 رقم العالمة التجارية 166795 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

After-shave lotions; air fragrancing preparations; almond oil; 
almond soap; aloe vera preparations for cosmetic purposes; 
antiperspirant soap; antiperspirants [toiletries]; aromatics 

[essential oils]; astringents for cosmetic purposes; balms, other 
than for medical purposes; bath salts, not for medical purposes; 
bath preparations, not for medical purposes; beauty masks; 

breath freshening sprays; breath freshening strips; cleansers 
for intimate personal hygiene purposes, non medicated; 
cosmetic preparations for baths; cosmetic preparations for 

eyelashes; cosmetic kits; cosmetic pencils; cosmetic 
preparations for skin care; cosmetic dyes; cosmetics; cotton 
swabs for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic 

purposes; deodorant soap; deodorants for human beings or for 
animals; dry shampoos; eau de Cologne; ethereal oils; eyebrow 
cosmetics; eyebrow pencils; false eyelashes; false nails; hair 

lotions; hair colorants; hair spray; hair conditioners; lacquer-
removing preparations; lip glosses; lipstick cases; lipsticks; 
lotions for cosmetic purposes; make-up preparations; make-up 

removing preparations; make-up; make-up powder; mascara; 
massage gels, other than for medical purposes; nail varnish; 
nail care preparations; nail art stickers; nail varnish removers; 

oils for cosmetic purposes; oils for perfumes and scents; 
perfumery; perfumes; petroleum jelly for cosmetic purposes; 
pomades for cosmetic purposes; potpourris [fragrances]; 

shampoos; skin whitening creams; soap; sun-tanning 
preparations [cosmetics]; sunscreen preparations; talcum 
powder, for toilet use; tissues impregnated with cosmetic 

lotions; tissues impregnated with make-up removing 
preparations; toilet water; vaginal washes for personal sanitary 
or deodorant purposes., 

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

للتواليت[; عطور ]زيوت طيارة[; قابضات لالوعية الغراض التجميل; بالسم لغير األغراض 

الطبية; امالح استحمام ليست لغايات طبية; مستحضرات استحمام لغير غايات طبية; اقنعة 
تجميلية; رذاذات النعاش رائحة الفم; شرائح إنعاش النفس; مطهرات غير طبية للعناية 

صية; مستحضرات تجميلية لالستحمام; مستحضرات تجميل للرموش; اطقم بالنظافة الشخ

تجميل; اقالم تجميلية; مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة; اصباغ تجميلية; مستحضرات 
تجميل; اعواد قطن الغراض التجميل; غزل قطني الغراض التجميل; صابون الزالة الروائح 

أو للحيوانات; شامبو جاف; ماء الكولونيا; زيوت الكريهة; مزيالت الروائح الكريهة للبشر 

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

الت ]لوشن[ الغراض ازالة الالكيه; ملمعات شفاه; علب أحمر الشفاه; طالء الشفاه; غسو

التجميل; مستحضرات مكياج; مستحضرات ازالة المكياج; مكياج; مساحيق مكياج; مسكرة; 
مواد هالمية للتدليك لغير األغراض الطبية; ملمع اظافر; مستحضرات العناية باالظافر; أظافر 

; الصقة مصنعة; مزيالت طالء األظافر; زيوت لغايات التجميل; زيوت للعطور والروائح

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

مستحضرات لإلسمرار ]مستحضرات تجميل[; مستحضرات الوقاية من الشمس; مسحوق 

غسوالت ]لوشن[ تجميلية; مناديل مبلّلة بمستحضرات التالك للزينة; مناديل ورقية مشربة ب
 إلزالة مواد التجميل; كولونيا; غسوالت مهبلية ألغراض الصحة الشخصية أو مزيلة للعرق.,

Date of 31/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/03/2019  

Applicant Name: Suyen Corporation اسم طالب التسجيل: سوين كوربوريشن 

Nationality     : PHILIPPINES جنسية الطالب فلبين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2214 Tolentino Street, Pasay City,    Metro 

Manila, Philippines 

 عنوان طالب التسجيل  تولينتينو ستريت ، باساي سيتي ، مترو مانيال، الفليبين 2214

Applicant for 
Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7, 

2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman 

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

 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166547 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 166547 الصنف 
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   ETOILE FILANTE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Perfumery; perfumes; eau de toilette; eau de parfum; eau de 
Cologne; room perfuming preparations; essential oils; air 
fragrancing preparations; soaps; perfumed soaps; shampoos; 

shower gels; bath gels; deodorants for personal use; scented 
body lotions and milks; scented body creams. 

رات تعطير المنتجات العطرية؛ العطور؛ ماء التواليت؛ ماء العطر؛ ماء الكولونيا؛ مستحض
الغرف؛ الزيوت العطرية؛ مستحضرات تعطير الجو؛ الصابون؛ الصابون المعطر؛ شامبو؛ جل 

لالغتسال؛ جل لالستحمام؛ مزيل الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي؛ الغسول )لوشن( 

 والحليب المعطران للجسم؛ كريمات معطرة للجسم.

Priority claim:  Claim Country: LB 

Claim No.: 188166 
Claim Date: 04/10/2018 

 LBاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 188166رقم االدعاء: 
 04/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 01/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/04/2019  

Applicant Name: Yasmine Riad Abdullah 
Rabah 

 اسم طالب التسجيل: ياسمين رياض عبدهللا رباح

Nationality     : LEBANON جنسية الطالب لبنان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Gymmayzeh, Beirut عنوان طالب التسجيل  الجميزة، بيروت 

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 

 الحجازعمان، شارع مكة، أبراج  11821

ليغعنوان التب  

Trademark 166641 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 166641 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Bleaching preparations and other substances for laundry use; 

cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; 
perfumery, essential oils, cosmetics and toiletry preparations, 
hair lotions, dentifrices., 

غسيل ؛ مستحضرات التنظيف و مستحضرات التبيض و غيرها من المواد المستخدمة في ال

التلميع و التنظيف و السنفرة ؛ الصابون؛ العطور، الزيوت العطرية، مواد التجميل و 
 مستحضرات التواليت، لوشن للشعر، منظفات أسنان.,

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

Applicant Name: Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft. 

 اسم طالب التسجيل: .اف بورش اكتيجيسيلشافت.مهندس اتش سي  .د 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, Germany.  عنوان طالب التسجيل  , شتوتجارت , المانيا. 70435,  1بورشيبالتز 

Applicant for 

Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 

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

ص.ب المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراعالخدمات  

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 11190 -925852
 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166550 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 166550 الصنف 
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  NIVEA NATURALLY GOOD  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Non-medicated cosmetics; non-medicated preparations for 
body and beauty care; non-medicated skincare preparations 

والَجمال؛ مستحضرات تجميلية غير طبية؛ مستحضرات غير طبية للعناية بالجسم 
 مستحضرات غير طبية للعناية بالبشرة

Date of 16/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/05/2019  

Applicant Name: Beiersdorf AG اسم طالب التسجيل: بييرسدورف أيه جي 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Unnastra?e 48, 20253 Hamburg, Germany  عنوان طالب التسجيل  هامبورغ،  ألمانيا 20253، 48أوناشتراسه 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166779 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 166779 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

detergents   المنظفات 

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

Applicant Name: swisscorner for hygienic 
PAPER paints & 
DETERGENTS 

 اسم طالب التسجيل: شركة الركن االسويسري لصناعة الورق الصحي واالصباغ والمنظفات 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address alhasan industry , P.O.Box: 1109, 21110  عنوان طالب التسجيل  21110, 1109مدينة الحسن الصناعية   ، ص.ب:-اربد 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1109 -21110 alhasan industry    ليغعنوان التب مدينة الحسن الصناعية -اربد  21110 -1109ص.ب  

Trademark 166542 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 166542 الصنف 
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Household cleaning preparations; alcohol for cleaning 
purposes; laundry detergent; laundry bleach; fabric softeners 
and conditioners for laundry use; all-purpose drain openers; 

automatic and liquid dishwashing detergents and additives; 
disposable wipes impregnated with chemicals or compounds 
for household use; air fragrance preparations; disposable wipes 

impregnated with chemicals or compounds for personal 
hygiene; hair care preparations, namely, shampoo, conditioner, 
hair spray; cotton swabs, sticks, balls, and puffs for personal 

cosmetic use; petroleum jelly for cosmetic purposes; non 
medicated sun care preparations; nail care preparations; bar 
soap; non-medicated liquid soap; hand lotion; liquid body wash; 

after shave and shaving preparations; deodorants and 
antiperspirants; non-medicated mouthwash; toothpaste; air 
fragrance preparations for household or auto use; all-purposes 

cleaners; ammonia for cleaning purposes; essential and 
scented oils; air fragrance reed diffusers and air diffusers for 
adding fragrance to a room, air freshening preparations in the 

nature of sprays; anti-static dryer sheets; spot remover sticks 

مستحضرات التنظيف المنزلية، الكحول ألغراض التنظيف، منظف الغسيل، مواد تبييض 
خدام الغسيل، فتاحات المصارف، منظفات ومواد للغسيل، منعمات ومكيفات األقمشة الست

إضافة غسيل األطباق اآللية والسائلة، المناديل التي تستخدم مرة واحدة المشربة بمواد 

كيميائية أو مركبات لالستخدام المنزلي، مستحضرات تعطير الهواء، المناديل التي تستخدم 
الشخصية، مستحضرات رعاية مرة واحدة المشربة بمواد كيميائية أو مركبات للنظافة 

الشعرو تحديًدا شامبوو مكيفو مثبت الشعر، الماسحات والِعصي والكرة والنفخات القطنية 

الستخدام التجميل الشخصي، الهالم المعدني )الفازلين( ألغراض التجميل، مستحضرات 
سائل العناية من الشمس غير الدوائية، مستحضرات العناية باألظافر، صابون قطع، صابون 

غير دوائي، غسول لليدين، غسول الجسم السائل، مستحضرات بعد الحالقة والحالقة، مزيالت 

الروائح وموانع التعرق، غسول الفم غير الدوائي، معجون األسنان، مستحضرات تعطير 
الهواء لالستخدام المنزلي أو لالستخدام اآللي، منظفات لجميع األغراض، أمونيا ألغراض 

وت العطرية والمعطرة، ناشرات البذور لتعطير الهواء وناشرات الهواء إلضافة التنظيف، الزي

عبير إلى الغرفو مستحضرات إنعاش الهواء من طبيعة البخاخ، أوراق المجفف غير 
 االستاتيكية، عصي إزالة البقع.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/214,276 

Claim Date: 03/12/2018 

 USدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: اال
 214.276/88رقم االدعاء: 

 03/12/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 03/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/06/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 

55403, USA 

،  55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا،  1000

 الواليات المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 166757 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 166757 الصنف 
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Goods/Services البضائع/الخدمات التالية من اجل 

Non-medicated soaps; perfumery, essential oils, non-medicated 

cosmetics, non-medicated hair lotions; non-medicated 
dentifrices; shoe polish, creams and wax; tailor’s wax; 
shoemaker’s wax; waxes for leather; wax (depilatory-); laundry 

wax; parquet floor wax; shampoo; cosmetic kits; depilatory 
preparations; make-up removing preparations; deodorants for 
human use (perfumery); lip-sticks; pencils for cosmetic uses; 

hair spray and nail polish; lacquer remover preparations; 
tissues impregnated with cosmetic lotions; cloths impregnated 
with a detergent for cleaning; after shave lotions; lotions for 

cosmetic purposes; make-up preparations; pomades for 
cosmetic purposes; stain removers; sachets for perfuming 
linen; nail care preparations; bleaching preparations 

(decolourants) for cosmetic purposes; extracts of flowers 
(perfumes); incense; scented wood; decorative transfers for 
cosmetic purposes; false eyelashes and nails; pumice stone; 

potpourris fragrances; cosmetic preparations for slimming 
purposes; cosmetic preparations for baths; waving preparations 
for hair; washing preparations; toiletries; mouth washes not for 

medical purposes; bath salts, not for medical purposes; oils for 
toilet purposes; sun-tanning preparations (cosmetics); eau de 
cologne; deodorant soaps; talcum powder for toilet use; 
adhesives for cosmetic purposes; greases for cosmetic 

purposes; abrasives; shaving preparations; colour brightening 
chemicals for household purposes (laundry); cotton sticks for 
cosmetic purposes; beauty masks; moustache wax; laundry 

blueing; hair colorants; cosmetics for eyebrows; cleaning chalk; 
shampoos for pets; cosmetics for animals; cosmetic creams; 
disinfectant soap; cakes of soap; soap for foot perspiration; 

detergents other than for use in manufacturing operations and 
for medical purposes; laundry starch; cleansing milk for toilet 
purposes; javelle water; dry-cleaning preparations; scented 

water; perfumes; cosmetic preparations for eyelashes; cosmetic 
preparations for skin care; make-up powder; adhesives for 
affixing false hair; fabric softeners for laundry use; cosmetic 

dyes; colour-removing preparations; toilet waters. 

أنواع الصابون غير الطبي، العطور، والزيوت األساسية، ومستحضرات التجميل غير 

يف األسنان غير عالجية، ملمع العالجية، وغسوالت الشعر غير الطبية، مستحضرات لتنظ
األحذية، والكريمات، والشمع، شمع الخياط، شمع صانع األحذية، شموع للجلود، الشمع 
)مزيل الشعر(، شمع الغسيل، شمع األرضية الخشبية، الشامبو، مجموعات مستحضرات 

التجميل، مستحضرات مزيل الشعر، مستحضرات إزالة المكياج، مزيالت رائحة لالستخدام 
لبشري )العطور(، أحمر الشفاه، أقالم لالستخدامات التجميلية، رذاذ الشعر وطالء األظافر، ا

مستحضرات إزالة اللك، األنسجة المشربة بغسوالت التجميل، أنواع قماش مشربة بالمنظفات 

للتنظيف، غسوالت بعد الحالقة، غسوالت ألغراض تجميلية، مستحضرات المكياج، مراهم 
مزيالت البقع، أكياس معطرة لتعطير البياضات، مستحضرات العناية  ألغراض تجميلية،

باألظافر، مستحضرات التبييض )مزيالت األلوان( ألغراض تجميلية، مستخلصات من الزهور 

)العطور(، بخور، خشب معطر، رسوم منقولة من سطح إلى آخر ألغراض التجميل، الرموش 
من أوراق الورد المجففة، مستحضرات واألظافر الصناعية، حجر الخفاف، عطور زيج 

التجميل ألغراض التخسيس، مستحضرات التجميل لالستحمام، مستحضرات لتمويج الشعر، 

مستحضرات الغسيل، مستلزمات الزينة، غسوالت الفم ليست لألغراض الطبية، أمالح 
لد االستحمام، ليست لألغراض الطبية، زيوت ألغراض الزينة، مستحضرات اسمرار لون الج

بالشمس )مستحضرات التجميل(، ماء كولونيا، أنواع صابون مزيلة للعرق، مسحوق التالك 

الستعمال الزينة، مواد الصقة ألغراض تجميلية، شحوم ألغراض تجميلية، مواد كاشطة، 
مستحضرات الحالقة، المواد الكيميائية السائلة لألغراض المنزلية )الغسيل(، أعواد قطنية 

أقنعة تجميل، شمع إلزالة الشارب، لصباغ األزرق لالستخدام في غسل  ألغراض تجميلية،

المالبس ، أصباغ تلوين الشعر، مستحضرات التجميل للحاجبين، طباشير التنظيف، الشامبو 
للحيوانات األليفة، مستحضرات تجميل للحيوانات، كريمات تجميلية، صابون تطهير، قالب من 

فات أخرى لغير االستخدام في عمليات التصنيع وألغراض الصابون، صابون لتعرق القدم، منظ
طبية، نشاء الغسيل، حليب تطهير ألغراض الزينة، ماء جافيل محلول )من كلوريد 

وهيبوكلوريت البوتاسيوم(، مستحضرات التنظيف الجاف، ماء معطر، العطور، مستحضرات 
ماكياج، مواد الصقة التجميل للرموش، مستحضرات التجميل للعناية بالبشرة، مسحوق ال

لتثبيت الشعر المستعار، رقائق نسيجية لالستخدام في الغسيل، األصباغ التجميلية، 

 مستحضرات إزالة اللون، ماء التواليت.

Date of 13/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/06/2019  

Applicant Name: Industria De Diseno Textil, 
S.A. (Inditex, S.A.) 

 اسم طالب التسجيل: (.ايه .انديتكس اس) ه .اي .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 166720 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 166720 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Air fragrancing preparations; Antiperspirants [toiletries]; 

Aromatics [essential oils]; Baths (Cosmetic preparations for--); 
Boot cream; Boot polish; Dentifrices; Depilatories; Hair dyes; 
Incense; Make-up; Mouth washes, not for medical purposes; 

Nail varnish; Paint stripping preparations; Perfumes; 
Shampoos; Skin care (Cosmetic preparations for--); Soap; Soap 
(Antiperspirant-- ); Sunscreen preparations; Swabs [toiletries]; 

Washing preparations; Wax (Depilatory--); Wax (Polishing--). 

مستحضرات تعطير الجو، مضادات للعرق ]مواد تواليت[، عطور ]زيوت عطرية[، 

مستحضرات تجميلية لإلستحمام، كريمات لألحذية، ملمعات لألحذية، منظفات أسنان، مزيالت 
لشعر، بخور، مكياج، غسوالت للفم ليست لغايات طبية، طالء أظافر، شعر، أصباغ ل

مستحضرات إزالة الدهان، عطور، شامبو، مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة، صابون، 

صابون مضاد للعرق، مستحضرات الوقاية من الشمس، أعواد قطن ]مواد تواليت[، 
 مستحضرات غسيل، شمع إزالة الشعر، شمع صقل.

Date of 18/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/06/2019  

Applicant Name: LELAS COMPANY 
KOZMETIK URUNLERI 
SAN. VE DIS. TIC. LTD. 

STI. 

 اسم طالب التسجيل: شركة ليالس كوزميتيك اورونليري ساناي في ديس تيكاريت ليمتيد سيركيتي

Nationality     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address ikitelli O.S.B Mutfakcilar San Sit M8 Blok 

22-24 Basaksehir- Istanbul- Turkey 

-24-22بلوك  8اكيتيلي او.اس.بي. موتفاكسيالر سان سيت ام 

 تركيا-اسطنبول  –ياساكشهير 

 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 166718 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 166718 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

,Perfumes , deodorants for personal use ,العطور ، مزيالت التعرق لالستخدام الشخصي 

Date of 26/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/06/2019  

Applicant Name: Ali Ahmad Mohmmad  Al 
Bekerat 

 اسم طالب التسجيل: علي احمد محمد البكيرات 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address downtown,alhalawani market,amman  عنوان طالب التسجيل  وسط البلد،سوق الحلواني ،عمان 

Applicant for 

Correspondence 

The Right Choice IP P.O.Box 841153 -

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

 11184 -841153ص.ب الخيار الصحيح للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166556 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 166556 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Hair gel; After-shave lotions; Air-perfuming preparations; Aloe 
Vera preparations for cosmetic purposes; Perfumes [essential 
oils]; Beard dyes; Beauty masks; Cosmetic preparations; Cotton 

sticks for cosmetic purposes; Hair removers; Depilatory 
preparations; Disinfectant soap; Dry shampoos; Dry-cleaning 
preparations; Dyes (Cosmetic-); Eau de Cologne; Abrasive 

powders; Essential oils; Hair colorants; Hair dyes; Hair lotions; 
Hair spray; Hair waving preparations; Jelly (Petroleum-) for 
cosmetic purposes; Lemon (Essential oils of-); Make-up 
removing preparations; Neutralizers for permanent waving; 

Shaving preparations; Shaving soap; Shaving stones 
[astringents]; Soaps; Softeners (Fabric-) [for laundry use]; 
Swabs [toiletries] and cotton sticks; Toilet water and cologne; 

Washing preparations; Wax (Depilatory-); Windscreen cleaning 
liquids. 

جل للشعر، غسول )لوشن( ما بعد الحالقة، مستحضرات تعطير الجو، مستحضرات صبار 
االلوفيرا ألغراض التجميل، عطور ]زيوت عطرية[، أصباغ اللحي، أقنعة تجميلية، 

ض التجميل، مزيالت شعر، مستحضرات إزالة الشعر، مستحضرات تجميل، أعواد قطن ألغرا

صابون مطهر، مستحضرات الشامبو الجاف، مستحضرات التنظيف الجاف، أصباغ تجميلية، 
ماء الكولونيا، مسحوق سحج )سنفرة(، زيوت عطرية، ملونات للشعر، أصباغ للشعر، 

جل بترولي دهني غسوالت )لوشن( للشعر، رذاذ )سبراي( للشعر، مستحضرات تجعيد الشعر، 

ألغراض التجميل، زيوت عطرية من الليمون، مستحضرات إزالة المكياج، مبطالت )محيدات( 
تجعيد الشعر الدائم، مستحضرات حالقة، صابون حالقة، حجارة حالقة ]قابضات[، صابون، 

منعمات لألقمشة ]تستخدم للغسيل[، أعواد قطن ]مواد تواليت[، كولونيا، مستحضرات غسيل، 
 إزالة الشعر، سوائل لتنظيف زجاج السيارات. شمع

Date of 30/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  30/06/2019  

Applicant Name: SADA GROUP HOLDING 
SAL (HOLDING) 

 اسم طالب التسجيل: (هولدنغ.) ل.م.شركة مجموعة سادا القابضة ش

Nationality     : LEBANON جنسية الطالب لبنان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Dahr El Mghara, Al Jiyeh, Chouf, Lebanon عنوان طالب التسجيل  ضهر المغارة، الجية، قضاء الشوف، لبنان 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property TAG 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166821 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 166821 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

non-medicated soaps; non-medicated cosmetics, non-
medicated skincare preparations; deodorants and anti-

perspirants for personal use; foot deodorant sprays; cotton 
sticks for cosmetic purposes 

صابون غير طبي؛ مستحضرات تجميل غير طبية، مستحضرات غير طبية للعناية بالبشرة ؛ 
سبراي إلزالة الروائح مزيالت للروائح الكريهة ومضادات التعرق لالستعمال الشخصي؛ 

 الكريهة من القدمين؛ أعواد القطن ألغراض التجميل.

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

عالمة محدد باأللوان األزرق واألحمر واألبيض وذلك اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه ال
 بموجب النموذج المودع مع الطلب.

 

Date of 30/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/06/2019  

Applicant Name: Beiersdorf AG اسم طالب التسجيل: بييرسدورف أيه جي 

Nationality     : Germany الطالبجنسية  المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Unnastra?e 48, 20253 Hamburg, Germany.  عنوان طالب التسجيل  هامبورغ،  ألمانيا 20253، 48أوناشتراسه 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166777 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 166777 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

cosmetics,soaps,perfumery oils,essential oil,hair 
lotions,dentifrices 

 مستحضرات تجميل,صابون العطور والزيوت العطرية ,لوسيونات الشعر ,منظفات اسنان

 

Date of 22/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/07/2019  

Applicant Name: Sura Ahmad Yousef  Al-
Ta'ani 

طالب التسجيل: اسم سرى احمد يوسف الطعاني  

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman /al jardenz, P.O.Box: 4826, 11953 :عنوان طالب التسجيل  11953, 4826عمان/الجاردنز  ، ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 4826 -11953 amman /al jardenz   ليغعنوان التب عمان/الجاردنز 11953 -4826ص.ب  

Trademark 166778 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 166778 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Shampoo , hair color , hair gel , hair serum , hair treatment، 
conditioner , spray hair , hair wax , hair cream , hair straighter , 
hair blonder , hailightning cream , hair oil ., 

شامبو ، صبغة شعر ، جل شعر ، سيروم شعر ، حمام زيت للشعر ، بلسم ، | , سبري للشعر  
يم تفتيح للشعر ، زيت ، واكس للشعر ، كريم شعر ، كريم فرد الشعر ، مشقر للشعر ، كر

 للشعر . ,

Date of 10/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/09/2019  

Applicant Name: AL KURDI & SALEH CO    اسم طالب التسجيل: شركة الكردي وصالح 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AMMAN --MARJ AL HAMAM INFRONT OF 

THE ISLAMIC BANK , P.O.Box: 104, 11710 

, 104مقابل البنك االسالمي   ، ص.ب:-مرج الحمام -عمان 

11710 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مقابل البنك -مرج الحمام -عمان  11710 -104ص.ب  
 االسالمي 

ليغعنوان التب  

Trademark 166543 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 166543 الصنف 
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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; lubricants; lubricating oils; 

greases; motor oils; gear lubricants; synthetic engine lubricants 

رطيب وتجميع الغبار؛ الزيوت والشحوم الصناعية والشمع؛ المزلقات؛ مركبات المتصاص  وت
الوقود والسوائل المضيئة؛ شموع وفتائل لإلضاءة؛ المزلقات؛ زيوت التزليق؛ الشحوم؛ زيوت 

 المحركات؛ مزلقات المسننات؛ مزلقات المحركات االصطناعية.

. 
 
 

Date of 06/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/11/2018  

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 

-75039الس كوليناس بوليفارد، ارفينغ، تكساس  5959

 ، الواليات المتحدة االمريكية2298

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY   
- 56, PRINCE SHAKER BIN ZAID 

ST.,SHEMISSANI , PO_BOX: 840553 - 
POSTCODE: 11184 - 

شاكر بن شارع االمير  56  -سابا وشركاهم للملكية الفكرية   
رمز بريدي  - 840553صندوق بريد  -زيد, الشميساني االردن 

11184 - 

ليغعنوان التب  

Trademark 166432 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 166432 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Anthracite, Charcoal (fuel), Coal, Coal briquettes, Coal dust 

(fuel), Coke 

 فحم انثراسايت، فحم )وقود(، فحم، قوالب فحم، تراب الفحم )وقود(، فحم الكوك. 

 
 

Date of 12/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  12/02/2019  

Applicant Name: Ziad Mohamad Nemer 
Hussein  

 اسم طالب التسجيل: زياد محمد نمر حسين 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman , 7th circile , zahran blaza build , 
P.O.Box: 17516, 11195 

, 17516الدوار السابع ، بناية زهران بالزا     ، ص.ب:
11195 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

  amman , 7th circile , zahran blaza build , 

P.O.Box: 17516, 11195 

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

 بالزا

ليغعنوان التب  

Trademark 166454 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 166454 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Motor oil; Industrial oils and greases; Lubricants; Dust 

absorbing, wetting and binding compositions; Fuels (including 
motor spirit) and illuminants; Candles and wicks for lighting. 

زيت محركات; زيوت وشحوم صناعية; مزلقات; مركبات امتصاص، وترطيب، وإزالة الغبار; 

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

Date of 24/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/04/2019  

Applicant Name: Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft. 

 اسم طالب التسجيل: .اف بورش اكتيجيسيلشافت.مهندس اتش سي  .د 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, Germany.  عنوان طالب التسجيل  , شتوتجارت , المانيا. 70435,  1بورشيبالتز 

Applicant for 

Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 

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

ص.ب  االختراعالخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات  

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 11190 -925852
 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166605 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 166605 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Candles الشموع 

Priority claim:  Claim Country: US 

Claim No.: 88/214,155 
Claim Date: 03/12/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 214.155/88رقم االدعاء: 
 03/12/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 03/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/06/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 

55403-2467, USA 

،  55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000

 المتحدة األمريكيةالواليات 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 166749 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 166749 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Motor oil; automotive engine oils; non-chemical fuel additives; 
non-chemical additives for engine oils; oil and fatty industrial 

products; lubricants; dust controlling compositions; fuels 
(including motor spirit), all of these with destination to the 
industry of terrestrial and marine vehicles. 

زيوت المحركات، زيوت محركات السيارات، إضافات غير كيميائية للوقود، إضافات غير 
كيميائية لزيوت المحركات، منتجات زيوت وشحوم صناعية، مزلقات،  مركبات التحكم في 

اعة المركبات البرية الغبار، الوقود )بما في ذلك وقود المحركات( وجميعها ذات عالقة بصن
 )أرضية( والبحرية.

Special condition:  Claiming white, warm grey, black & orange 
colors 

 اشتراطات خاصة: مع المطالبة باأللوان األبيض، الرمادي الفاتح، األسود والبرتقالي

 

Date of 11/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/06/2019  

Applicant Name: BLINKER ESPANA, S.A. اسم طالب التسجيل: .ايه .بلنكير اسبانا، اس 

Nationality     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Pol.Ind. Las Atalayas, 11, 12, 13, 03114 

ALICANTE (ALICANTE), Spain 

اليكانتي  03114، 13، 12، 11بول.إند. الس اتاالياس، 

 )اليكانتي(، 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 166607 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 166607 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical agents affecting digestive organs; Medicines for 

treating intestinal disorders; Gastric acid secretion 
suppressants; Medicines for the treatment of gastrointestinal 
diseases; Ethical medicinal preparations. 

األدوية لعالج االضطرابات المعوية؛  العوامل الصيدالنية التي تؤثر على األجهزة الهضمية؛

مضادات إفراز حمض المعدة؛ أدوية لمعالجة األمراض المعديّة المعويّة؛ المستحضرات 
 الدوائية التي تصرف بوصفة طبية.

Priority claim:  Claim Country: KR 
Claim No.: 40-2018-0101897 
Claim Date: 24/07/2018 

 KRاالدعاء: االدعاء بحق االولوية: بلد 
 40-2018-0101897رقم االدعاء: 

 24/07/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 22/01/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/01/2019  

Applicant Name: CJ HEALTHCARE 
CORPORATION 

 اسم طالب التسجيل: سي جيه هيلث كير كوربوريشن

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 100, Eulji-ro, Jung-gu, Seoul, Korea,  100عنوان طالب التسجيل  غو، سيوؤل، كوريا  ، -رو، جونغ-، يولجي 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

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

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 166466 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166466 الصنف 
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    MENQUADTT  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Vaccines. .اللقاحات 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88053749 
Claim Date: 26/07/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88053749رقم االدعاء: 

 26/07/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

Applicant Name: SANOFI PASTEUR INC. اسم طالب التسجيل: .سانوفي باستور 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 Discovery Drive, SWIFTWATER, PA 

18370, USA 

، الواليات 18370ون ديسكفري درايف، سويفتووتر، بيه ايه 

 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  الفكريهسابا وشركاهم للملكيه  
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 166463 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166463 الصنف 
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    MENQUADFI  

   
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Vaccines. .اللقاحات 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88053768 

Claim Date: 26/07/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88053768رقم االدعاء: 

 26/07/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

Applicant Name : SANOFI PASTEUR INC. اسم طالب التسجيل: .سانوفي باستور 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 Discovery Drive, SWIFTWATER, PA 

18370, USA,  

، الواليات 18370ون ديسكفري درايف، سويفتووتر، بيه ايه 

 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 166465 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166465 الصنف 
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    NUQUADMEN  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Vaccines. .اللقاحات 

Priority claim:  Claim Country: US 

Claim No.: 88053738 
Claim Date: 26/07/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 88053738رقم االدعاء: 
 26/07/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 24/01/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

Applicant Name: SANOFI PASTEUR INC. اسم طالب التسجيل: .سانوفي باستور 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 Discovery Drive, SWIFTWATER, PA 

18370, USA,  

، الواليات 18370ون ديسكفري درايف، سويفتووتر، بيه ايه 

 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 166464 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166464 الصنف 
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   ACROQUIL  

   
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical products. .المنتجات الصيدالنيه 

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 017936792 
Claim Date: 27/07/2018 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 017936792رقم االدعاء: 

 27/07/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 27/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/01/2019  

Applicant Name: Amdipharm Limited اسم طالب التسجيل: امديفارم ليمتد 

Nationality     : IRELAND جنسية الطالب ايرلندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل اجنبية شركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Temple Chambers, 3 Burlington Road, 

Dublin 4, Ireland,  

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

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166467 Class 5 5 التجاريةرقم العالمة  166467 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Agricultural chemicals, namely, insecticides, pesticides, 
herbicides, fungicides, nemotocides and molluscicides for 
commercial, agricultural, and horticultural use. 

المواد الكيميائية الزراعية وبالتحديد المبيدات الحشرية ومبيدات اآلفات ومبيدات األعشاب 
ومبيدات الفطريات ومبيدات الطفيليات النباتية ومبيدات الحلزون لالستخدام التجاري 

 البستنة.والزراعي و

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 الطالب جنسية 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 األمريكية، 92660ايه 

 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 166651 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166651 الصنف 
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    NEPEXTO  

   
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations for the treatment of rheumatoid 
arthritis, juvenile rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis, 
plaque psoriasis and ankylosing spondylitis 

مستحضرات صيدالنية لعالج التهاب المفاصل الروماتويدي ، والتهاب المفاصل الروماتويدي 
 اليفعي والتهاب المفاصل الصدفي، الصدفية اللويحة وااللتهاب الفقاري الالصق

Date of 09/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/04/2019  

Applicant Name: Mylan Institutional Inc. اسم طالب التسجيل: .ميالن انستيتيوشنال انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA الطالبجنسية  امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1718 Northrock Court Rockford, IL 61103, 

USA 

، الواليات 61103نورثروك كورت روكفورد، آي ال  1718

 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 166668 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166668 الصنف 
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  MAYZENT  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Anti-infectives; anti-inflammatories; antibacterial 

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

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

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

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

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

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

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

skin disorders; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology; pharmaceutical preparations for use in urology; 
pharmaceutical products for ophthalmological use; 

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

for the prevention and treatment of bone diseases; 
pharmaceutical products for the prevention and treatment of 
respiratory diseases and asthma. 

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

الحيوية؛ مستحضرات مضادة للفطريات؛ مضادات الفيروسات؛ المستحضرات الصيدالنية 
المخصصة للقلب واألوعية الدموية؛ المنتجات الصيدالنية لألمراض الجلدية؛ المستحضرات 

ابات الجهاز التنفسي والوقاية منها؛ الصيدالنية المستنشقة لعالج أمراض واضطر

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

العضلي الهيكلي واضطرابات جهاز المناعة الذاتية وجهاز األيض وجهاز الغدد والجهاز 

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

عالجها؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية من األمراض واالضطرابات المرتبطة القلب و
بجهاز المناعة وعالجها؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية من أمراض الكلى وعالجها؛ 
المستحضرات الصيدالنية للوقاية من مرض السكري وعالجه؛ المستحضرات الصيدالنية 

ستحضرات الصيدالنية للوقاية من االضطرابات الجلدية للوقاية من ارتفاع الضغط وعالجه؛ الم

وعالجها؛ المستحضرات الصيدالنية المستخدمة لألمراض الجلدية؛ المستحضرات الصيدالنية 
المستخدمة في أمراض المسالك البولية؛ المنتجات الصيدالنية المستخدمة في عالج العيون؛ 

ام وعالجها؛ المستحضرات الصيدالنية المنتجات الصيدالنية للوقاية من السرطان واألور

للوقاية من أنواع الحساسية وعالجها؛ المنتجات الصيدالنية للوقاية من أمراض العظم 
 وعالجها؛ المنتجات الصيدالنية للوقاية من األمراض التنفسية والربو وعالجها.

Date of 17/04/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/04/2019  

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  التسجيلمهنة طالب  

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 166657 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166657 الصنف 
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   GASTRIMUT  

   

Goods/Services اجل البضائع/الخدمات التالية من 

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 

من االضطرابات النفسية؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج والعالج 

من اضطرابات الصرع؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من مرض 
السكري واالعتالل العصبي السكري؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج 

نية من أمراض القلب واألوعية الدموية وضغط الدم؛ المستحضرات الصيدال

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

الصيدالنية للوقاية والعالج من مرض هشاشة العظام؛ المستحضرات 

الصيدالنية  الصيدالنية للوقاية والعالج من األلم وألم األعصاب؛ المستحضرات
للوقاية والعالج من أمراض الجهاز العصبي المحيطي واضطراباته؛ 

المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض واضطرابات الجهاز 

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

والعالج من أمراض واضطرابات الجهاز التنفسي؛ المستحضرات الصيدالنية 

للوقاية والعالج من األمراض الجلدية والحساسية واالضطرابات الروماتيزمية؛ 
المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من األمراض واالضطرابات 

وقاية والعالج من واالختالالت للجهاز التناسلي؛ المستحضرات الصيدالنية لل

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

تبطة باإليدز؛ المستحضرات والعالج من االضطرابات واألمراض المر
الصيدالنية لعالج والوقاية من االلتهابات الفيروسية والبكتيرية؛ المستحضرات 

الصيدالنية لعالج والوقاية من االلتهابات؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج 

والوقاية من أمراض واضطرابات التمثيل الغذائي وأمراض واضطرابات الغدد 
رات الصيدالنية للوقاية من والعالج لالضطرابات الصماء والكلى؛ المستحض

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 العظام وأمراض العظام؛ المستحضرات الصيدالنية، تحديدا: عالج اضطراب

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

والعالج من اضطرابات وأوجه القصور المتعلقة بالهرمونات؛ المستحضرات 

للحث على المخاض والمساعدة في الرضاعة الطبيعية؛ مستحضرات  الصيدالنية
صيدالنية لمعالجة السرطان؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من 

األمراض واالضطرابات واالختالالت في الجهاز العصبي؛ المستحضرات 

الصيدالنية للوقاية والعالج من الغثيان والقيء؛ المستحضرات الصيدالنية 
 ستخدمة لتقليل اآلثار السامة؛ المكمالت الغذائية لالستخدام الطبي في البشرالم

Date of 18/04/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

: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 166706 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166706 الصنف 
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   SARILEN  

  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 
والعالج من االضطرابات النفسية؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج 

ية والعالج من مرض من اضطرابات الصرع؛ المستحضرات الصيدالنية للوقا

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

التنكسية العصبية؛  الصيدالنية للوقاية والعالج من األمراض واالضطرابات
المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من مرض هشاشة العظام؛ 

المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من األلم وألم األعصاب؛ 

المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض الجهاز العصبي 
ج من أمراض المحيطي واضطراباته؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعال

واضطرابات الجهاز الهضمي؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من 

األمراض واالاضطرابات واالختالالت للجهاز الهضمي؛ المستحضرات 
الصيدالنية للوقاية والعالج من أمراض واضطرابات الجهاز التنفسي؛ 

الحساسية المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من األمراض الجلدية و

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

الصيدالنية للوقاية والعالج من العجز الجنسي؛ المستحضرات الصيدالنية 

لرحمية؛ للوقاية والعالج من األعراض المرتبطة باألورام الليفية ا
المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من سلس البول والمثانة المفرطة 

النشاط؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من االضطرابات 

واألمراض المرتبطة باإليدز؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج والوقاية من 
ة لعالج والوقاية االلتهابات الفيروسية والبكتيرية؛ المستحضرات الصيدالني

من االلتهابات؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج والوقاية من أمراض 

واضطرابات التمثيل الغذائي وأمراض واضطرابات الغدد الصماء والكلى؛ 
المستحضرات الصيدالنية للوقاية من والعالج لالضطرابات واألمراض 

ة من األمراض المتعلقة بالعيون؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج والوقاي

واالضطرابات العضلية الهيكلية؛ المستحضرات الصيدالنية لدعم وتشجيع 
وتعزيز قوة العظام والصحة؛ المستحضرات الصيدالنية المستخدمة في عالج 
اضطرابات العظام وأمراض العظام؛ المستحضرات الصيدالنية، تحديدا: أدوية 

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

اضطرابات وأوجه القصور المتعلقة بالهرمونات؛ المستحضرات الصيدالنية 

للحث على المخاض والمساعدة في الرضاعة الطبيعية؛ مستحضرات 
وقاية والعالج من صيدالنية لمعالجة السرطان؛ المستحضرات الصيدالنية لل

األمراض واالضطرابات واالختالالت في الجهاز العصبي؛ المستحضرات 

الصيدالنية للوقاية والعالج من الغثيان والقيء؛ المستحضرات الصيدالنية 
المستخدمة لتقليل اآلثار السامة؛ المكمالت الغذائية لالستخدام الطبي في 

 البشر

Date of 18/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/04/2019  

Applicant Name: LABORATORIOS 
NORMON,S.A. 

طالب التسجيل:اسم  .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، 6فالديكاريثو روندا دي 
 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 166708 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166708 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Anti-infectives; anti-inflammatories; antibacterial 

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

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

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

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

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

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

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

skin disorders; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology; pharmaceutical preparations for use in urology; 
pharmaceutical products for ophthalmological use; 

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

for the prevention and treatment of bone diseases; 
pharmaceutical products for the prevention and treatment of 
respiratory diseases and asthma. 

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

الحيوية؛ مستحضرات مضادة للفطريات؛ مضادات الفيروسات؛ المستحضرات الصيدالنية 
المخصصة للقلب واألوعية الدموية؛ المنتجات الصيدالنية لألمراض الجلدية؛ المستحضرات 

ج أمراض واضطرابات الجهاز التنفسي والوقاية منها؛ الصيدالنية المستنشقة لعال

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

لغدد والجهاز العضلي الهيكلي واضطرابات جهاز المناعة الذاتية وجهاز األيض وجهاز ا

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

ضربات أمراض واضرابات العين وعالجها؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية من اضطراب 

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

ط وعالجه؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية من االضطرابات الجلدية للوقاية من ارتفاع الضغ
وعالجها؛ المستحضرات الصيدالنية المستخدمة لألمراض الجلدية؛ المستحضرات الصيدالنية 
المستخدمة في أمراض المسالك البولية؛ المنتجات الصيدالنية المستخدمة في عالج العيون؛ 

لسرطان واألورام وعالجها؛ المستحضرات الصيدالنية المنتجات الصيدالنية للوقاية من ا
للوقاية من أنواع الحساسية وعالجها؛ المنتجات الصيدالنية للوقاية من أمراض العظم 

 وعالجها؛ المنتجات الصيدالنية للوقاية من األمراض التنفسية والربو وعالجها.

Special condition:  Claim of right to the colors Red and yellow اشتراطات خاصة: المطالبة بحق خاص على األلوان األحمر و األصفر 

Date of 24/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/04/2019  

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 166644 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166644 الصنف 
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  EPIBIOT  

   
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical and medical preparations for the prevention and 
treatment of gynecological disorders and diseases; 
pharmaceutical and medical preparations for the prevention and 

treatment of menopause related disorders and diseases; 
pharmaceutical and medical preparations for the prevention and 
treatment of hormonal disorders and diseases 

ضرات الصيدالنية والطبية المستخدمة لمنع ومعالجة االضطرابات واألمراض المستح
النسائيه؛ المستحضرات الصيدالنية والطبية المستخدمة لمنع ومعالجة االضطرابات 

واألمراض المتعلقة بسن اليأس؛ المستحضرات الصيدالنية والطبية المستخدمة لمنع ومعالجة 

 االضطرابات واألمراض الهرمونية

Date of 28/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/04/2019  

Applicant Name: Abbott Products 
Operations AG 

طالب التسجيل:اسم  أبوت برودكتس أوبيريشينز  ايه  جي  

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, 
Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  الستشويل، سويسرا 4123، 127هيجينهيميرماتويج  

Applicant for 

Correspondence 

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 166438 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166438 الصنف 
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   DEPRETIOX  

   
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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

المركزي; مواد ومستحضرات طبية مواد ومستحضرات صيدالنية تعمل على الجهاز العصبي 
 وصيدالنية.,

Priority claim:  Claim Country: DK 
Claim No.: VA 2018 02351 
Claim Date: 05/11/2018 

 DKاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 VA 02351 2018رقم االدعاء: 

 05/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

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

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark  عنوان طالب التسجيل  فالبي ، الدنمرك 2500،  9اوتيليافيج 

Applicant for 

Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 

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

ص.ب  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 11190 -925852
 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166508 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166508 الصنف 
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   VORTIDEPP  
   

 
 

Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

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

مواد ومستحضرات صيدالنية تعمل على الجهاز العصبي المركزي; مواد ومستحضرات طبية 
 وصيدالنية.,

Priority claim:  Claim Country: DK 
Claim No.: VA 2018 02354 
Claim Date: 05/11/2018 

 DKاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 VA 2018 02355 رقم االدعاء: 

 05/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

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

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark  عنوان طالب التسجيل  فالبي ، الدنمرك 2500،  9اوتيليافيج 

Applicant for 

Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 

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

ص.ب  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 11190 -925852
 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166505 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166505 الصنف 
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   VORTIOCYR  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceuticals and medical preparations and substances; 

pharmaceutical preparations and substances acting on the 
central nervous system., 

مواد ومستحضرات صيدالنية تعمل على الجهاز العصبي المركزي; مواد ومستحضرات طبية 

 وصيدالنية.,

Priority claim:  Claim Country: DK 

Claim No.: VA 2018 02355 
Claim Date: 05/11/2018 

 DKاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 VA 2018 02355رقم االدعاء: 
 05/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

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

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark  عنوان طالب التسجيل  فالبي ، الدنمرك 2500،  9اوتيليافيج 

Applicant for 

Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 

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

ص.ب المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراعالخدمات  

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 11190 -925852
 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166507 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166507 الصنف 
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   VORTIOSON  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceuticals and medical preparations and substances; 
pharmaceutical preparations and substances acting on the 

central nervous system., 

مواد ومستحضرات صيدالنية تعمل على الجهاز العصبي المركزي; مواد ومستحضرات طبية 
 وصيدالنية.,

Priority claim:  Claim Country: DK 
Claim No.: VA 2018 02356 

Claim Date: 05/11/2018 

 DKاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
  2018VA 02356رقم االدعاء: 

 05/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

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

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark  عنوان طالب التسجيل  فالبي ، الدنمرك 2500،  9اوتيليافيج 

Applicant for 

Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 

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

ص.ب االختراعالخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات  

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 11190 -925852
 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166529 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166529 الصنف 
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     VORTILEX  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceuticals and medical preparations and substances; 
pharmaceutical preparations and substances acting on the 

central nervous system., 

مواد ومستحضرات صيدالنية تعمل على الجهاز العصبي المركزي; مواد ومستحضرات طبية 
 وصيدالنية.,

Priority claim:  Claim Country: DK 
Claim No.: VA 2018 02359 

Claim Date: 05/11/2018 

 DKاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 VA 2018 02359رقم االدعاء: 

 05/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

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

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark  عنوان طالب التسجيل  فالبي ، الدنمرك 2500،  9اوتيليافيج 

Applicant for 

Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 

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

ص.ب  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 11190 -925852
 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166509 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166509 الصنف 
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   ISTURISA  

   
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Anti-infectives; anti-inflammatories; antibacterial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

respiratory diseases and asthma. 

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

ضادات الفيروسات؛ المستحضرات الصيدالنية الحيوية؛ مستحضرات مضادة للفطريات؛ م
المخصصة للقلب واألوعية الدموية؛ المنتجات الصيدالنية لألمراض الجلدية؛ المستحضرات 

الصيدالنية المستنشقة لعالج أمراض واضطرابات الجهاز التنفسي والوقاية منها؛ 

اد الصيدالنية المستحضرات الصيدالنية المؤثرة في الجهاز العصبي؛ المستحضرات والمو
للوقاية من أمراض الجهاز  الهضمي وعالجها؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية من أمراض 

واضطرابات جهاز المناعة الذاتية وجهاز األيض وجهاز الغدد والجهاز العضلي الهيكلي 

والجهاز التناسلي البولي وعالجها؛ المستحضرات الصيدالنية المستخدمة في أمراض الدم 
مليات زرع األنسجة واألعضاء؛ المستحضرات الصيدالنية المستخدمة في الوقاية من وفي ع

أمراض واضرابات العين وعالجها؛ المستحضرات الصيدالنية للوقاية من اضطراب ضربات 

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

المستحضرات الصيدالنية للوقاية من مرض السكري وعالجه؛ المستحضرات الصيدالنية 

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

المستخدمة في أمراض المسالك البولية؛ المنتجات الصيدالنية المستخدمة في عالج العيون؛ 

المنتجات الصيدالنية للوقاية من السرطان واألورام وعالجها؛ المستحضرات الصيدالنية 
أمراض العظم  للوقاية من أنواع الحساسية وعالجها؛ المنتجات الصيدالنية للوقاية من

 وعالجها؛ المنتجات الصيدالنية للوقاية من األمراض التنفسية والربو وعالجها.

Date of 08/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/05/2019  

Applicant Name: Novartis AG التسجيل:اسم طالب  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 166640 Class 5 5 التجاريةرقم العالمة  166640 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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.: 018002315 
Claim Date: 20/12/2018 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 018002315رقم االدعاء: 
 20/12/2018تاريخ االدعاء: 

Special condition:  Claiming red, white, green, yellow/orange 

colors. 

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

Date of 09/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

: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، 84 اس 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  921100مكة، ص. ب ، شارع 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166827 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166827 الصنف 
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   VORTIOX  

   
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations; medicines for human purposes; 
vaccines; immunostimulants; diagnostic preparations for 
medical purposes; nervines; tranquillizers; serotherapeutic 

medicines; soporifics; syrups for pharmaceutical purposes; 
biological preparations for medical purposes; chemical 
preparations for medical purposes; chemical preparations for 

pharmaceutical purposes; chemical reagents for medical or 
veterinary purposes. 

مستحضرات صيدالنية; ادوية لالغراض البشرية; مطاعيم; محفزات المناعة; مستحضرات 
ئات اعصاب; مهدئات; ادوية معالجة باالمصال; منومات; شراب تشخيص لغايات طبية; مهد

لغايات طبية; مستحضرات حيوية لغايات طبية; مستحضرات كيميائية لغايات طبية; 

 مستحضرات كيميائية لغايات صيدالنية; كواشف كيميائية لغايات طبية او بيطرية.

Date of 09/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/05/2019  

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

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark,   عنوان طالب التسجيل  فالبي ، الدنمرك  ،  2500،  9اوتيليافيج 

Applicant for 

Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 

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

ص.ب للعالمات التجارية وبراءات االختراعالخدمات المتحدة  

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 11190 -925852
 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166483 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166483 الصنف 
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  VORTELLIX  

   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Pharmaceutical preparations; medicines for human purposes; 
vaccines; immunostimulants; diagnostic preparations for 

medical purposes; nervines; tranquillizers; serotherapeutic 
medicines; soporifics; syrups for pharmaceutical purposes; 
biological preparations for medical purposes; chemical 

preparations for medical purposes; chemical preparations for 
pharmaceutical purposes; chemical reagents for medical or 
veterinary purposes. 

حفزات المناعة; مستحضرات مستحضرات صيدالنية; ادوية لالغراض البشرية; مطاعيم; م
تشخيص لغايات طبية; مهدئات اعصاب; مهدئات; ادوية معالجة باالمصال; منومات; شراب 

لغايات طبية; مستحضرات حيوية لغايات طبية; مستحضرات كيميائية لغايات طبية; 
 مستحضرات كيميائية لغايات صيدالنية; كواشف كيميائية لغايات طبية او بيطرية.

Date of 09/05/2019 ن الجريدة الرسميةاعال  
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/05/2019  

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

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark,   عنوان طالب التسجيل  فالبي ، الدنمرك  ،  2500،  9اوتيليافيج 

Applicant for 
Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7, 

2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman 

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

 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166481 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166481 الصنف 
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  IBRUSENSO  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceuticals and medical preparations, namely analgesic, 

anti-inflammatory and anti-pyretic preparations and 
preparations for the relief of symptoms of colds, influenza and 
allergies; plasters, adhesive skin patches, materials for 

dressings. 

المستحضرات الصيدالنية والطبية، تحديدا: المسكنات والمستحضرات المضاّدة لاللتهابات 

والمضاّدة للحرارة ومستحضرات تخفيف أعراض نزالت البرد واالنفلونزا والحساسية؛ 
 ح والرقع الالصقة للجلد ومواد التضميدلصقات الجرو

Date of 16/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/05/2019  

Applicant Name: Abbott Products 
Operations AG 

 اسم طالب التسجيل: أبوت برودكتس أوبيريشينز  ايه  جي

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Hegenheimermattweg 127 4123 Allschwil, 
Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  الستشويل، سويسرا 4123، 127هيجينهيميرماتويج  

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

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

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 166491 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166491 الصنف 
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  BIOSMART  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Preparations for destroying noxious animals; Fungicides, 
herbicides; Parasiticides; Phytosanitary preparations, 
preparations for strengthening or reinforcing the natural 
defences of plants against their aggressors. 

مستحضرات القضاء على الحيوانات الضارة؛ مبيدات الفطريات ومبيدات األعشاب الضارة؛ 
مبيدات طفيليات؛ مستحضرات الصّحة النباتية ومستحضرات تقوية أو تعزيز الدفاعات 

 الطبيعية للنباتات ضد ما يعتدي عليها

Date of 21/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/05/2019  

Applicant Name: LESAFFRE ET 
COMPAGNIE 

 اسم طالب التسجيل: ليسافر ايت كومباجني

Nationality     : FRANCE الطالب جنسية فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 41, Rue Etienne Marcel 75001 Paris, 
France 

 عنوان طالب التسجيل  باريس، فرنسا 75001، ري ايتيان مارسيل، 41

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

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

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 166485 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166485 الصنف 
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  SMARTFOIL  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Preparations for destroying noxious animals; Fungicides, 

herbicides; Parasiticides; Phytosanitary preparations, 
preparations for strengthening or reinforcing the natural 
defences of plants against their aggressors. 

مستحضرات القضاء على الحيوانات الضارة؛ مبيدات الفطريات ومبيدات األعشاب الضارة؛ 

مبيدات طفيليات؛ مستحضرات الصّحة النباتية ومستحضرات تقوية أو تعزيز الدفاعات 
 الطبيعية للنباتات ضد ما يعتدي عليها

Date of 21/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/05/2019  

Applicant Name: LESAFFRE ET 
COMPAGNIE 

 اسم طالب التسجيل: ليسافر ايت كومباجني

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 41, Rue Etienne Marcel 75001 Paris, 
France 

 عنوان طالب التسجيل  باريس، فرنسا 75001، ري ايتيان مارسيل، 41

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

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

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 166482 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166482 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical, medical, veterinary and sanitary preparations; 
medicinal products and preparations for health care; medicine; 

medicinal ointments; dietetic products for medical purposes; 
dietary nutrients for medical purposes; nutritional supplements 
for medical purposes; vitamin preparations; mineral 

preparations; dietetic substances as food supplements; food 
supplements; nutritional supplements for non-medical 
purposes; enzyme preparations; mineral waters for medical 

purposes; dietetic beverages; nutritional supplement drinks; 
preparations for making medicated drinks or nutritional 
supplement drinks; food for babies, plasters. 

المستحضرات الصيدالنية والطبية والمستحضرات الصحية والبيطرية؛ المنتجات 
بية للرعاية الصحية؛ دواء؛ المراهم الطبية؛ منتجات الحمية لالغراض والمستحضرات الط

الطبية؛ عناصر الحمية لألغراض الطبية؛ مكمالت مغذية لألغراض الطبية؛ مستحضرات 
الفيتامينات؛ مستحضرات المعادن؛ مواد غذائية مستخدمة كمكمالت غذائية؛ المكمالت 

ة؛ المستحضرات اإلنزيمية؛ مياه معدنية لغايات الغذائية؛ مكمالت غذائية لألغراض غير الطبي

طبية؛ مشروبات الحمية؛ المشروبات المستخدمة كمكمالت غذائية؛ مستحضرات إلعداد 
 مشروبات طبية أو مشروبات المكمالت الغذائية؛ أغذية لألطفال الرضع ولصقات الجروح.

Date of 23/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/05/2019  

Applicant Name: PROTINA 
Pharmazeutische 
Gesellschaft mbH 

 اسم طالب التسجيل: بروتينا فارماتسويتيشيه جيسيلشافت ام بي اتش

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Adalperostrasse 37, Ismaning, Germany  عنوان طالب التسجيل  ، ايسمانينج، المانيا37ادالبيروشتراسه 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

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

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 166684 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166684 الصنف 
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  Diasporal  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical, medical, veterinary and sanitary preparations; 
medicinal products and preparations for health care; medicine; 
medicinal ointments; dietetic products for medical purposes; 

dietary nutrients for medical purposes; nutritional supplements 
for medical purposes; vitamin preparations; mineral 
preparations; dietetic substances as food supplements; food 

supplements; nutritional supplements for non-medical 
purposes; enzyme preparations; mineral waters for medical 
purposes; dietetic beverages; nutritional supplement drinks; 

preparations for making medicated drinks or nutritional 
supplement drinks; food for babies, plasters. 

المستحضرات الصيدالنية والطبية والمستحضرات الصحية والبيطرية؛ المنتجات 
اية الصحية؛ دواء؛ المراهم الطبية؛ منتجات الحمية لالغراض والمستحضرات الطبية للرع

الطبية؛ عناصر الحمية لألغراض الطبية؛ مكمالت مغذية لألغراض الطبية؛ مستحضرات 

الفيتامينات؛ مستحضرات المعادن؛ مواد غذائية مستخدمة كمكمالت غذائية؛ المكمالت 
حضرات اإلنزيمية؛ مياه معدنية لغايات الغذائية؛ مكمالت غذائية لألغراض غير الطبية؛ المست

طبية؛ مشروبات الحمية؛ المشروبات المستخدمة كمكمالت غذائية؛ مستحضرات إلعداد 

 مشروبات طبية أو مشروبات المكمالت الغذائية؛ أغذية لألطفال الرضع ولصقات الجروح.

Date of 23/05/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/05/2019  

Applicant Name: PROTINA 
Pharmazeutische 
Gesellschaft mbH 

 اسم طالب التسجيل: بروتينا فارماتسويتيشيه جيسيلشافت ام بي اتش

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Adalperostrasse 37, Ismaning, Germany  عنوان طالب التسجيل  ، ايسمانينج، المانيا37ادالبيروشتراسه 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166694 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166694 الصنف 
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  Basica  
   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Pharmaceutical, medical, veterinary and sanitary preparations; 
medicinal products and preparations for health care; medicine; 

medicinal ointments; dietetic products for medical purposes; 
dietary nutrients for medical purposes; nutritional supplements 
for medical purposes; vitamin preparations; mineral 

preparations; dietetic substances as food supplements; food 
supplements; nutritional supplements for non-medical 
purposes; enzyme preparations; mineral waters for medical 

purposes; dietetic beverages; nutritional supplement drinks; 
preparations for making medicated drinks or nutritional 
supplement drinks; food for babies, plasters. 

المستحضرات الصيدالنية والطبية والمستحضرات الصحية والبيطرية؛ المنتجات 
؛ دواء؛ المراهم الطبية؛ منتجات الحمية لالغراض والمستحضرات الطبية للرعاية الصحية

الطبية؛ عناصر الحمية لألغراض الطبية؛ مكمالت مغذية لألغراض الطبية؛ مستحضرات 
الفيتامينات؛ مستحضرات المعادن؛ مواد غذائية مستخدمة كمكمالت غذائية؛ المكمالت 

زيمية؛ مياه معدنية لغايات الغذائية؛ مكمالت غذائية لألغراض غير الطبية؛ المستحضرات اإلن

طبية؛ مشروبات الحمية؛ المشروبات المستخدمة كمكمالت غذائية؛ مستحضرات إلعداد 
 مشروبات طبية أو مشروبات المكمالت الغذائية؛ أغذية لألطفال الرضع ولصقات الجروح.

Date of 23/05/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/05/2019  

Applicant Name: PROTINA 
Pharmazeutische 
Gesellschaft mbH 

 اسم طالب التسجيل: بروتينا فارماتسويتيشيه جيسيلشافت ام بي اتش

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Adalperostrasse 37, Ismaning, Germany  عنوان طالب التسجيل  ، ايسمانينج، المانيا37ادالبيروشتراسه 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166677 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166677 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; sanitary 

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

plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. 

والطبية والبيطرية؛ المستحضرات الصحية لغايات طبية؛ مواد المستحضرات الصيدالنية 

واغذية حمية معدة لالستعمال الطبي او البيطري واغذية للرضع واالطفال؛ مكمالت للحمية 
الغذائية للبشر والحيوانات؛ لصقات ومواد ضماد، مواد حشو االسنان وشمع طب االسنان، 

 ت الضارة، مبيدات فطريات ومبيدات اعشابمطهرات، مستحضرات البادة الحشرات والحيوانا

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  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address Biocon House, Ground Floor, Tower - 3, 
Semicon Park, Electronic City, Phase - II, 
Hosur Road, Bengaluru, Karnataka – 

560100 India 

، سيميكون بارك، 3 -بيوكون هاوس، جراوند فلور، تاور 
بنجالورو، الثّاني، هوسور رود،  -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 166638 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166638 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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

babies; dietary supplements for human beings and animals; 
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; 

fungicides, herbicides. 

المستحضرات الصيدالنية والطبية والبيطرية؛ المستحضرات الصحية لغايات طبية؛ مواد 
 واغذية حمية معدة لالستعمال الطبي او البيطري واغذية للرضع واالطفال؛ مكمالت للحمية
الغذائية للبشر والحيوانات؛ لصقات ومواد ضماد، مواد حشو االسنان وشمع طب االسنان، 

 مطهرات، مستحضرات البادة الحشرات والحيوانات الضارة، مبيدات فطريات ومبيدات اعشاب

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 -بيوكون هاوس، جراوند فلور، تاور 
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 166623 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166623 الصنف 
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TRIGZALTO 
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations and substances for use in 

oncology 

 والمواد الصيدالنية المستخدمة في طب األورامالمستحضرات 

Date of 29/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلب تاريخ ايداع 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 S?dert?lje, 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 166612 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166612 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chemico-pharmaceutical preparations; medicines for human 
purposes; biochemical pharmaceuticals; pharmaceutical 

preparations used for stimulating white blood cell production; 
pharmaceutical preparations; chemical preparations for medical 
purposes; biological preparations for medical purposes; 

ointments for pharmaceutical purposes; drugs for medical 
purposes; diagnostic preparations for medical purposes. 

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

يائية لألغراض الطبية؛ المستحضرات المستحضرات الصيدالنية؛ المستحضرات الكيم
البيولوجية لألغراض الطبية؛ مراهم لألغراض الصيدلية؛ األدوية لألغراض الطبية؛ 

 المستحضرات التشخيصية لألغراض الطبية.

Date of 03/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/06/2019  

Applicant Name: GENERON (SHANGHAI) 
CORPORATION LTD 

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

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

اتش ايه لي رود، الصين )شنغهاي(  1011, 307سيوت 
 ، الصين201203بايلوت فري تريد زون، شنغهاي 

 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 166621 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166621 الصنف 
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Goods/Services البضائع/الخدمات التالية من اجل 

Medicated liquid soap; hand-sanitizing preparations; alcohol for 
medicinal purposes; cotton swabs for medical use, alcohol 

prepared pads for sanitizing use, adhesive bandages; air 
deodorizing preparations; all-purpose disinfectants; pain relief 
medications; multivitamin preparations; antibiotic creams and 

ointments; calamine lotion; epsom salts; gauze; hydrogen 
peroxide for medical use; medical adhesive tape; feminine 
hygiene pads; tampons; petroleum jelly for medical purposes; 

insect repellents; first aid kits; corn and callus pads; laundry 
sanitizer tablets 

صابون سائل طبي، مستحضرات تعطير اليدين، الكحول  لألغراض الدوائية، مسحات قطنية 
لالستخدام الطبيو حشوات محضرة من الكحول الستخدام التعقيمو ضمادات الصقة، 

لروائح الكريهة من الهواء، مطهرات لجميع األغراض، أدوية لتخفيف مستحضرات إزالة ا
اآلالم، مستحضرات متعددة الفيتامين، كريمات ومراهم مضاد حيوي، غسول كاالمين، أمالح 

إبسوم، شاش، فوق أكسيد الهيدروجين لالستخدام الطبي، شريط الصق طبي، حشوات لنظافة 

الطبية، مواد طاردة للحشرات، حقائب االسعافات اإلناث، سدادات قطنية، فازلين لألغراض 
 األولية، حشوات الذرة والكالوس، أقراص تعقيم الغسيل.

Priority claim:  Claim Country: US 

Claim No.: 88/214,276 
Claim Date: 03/12/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 214.276/88رقم االدعاء: 
 03/12/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 03/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/06/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 

55403-2467, 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 166741 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166741 الصنف 
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  SONATA  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Biological fungicides. .مبيدات الفطريات البيولوجية 

Date of 12/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/06/2019  

Applicant Name: Bayer CropScience LP اسم طالب التسجيل: باير كروبساينس ال بيه 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA الطالبجنسية  امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, MO 

61367, USA 

، 61367نورث ليندبيرغ بوليفارد.، ساينت لويس، ام او  800

 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 166733 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166733 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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

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

Date of 24/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/06/2019  

Applicant Name: PHYSIOL اسم طالب التسجيل: فيزيول 

Nationality     : BELGIUM جنسية الطالب بلجيكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Parc Scientifique du Sart Tilman, Allée 

des Noisetiers 4, 4031 Liège, Belgium 

 4031، 4بارك سينتيفيك دو سارت تيلمان, ألي ديه نوازتيير 

 لييج، بلجيكا

 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 166622 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166622 الصنف 
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 رياجيال  
   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Pharmaceutical preparations used in psychiatric diseases, 
including schizophrenia, mania, bipolar depression, major 

depression. 

المستحضرات الصيدالنية المستخدمة في األمراض النفسية وبما في ذلك الفصام )انفصام 
 الثنائي القطب واالكتئاب الشديد. الشخصية( والهوس واالكتئاب

Date of 25/06/2019 جريدة الرسميةاعالن ال  
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/06/2019  

Applicant Name: Richter Gedeon Nyrt. اسم طالب التسجيل: .ريختر جيديون نيرت 

Nationality     : HUNGARY جنسية الطالب هنغاريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address 1103 Budapest, Gyomroi ut 19-21., 

Hungary 

 عنوان طالب التسجيل  .، هنغاريا21-19بودابست، جيومروي يو تي  1103

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 166610 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166610 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; sanitary 
preparations for medical purposes; plasters, wound plasters, 

heat plasters; wound sprays, anti-insect sprays; compresses; 
healing ointments for medical purposes; medicated skin 
creams, lotions and gels; first aid kits 

ات طبية؛ لصقات، لصقات مستحضرات صيدالنية وطبية وبيطرية؛ مستحضرات صحية لغاي
جروح، لصقات حرارية؛ سبراي للجروح، سبراي لمكافحة الحشرات؛ ضمادات؛ مراهم التئام 

الجروح لغايات طبية؛ كريمات البشرة الطبية، غسوالت )لوشن( وجل؛ أطقم اإلسعافات 
 األولية.

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

filed with the application. 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة محدد باأللوان األزرق واألحمر واألبيض وذلك 
 بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Date of 30/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/06/2019  

Applicant Name: Beiersdorf AG اسم طالب التسجيل: بييرسدورف أيه جي 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Unnastra?e 48, 20253 Hamburg, Germany.  عنوان طالب التسجيل  هامبورغ،  ألمانيا 20253، 48أوناشتراسه 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166776 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166776 الصنف 
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   Wellwomen     
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

,Food supplement and vitamins ,المكمالت الغذائية و الفيتامينات 

Special condition:  The registration of this trademark is 
pursuant to the provisions of article (21) paragraph (3) of the 
trademarks law. 

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

 

Date of 12/12/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/12/2019  

Applicant Name: Vitabiotics Ltd. اسم طالب التسجيل: فيتابيوتكس ال تي دي 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1 Apsley Way, London NW2 7HF, United 

Kingdom 

 عنوان طالب التسجيل  اتش اف،المملكة المتحدة7 2ابسلي واي، لندن ان دابليو 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 166575 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166575 الصنف 
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   Visionace  

   
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

,Food supplement and vitamins ,المكمالت الغذائية و الفيتامينات 

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

trademarks law. 

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

Date of 12/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/12/2019  

Applicant Name: Vitabiotics Ltd. اسم طالب التسجيل: فيتابيوتكس ال تي دي 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1 Apsley Way, London NW2 7HF, United 

Kingdom 

 عنوان طالب التسجيل  اف،المملكة المتحدةاتش 7 2ابسلي واي، لندن ان دابليو 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 
 بن زيد عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر

ليغعنوان التب  

Trademark 166588 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166588 الصنف 
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   Aquamarine  
   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

,Food supplement and vitamins ,المكمالت الغذائية و الفيتامينات 

Special condition:  The registration of this trademark is 
pursuant to the provisions of article (21) paragraph (3) of the 
trademarks law. 

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

 

Date of 12/12/2019 ن الجريدة الرسميةاعال  
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/12/2019  

Applicant Name: Vitabiotics Ltd. اسم طالب التسجيل: فيتابيوتكس ال تي دي 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1 Apsley Way, London NW2 7HF, United 

Kingdom 

 عنوان طالب التسجيل  اتش اف،المملكة المتحدة7 2ابسلي واي، لندن ان دابليو 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 166587 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166587 الصنف 
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   Wellkid  

   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

,Food supplement and vitamins ,المكمالت الغذائية و الفيتامينات 

Special condition:  The registration of this trademark is 

pursuant to the provisions of article (21) paragraph (3) of the 
trademarks law. 

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

 العالمات التجارية

 

Date of 12/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/12/2019  

Applicant Name: Vitabiotics Ltd. اسم طالب التسجيل: فيتابيوتكس ال تي دي 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1 Apsley Way, London NW2 7HF, United 

Kingdom 

 عنوان طالب التسجيل  اف،المملكة المتحدةاتش 7 2ابسلي واي، لندن ان دابليو 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 
 بن زيد عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر

ليغعنوان التب  

Trademark 166586 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166586 الصنف 
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   Wellman  
   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

,Food supplement and vitamins ,المكمالت الغذائية و الفيتامينات 

Special condition:  The registration of this trademark is 
pursuant to the provisions of article (21) paragraph (3) of the 
trademarks law. 

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

Date of 12/12/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/12/2019  

Applicant Name: Vitabiotics Ltd. اسم طالب التسجيل: فيتابيوتكس ال تي دي 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1 Apsley Way, London NW2 7HF, United 

Kingdom 

 عنوان طالب التسجيل  اتش اف،المملكة المتحدة7 2ابسلي واي، لندن ان دابليو 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 166585 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166585 الصنف 
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   Perfectil  

   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

,Food supplement and vitamins ,المكمالت الغذائية و الفيتامينات 

Special condition:  The registration of this trademark is 

pursuant to the provisions of article (21) paragraph (3) of the 
trademarks law. 

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

 العالمات التجارية

Date of 12/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/12/2019  

Applicant Name: Vitabiotics Ltd. اسم طالب التسجيل: فيتابيوتكس ال تي دي 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1 Apsley Way, London NW2 7HF, United 

Kingdom 

 عنوان طالب التسجيل  اف،المملكة المتحدةاتش 7 2ابسلي واي، لندن ان دابليو 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 
 بن زيد عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر

ليغعنوان التب  

Trademark 166583 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166583 الصنف 
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   vitabiotics goldcare  

   

 
 

Goods/Services اجل البضائع/الخدمات التالية من 

,Food supplement and vitamins ,المكمالت الغذائية و الفيتامينات 

Special condition:  The registration of this trademark is 

pursuant to the provisions of article (21) paragraph (3) of the 
trademarks law. 

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

 العالمات التجارية

 

Date of 12/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/12/2019  

Applicant Name: Vitabiotics Ltd. اسم طالب التسجيل: فيتابيوتكس ال تي دي 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1 Apsley Way, London NW2 7HF, United 

Kingdom 

 عنوان طالب التسجيل  اتش اف،المملكة المتحدة7 2ابسلي واي، لندن ان دابليو 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 166581 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166581 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Common metals and their alloys, ores; metal materials for 
building and construction; transportable buildings of metal; 

non-electric cables and wires of common metal; small items of 
metal hardware; containers of metal for storage and transport; 
safes; signboards of metal; registration plates of metal; bottle 

closures of metal; cables of metal. 

معادن شائعة وسبائكها; خامات معادن; مواد بناء معدنية; مباني معدنية متنقلة; كابالت 
وأسالك غير كهربائية من معدن شائع; خردوات معدنية صغيرة; حاويات معدنية ]للتخزين 

ثائق واألشياء الثمينة; الفتات معدنية; لوحات معدنية لالرقام; ادوات والنقل[; خزائن حفظ الو
 اغالق معدنية للقوارير; كبالت معدنية غير كهربائية.

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

Applicant Name: Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft. 

 اسم طالب التسجيل: .اف بورش اكتيجيسيلشافت.مهندس اتش سي  .د 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, 
Germany.,  

 عنوان طالب التسجيل  , شتوتجارت , المانيا.  ،  70435,  1بورشيبالتز 

Applicant for 

Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 

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

ص.ب  المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراعالخدمات  

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 11190 -925852
 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166497 Class 6 6 رقم العالمة التجارية 166497 الصنف 
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   PORSCHE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Common metals and their alloys, ores; metal materials for 
building and construction; transportable buildings of metal; 

non-electric cables and wires of common metal; small items of 
metal hardware; containers of metal for storage and transport; 
safes; signboards of metal; registration plates of metal; bottle 

closures of metal; cables of metal., 

معادن شائعة وسبائكها; خامات معادن; مواد بناء معدنية; مباني معدنية متنقلة; كابالت 
وأسالك غير كهربائية من معدن شائع; خردوات معدنية صغيرة; حاويات معدنية ]للتخزين 

; خزائن حفظ الوثائق واألشياء الثمينة; الفتات معدنية; لوحات معدنية لالرقام; ادوات والنقل[
 اغالق معدنية للقوارير; كبالت معدنية غير كهربائية.,

Date of 23/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/05/2019  

Applicant Name: Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft. 

 اسم طالب التسجيل: .اف بورش اكتيجيسيلشافت.مهندس اتش سي  .د 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, Germany.  عنوان طالب التسجيل  , شتوتجارت , المانيا. 70435,  1بورشيبالتز 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166512 Class 6 6 رقم العالمة التجارية 166512 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Brackets of metal; staircases of metal, railings of metal; masts 
of metal for lighting; palings of metal; props of metal, in 
particular for apparatus and equipment, poles of metal for 

power lines. 

اقواس من المعدن، ساللم معدنية ودرابزين من المعدن، صواري معدنية لإلضاءة، اسوار 
معدنية، دعامات معدنية وبالتحديد تلك الخاصة باألجهزة والمعدات وأعمدة معدنية لخطوط 

 الطاقة.

Priority claim:  Claim Country: RU 
Claim No.: 2018752935 

Claim Date: 30/11/2018 

 RUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018752935رقم االدعاء: 

 30/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 30/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/05/2019  

Applicant Name: Joint-stock company 
SVEL Group (SVEL Group 
JSC) 

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

Nationality     : RUSSIAN جنسية الطالب روسيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

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

620010 

، ايكاترينبرغ، سفردلوفاسكيا 61يو ال. شيرنباكوفسكوجو، 
 620010اوبالست، روسيا )آر يو(، 

 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 166818 Class 6 6 رقم العالمة التجارية 166818 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Aluminum foil  األلومنيومرقائق 

Priority claim:  Claim Country: US 

Claim No.: 88/214,155 
Claim Date: 03/12/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 214.155/88رقم االدعاء: 
 03/12/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 03/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/06/2019  

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

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 

، 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  غزالة للملكية الفكريةأبو  
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166742 Class 6 6 رقم العالمة التجارية 166742 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Nails; Nails for nailing guns; Screws; Screws of metal; Metal 
staples for construction or industrial use; Nuts of metal; Clamps 
of metal; Ring-shaped fittings of metal; Tacks of metal; Plugs 

[metal hardware]; Bolts of metal; Rivets; Rivets of metal; 
Washers of metal; Rings [metal fittings]; Chains of metal; 
Buckles of common metal [hardware]; Clips of metal for cables 

and pipes; Clips of metal for sealing bags; Cable clamps of 
metal; Rings of metal; Hog rings of metal; Pegs of metal; Stop 
collars of metal; Hooks of metal; Hardware of metal, small; 

Locks of metal, other than electric; Steel in the form of sheets, 
plates, foils and reels; Steel sheets; Iron wire; Iron and steel; 
Nonferrous metals and their alloys; Non-electric cables and 

wires of common metals; Pipes and tubes of metal; Thread of 
metal for tying-up purposes; Sleeves [metal hardware]; Ores of 
metal; Metal-made fixings; Barbed wire; Metal clamps for 

building or construction; Railway material of metal; Metal 
materials for building or construction; Building materials of 
metal; Nozzles of metal; Prefabricated building assembly kits of 

metal; Loading and unloading pallets of metal; Turn-tables for 
load handling; Traversers for load handling; Metal pulleys, 
springs and valves [not including machine elements]; Collars of 

metal for fastening pipes; Junctions of metal for pipes; Metal 
junctions for pipes; Metal flanges; Machine keys; Cotter pins; 
Cotter pins of metal; Bands of metal for tying-up purposes; Wire 
rope; Wire cloth; Wire nets and gauzes; Industrial packaging 

containers of metal; Metal stoppers for industrial packaging 
containers; Metal lids and caps for industrial packaging 
containers; Tool boxes of metal, empty; Metal joinery fittings; 

Safes; Anvils; Swage blocks; Winding spools of metal, non-
mechanical, for flexible hoses. 

المسامير، المسامير لمسدسات تثبيت المسامير، البراغي، البراغي المعدنية، دبابيس معدنية 
للبناء أو االستخدام الصناعي، عزقات )صموله( معدنية، المشابك المعدنية، التجهيزات 

ل حلقات، دبابيس معدنية، خوابير وسدادات معدنية ]الخردوات المعدنية[، المعدنية على شك

مسامير ملولبة معدنية، مسامير برشام، مسامير برشام معدنية، حلقات معدنية، حلقات 
]التجهيزات المعدنية[، سالسل معدنية، أبازيم من معادن غير نفيسة ]خردوات[، مشابك 

المشابك من المعدن إلغالق األكياس، مالزم )مشابك(  معدنية للكبالت والمواسير )أنابيب(،

الكابالت المعدنية، حلقات معدنية، حلقات مقوسة معدنية، أوتاد معدنية، أطواق محاور 
معدنية، الخطافات المعدنية، الخردوات المعدنية الصغيرة، أقفال معدنية بخالف الكهربائية، 

صفائح الفوالذ، سلك حديدي، حديد  الفوالذ على شكل صفائح وألواح ورقائق وبكرات،

وفوالذ، المعادن غير الحديدية وسبائكها، الكابالت واألسالك غير الكهربائية من المعادن 
الشائعة، مواسير وأنابيب معدنية، الخيوط المعدنية لغايات الربط والشد، أغلفة ]خردوات 

ائكة، مشابك معدنية للبناء معدنية[، الخامات المعدنية، المثبتات من صنع المعادن، أسالك ش

أو التشييد، مواد معدنية للسكك الحديدية، المواد المعدنية للبناء أو التشييد، مواد البناء 
المعدنية، صنابير معدنية، مجموعات تجميع المباني مسبقة الصنع من المعدن، منصات 

حامالت مسطحة(  التحميل والتفريغ المعدنية، موائد دوارة للتعامل مع الحموالت، عوابر )

للتعامل مع الحموالت، البكرات والنوابض والصمامات المعدنية ]ال تشمل عناصر اآللة[، 
األطواق المعدنية لربط األنابيب، الوصالت المعدنية للمواسير)أنابيب(، وصالت معدنية 

 للمواسير)أنابيب(، حلقات ذات حافة عريضة معدنية، مفاتيح لآلالت، مشابك ومشدات، مشابك

ومشدات معدنية، المرابط المعدنية المستخدمة لغايات الربط والشد، حبال سلكية، منسوجات 
سلكية، شبكات شباك سلكية، حاويات التغليف الصناعية المعدنية، السدادات والحواجز 

المعدنية لحاويات التغليف الصناعية، أغطية معدنية لحاويات التغليف الصناعية، صناديق 

رغة، تجهيزات توصيالت ومشابك معدنية، الخزائن، سندانات )قواعد حديد(، أدوات معدنية فا
 قوالب الطرق، بكرات لف معدنية وغير آلية )غير ميكانيكية( للخراطيم المرنة.

Date of 25/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/06/2019  

Applicant Name: KYOCERA Corporation اسم طالب التسجيل: كيوسيرا كوربوريشن 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

Kyoto-shi, Kyoto 612-8501, Japan 

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

 ، اليابان8501

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 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 166609 Class 6 6 رقم العالمة التجارية 166609 الصنف 
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   OZONE  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Common metals and alloys; building materials of Metal; 
buildings, transportable of metal; Door fittings of metal; 

Containers of metal [storage, transport]; Locks of metal [other 
than electric] safes [metal or non-metal] / strongboxes [metal or 
non-metal] Safety cash boxes; Castors of metal; Structural 

metal fittings; Railing posts for external and internal buildings 
(balustrades); Tower bolts and other door locks; Non-luminous 
and non-mechanical bollards, for roads; Kiosks (structures) of 

metal; Door closing hardware; Door springs (non-electric); 
Fittings used for holding glass for facades (spiders); Fittings 
used for holding glass used in shower cubicles; Glass fitting 

(hardware) 
 

معادن غير مشغولة وسبائك، هياكل بناء معدنية، مباني معدنية متنقلة، تجهيزات معدنية 
لألبواب، حاويات معدنية )للتخزين والنقل(، أقفال معدنية )غير كهربائية) خزائن ]معدنية أو 

د، دواليب معدنية، غير معدنية[ /خزائن متينه ]معدنية أو غير معدنية[ صناديق حفظ ورق النق
تراكيب انشائية معدنية قضبان اعمدة للمباني الداخلية والخارجية )درابزين(، مسامير ابراج 

ملولبة واقفال ابواب اخرى، مرابط غير مضيئة وغير ميكانيكية للطرق، اكشاك )تراكيب 

تستخدم  معدنية( لوازم لغلق األبواب )معدات( ، ،نوابض لألبواب )غير كهربائية(، تجهيزات
في حمل الزجاج للواجهات، تجهيزات تستخدم في حمل الزجاج لحمام الدوش، لوازم الزجاج 

 )معدات(.

 
 

Date of 06/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/10/2019  

Applicant Name : Ozone OverseasPrivate 
Limited  

 اسم طالب التسجيل: اوزون اوفرسيز بريفت ليمتد 

Nationality     : INDIA جنسية الطالب الهند: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address H Bali Nagar new Delhi -110015 India    40    عنوان طالب التسجيل  الهند  110015بالي ناجار نيودلهي  40-اتش 

Applicant for 

Correspondence 

  P.O. box 11184-841310 amman - bakeen  

STR 

ليغعنوان التب شارع بكين-عمان 841310-11184ص ب     

Trademark 166562 Class 6 6 رقم العالمة التجارية 166562 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Common metals and alloys; building materials of Metal; 

buildings, transportable of metal; Door fittings of metal; 
Containers of metal [storage, transport]; Locks of metal [other 
than electric]safes [metal or non-metal] / strongboxes [metal or 

non-metal]Safety cash boxes; Castors of metal; Structural metal 
fittings;Railing posts for external and internal buildings 
(balustrades);Tower bolts and other door locks;Non-luminous 

and non-mechanical bollards, for roads; Kiosks (structures) of 
metal;Door closing hardware; Door springs (non-electric); 
Fittings used for holding glass for facades (spiders); 

Fittings used for holding glass used in shower cubicles; 
Glass fitting (hardware) 

معدنية،مباني معدنية متنقلة، تجهيزات معدنية معادن غير مشغولة وسبائك، هياكل بناء 

لألبواب،  حاويات معدنية )للتخزين والنقل(، أقفال معدنية )غير كهربائية)خزائن ]معدنية أو 
غير معدنية[ /خزائن متينه ]معدنية أو غير معدنية[صناديق حفظ ورق النقد، دواليب معدنية، 

لداخلية والخارجية )درابزين(،مسامير ابراج قضبان اعمدة للمباني ا تراكيب انشائية معدنية

ملولبة واقفال ابواب اخرى،مرابط غير مضيئة وغير ميكانيكية للطرق، اكشاك )تراكيب 
معدنية(   لوازم لغلق األبواب )معدات( ، ،نوابض لألبواب )غير كهربائية(،تجهيزات تستخدم 

مام الدوش، لوازم الزجاج في حمل الزجاج للواجهات،تجهيزات تستخدم في حمل الزجاج لح

 )معدات(.
 

Date of 06/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/10/2019  

Applicant Name: Ozone OverseasPrivate 
Limited  

 اسم طالب التسجيل: اوزون اوفرسيز بريفت ليمتد 

Nationality     : INDIA جنسية الطالب الهند: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address H Bali Nagar new Delhi -110015 India    40    عنوان طالب التسجيل  الهند  110015بالي ناجار نيودلهي  40-اتش 

Applicant for 

Correspondence 

  P.O. box 11184-841310 amman - bakeen  

STR 

ليغعنوان التب شارع بكين-عمان 841310-11184ص ب     

Trademark 166563 Class 6 6 رقم العالمة التجارية 166563 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Component parts for mechanical agricultural chemical 
spreading machine systems, namely, plastic containers used to 

store the agricultural chemical being applied by the system; 
non-metallic pesticide container without a metering device, for 
use with mechanical spreaders, for dispensing material from the 

container, for use in agriculture, sold empty. 

األجزاء المكونة ألنظمة آالت نشر المواد الكيميائية الزراعية وبالتحديد الحاويات البالستيكية 
المستخدمة لتخزين المواد الكيميائية الزراعية التي يستعملها )يطبقها( النظام، حاويات غير 

لمواد من معدنية للمبيدات بدون جهاز قياس لالستخدام مع الموزعات الميكانيكية لتوزيع ا
 الحاويات الستخدامها في الزراعة تباع فارغة.

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 الطالبجنسية  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

 المتحدة األمريكية ، الواليات92660ايه 

 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  921100ص. ب  ، شارع مكة،104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166656 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 166656 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Washing machines [laundry] ]غساالت ]لغسل المالبس 

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 166437 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 166437 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Machines and machine tools; motors and engines (except for 
land vehicles); machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); agricultural implements other than 

hand-operated; incubators for eggs; automatic vending 
machines; dishwashers; door openers, electric; door closers, 
electric; handling apparatus for loading and unloading; kitchen 

machines, electric; kitchen grinders, electric 

اآلالت ومعدات اآلالت، المحركات والموتورات )ما عدا المركبات البرية(، وصالت   اآلالت 
ومركبات  النقل )ما عدا المركبات البرية(، األدوات الزراعية بخالف األدوات التي تُشغّل 

ت تفقيس البيض، ماكينات البيع االتوماتيكية، غساالت الصحون، الفتاحات يدوياً، اآل

)المفاتيح( الكهربائية لألبواب، األقفال الكهربائية لألبواب، أجهزة المناولة للتحميل والتفريغ، 
 آالت المطبخ الكهربائية، آالت المطبخ للخلط الكهربائية.

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 76090 

Claim Date: 12/10/2018 

 JMاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 76090رقم االدعاء: 

 12/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 08/04/2019 الجريدة الرسمية اعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/04/2019  

Applicant Name: Almahata Green LLC اسم طالب التسجيل: المحطة جرين أل أل سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 

19808, United States of America 

، الواليات 19808ليتيل فولز درايف، ويلمنجتون دي  251

 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166770 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 166770 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Filters for motors and engines, in particular air filters and oil 

filters., 

 فالتر للمحركات ، بالتحديد فالتر الهواء و فالتر الزيت.,

Date of 24/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/04/2019  

Applicant Name: Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft. 

 اسم طالب التسجيل: .اف بورش اكتيجيسيلشافت.مهندس اتش سي  .د 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, Germany.  عنوان طالب التسجيل  , شتوتجارت , المانيا. 70435,  1بورشيبالتز 

Applicant for 

Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 

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

ص.ب المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراعالخدمات  

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 11190 -925852
 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166599 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 166599 الصنف 
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  PERFECTA  

   
 

 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Filling and packaging machines and parts therefor, in particular 
filling and packaging machines for tea; machines and apparatus 
for the processing, filling into bags or other packaging 

containers, wrapping and packaging of food. 

آالت التعبئة والتغليف وأجزاءها )قطعها( وخصوصا آالت تعبئة وتغليف الشاي، آالت وأجهزة 
 لمعالجة وتعبئة الحقائب )األكياس( أو حاويات التغليف األخرى ولف وتغليف األطعمة.

Date of 12/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/05/2019  

Applicant Name: Teepack 
Spezialmaschinen GmbH 
& Co. KG 

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

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Kevelaerer Strasse 21 - 23, 40549 
Dusseldorf, GERMANY 

 عنوان طالب التسجيل  دوسلدورف، المانيا 40549، 23-21كيفياليرير ستراسيه 

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 166636 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 166636 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Machines and parts of machines for converting, coating and 
laminating for the manufacturing of packaging and labels; 
machines and part of machines for die-cutting, embossing, 

creasing and stamping for the manufacturing of packaging and 
labels; machines and part of machines for folding-gluing; 
printing machines and parts of printing machines; hydraulic, 

pneumatic and mechanical control apparatus for the aforesaid 
goods; components and spare parts for the aforesaid goods. 

آالت وأجزاء من آالت لتحويل وطالء وترقيق لتصنيع العبوات والملصقات، آالت وأجزاء من 
آالت للتقطيع والنقش والتجعيد والتختيم لتصنيع العبوات والملصقات، آالت وأجزاء من آالت 

ن آالت الطباعة، أجهزة التحكم الهيدروليكية للطي واإللصاق، آالت الطباعة وأجزاء م

 والهوائية والميكانيكية للبضائع المذكورة أعاله، مكونات وقطع غيار للبضائع المذكورة أعاله.

Priority claim:  Claim Country: CH 

Claim No.: 00370/2019 
Claim Date: 11/01/2019 

 CHاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 00370/2019االدعاء: رقم 
 11/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 30/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  30/06/2019  

Applicant Name: Shanghai Eternal 
Machinery Co. Ltd 

 اسم طالب التسجيل: ليمتد .شنغهاي ايتيرنال ماشينيري كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address No. 1125 Taishun Road, Anting Town, 
Jiading District, 201814 Shanghai, CN-
Chine 

تايشون رود، انتينغ تاون، جيادينغ ديستريكت،  1125رقم 
 الصين-شنغهاي، سي ان 201814

 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 166826 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 166826 الصنف 
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   Detective Pikachu  
   

 

 

Goods/Services التالية من اجل البضائع/الخدمات 

Table forks; Spoons; can openers, non-electric; scissors; nail 

clippers, electric or non-electric; knives; tableware [knives, 
forks and spoons]; bladed or pointed hand tools and swords; 
pedicure sets; manicure sets; eyelash curlers. 

المالعق؛ فاتحات العلب المعدنية غير الكهربائية؛ المقصات؛ قصاصات األظافر شوك المائدة؛ 

الكهربائية أو غير الكهربائية؛ السكاكين؛ أدوات المائدة ]السكاكين، الشوك والمالعق[؛ العدد 
اليديوية والسيوف ذات الشفرات أو المدببة ؛ أطقم العناية بأظافر القدمين؛ أطقم العناية 

 ؛ أدوات تجعيد الرموش.بأظافر اليدين

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 اليابان: 

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 166450 Class 8 8 رقم العالمة التجارية 166450 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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

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

Date of 26/05/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

Applicant Name: Caress Manufacturing Ltd. اسم طالب التسجيل: .كاريس مانيوفاكتشورينغ إل تي دي 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Quantamatic House,  7 Alan Bray Close 

Hinckley  Leicestershire LE10 3BP United 
Kingdom 

أالن براي كلوز هنكلي ليسيستيرشير إل  7كوانتاماتيك هاوس،  

 بي بيه المملكة المتحدة3 10ئي

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166802 Class 8 8 رقم العالمة التجارية 166802 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Razors and razor blades, corn and callus removing implements; 
manicure and pedicure implements, namely, nail files, nail 

clippers, nail buffers, cuticle pushers, tweezers, nail and cuticle 
scissors; scissors; disposable tableware, namely, forks, knives 
and spoons; emery boards, Razors and razor blades, corn and 

callus removing implements; 
manicure and pedicure implements, namely, nail files, nail 
clippers, nail buffers, cuticle pushers, tweezers, nail and cuticle 

scissors; scissors; disposable tableware, namely, forks, knives 
and spoons; emery boards 

أمواس الحالقة وشفرات الموسىو أدوات إزالة الذرة والكالوس، أدوات العناية باألظافر 
امو تحديًدا مبرد األظافرو قالمة األظافرو مبارد أظافرو دافعات البشرة غير الحيةو واألقد

مالقيطو مقصات األظافر والبشرة غير الحية، مقصات، أدوات المائدة التي تُستخدم مرة 
واحدةو تحديًدا الشوك والسكاكين والمالعق، لوحات الصنفرة., أمواس الحالقة وشفرات 

الذرة والكالوس، أدوات العناية باألظافر واألقدامو تحديًدا مبرد األظافرو الموسىو أدوات إزالة 

قالمة األظافرو مبارد أظافرو دافعات البشرة غير الحيةو مالقيطو مقصات األظافر والبشرة 
غير الحية، مقصات، أدوات المائدة التي تُستخدم مرة واحدةو تحديًدا الشوك والسكاكين 

 ة.والمالعق، لوحات الصنفر

Priority claim:  Claim Country: US 

Claim No.: 88/214,276 
Claim Date: 03/12/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 214.276/88رقم االدعاء: 
 03/12/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 03/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/06/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 

55403, USA 

،  55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا،  1000

 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

ليغالتبعنوان   

Trademark 166743 Class 8 8 رقم العالمة التجارية 166743 الصنف 
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   Jazeera Airways  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Downloadable Mobile Application.  المحمول القابلة للتنزيل.تطبيقات الهاتف 

Date of 26/07/2017 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/07/2017  

Applicant Name: Jazeera Airways Company 
K.S.C. 

 اسم طالب التسجيل: .ك .م .شركة طيران الجزيرة ش  

Nationality     : KUWAIT جنسية الطالب كويت: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career طالب التسجيل مهنة  

Applicant Address P.O.Box 29288 Al -Safa 13153, Kuwait     13153الصفاه   29288ص. ب 
 الكويت

 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Abu- Ghazaleh Intellectual Property   - 

P.O.Box 921100 Amman 11192 , Jordan  

 11192عمان  921100ص.ب   -ابو غزالة للملكية الفكرية  

 االردن 

ليغعنوان التب  

Trademark 166582 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166582 الصنف 
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e-tron 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Recorded content, in particular software for card readers; 
Information technology, audiovisual, multimedia and 
photographic apparatus, in particular data storage apparatus, 

data processing apparatus and equipment, and electrical and 
mechanical accessories, in particular cards having 
microprocessors; Magnets, magnetizers and demagnetizers; 

Apparatus, instruments and cables for electricity, in particular 
charging stations for electric vehicles, apparatus and 
instruments for accumulating, storing and regulating electricity; 

electric motor vehicle batteries, power electronics, battery 
management, engine control units, charge contact connectors, 
charging cables; Safety, security, protection and signalling 

apparatus and equipment, in particular access and entry control 
apparatus, electronic keys for vehicles, parts and accessories 
for all the aforesaid goods, included in this class. 

 
 

هزة تكنولوجيا المعلومات المحتويات المسجلة، تحديداً برمجيات قارئات البطاقات؛ أج
والسمعية البصرية والوسائط المتعددة والتصوير الفوتوغرافي، تحديداً أجهزة تخزين البيانات 

وأجهزة ومعدات معالجة البيانات واالكسسوارات الكهربائية والميكانيكية، وتحديداً البطاقات 

طة؛ األجهزة واألدوات المزودة بمعالجات مصغرة؛ المغناطيسات والممغنطات ومزيالت المغن
والكوابل للكهرباء، تحديداً محطات الشحن للمركبات الكهربائية وأجهزة وأدوات تجميع 

وتخزين وتنظيم الطاقة الكهربائية؛ بطاريات المركبات العاملة بمحركات كهربائية واألجهزة 

وصالت األلكترونية العاملة بالطاقة ومنظمات البطاريات ووحدات التحكم بالمحركات وم
توصيل الشحن وكابالت الشحن؛ أجهزة وأدوات السالمة والحماية والوقاية وإرسال 

اإلشارات، تحديداً أجهزة التحكم بالوصول والدخول والمفاتيح األلكترونية للمركبات وقطع 

 وإكسسوارات جميع السلع المذكورة أعاله، المتضمنة في هذه الفئة.  

Date of 16/08/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/08/2018  

Applicant Name: Audi AG   اسم طالب التسجيل: 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   
- 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 166473 Class 9 9 العالمة التجاريةرقم  166473 الصنف  



90 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Fluid dispensing system comprised of a non-metallic pesticide 

container with a metering device for dispensing material from 
the container, for use in agriculture, sold empty; control device 
for controlling dispensing of materials from a system for 

dispensing pesticide and for displaying data relating to said 
dispensing, for use in agriculture; electronic dispensing system 
for dispensing pesticides comprising one or two containers and 

a metering device for dispensing material from one container, 
one container being prefilled with pesticide, for use in 
agriculture; electronic dispensing system for use in agriculture 

comprising one or two containers, one container being prefilled 
with pesticide, a metering device for dispensing material from 
one container, one or more sensors and/or monitors for sensing 

external conditions and the performance of the system, a 
control device for displaying data and controlling dispensing, 
and one or more memory devices for calibration and for 

recording treatment data. 

نظام توزيع السوائل يتكون من حاويات غير معدنية للمبيدات مزودة بجهاز قياس لتوزيع 

م في توزيع المواد من الحاويات الستخدامها في الزراعة تباع فارغة، اجهزة التحكم للتحك
المواد من نظام لتوزيع المبيدات ولعرض البيانات المتعلقة بالتوزيع المذكور لالستخدام في 

الزراعة، انظمة توزيع الكترونية لتوزيع المبيدات الحشرية التي تتكون من حاوية أو اثنتين 

وجهاز قياس لتوزيع المواد من حاوية واحدة وعبوة واحدة مملوءة مسبقا بالمبيدات 
الستخدامها في الزراعة، نظام توزيع إلكتروني لالستخدام في الزراعة يتكون من حاوية 
واحدة أو اثنتين وعبوة واحدة مملوءة مسبقا بالمبيدات وجهاز قياس لتوزيع المواد من 

حاوية واحدة  و واحد أو أكثر من أجهزة االستشعار و / أو شاشات الستشعار الظروف 
وجهاز تحكم لعرض البيانات والتحكم في التوزيع وجهاز ذاكرة واحد الخارجية وأداء النظام 

 أو أكثر للمعايرة ولتسجيل بيانات المعالجة.

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 التسجيلنوع طالب  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 

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166660 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166660 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pre-recorded electronic and digital media; CD-ROMs bearing 
sound or visual recordings; Pre-recorded compact discs; Pre-
recorded cassette tapes; Pre-recorded mini-discs; Pre-recorded 

video tapes; Pre-recorded digital video discs; Pre-recorded Blu-
ray Discs; Pre-recorded memory cards; Pre-recorded USB flash 
drive; Recorded computer programs; Optical apparatus and 

instruments including biological microscopes and magnifying 
glass; Electronic books (downloadable); Electronic newspapers 
(downloadable); Electronic worksheets (downloadable); 

Electronic study papers, research papers, academic articles 
(downloadable); Audiovisual teaching apparatus; Measuring or 
testing machines and instruments including thermometers and 

hygrometers; Vocal apparatus; Electronic circuit study 
machines; Magneto-optical pens; Electronic pens; Touch-pads; 
Computer software; Apparatus for the recording, transmission 

and reproduction of sound and images; CD players; DVD 
players; Blu-ray Disc players; MP3 players; Cassette tape 
players; Video players; CD recorder; DVD recorders; Blu-ray 

Disc recorders; MP3 recorders; Cassette tape recorders; Video 
recorders; Parts and fittings for all the above 

الوسائط اإللكترونية والرقمية المسجلة مسبقا؛ أقراص مضغوطة بذاكرة قراءة فقط تحمل 
مسبقا؛ أشرطة كاسيت مسجلة تسجيالت صوتية أو مرئية؛ األقراص المضغوطة المسجلة 

مسبقا؛ أقراص صغيرة مسجلة مسبقا؛ أشرطة الفيديو المسجلة مسبقا؛ أقراص فيديو رقمية 

مسجلة مسبقا؛ أقراص بلو راي مسجلة مسبقًا؛ بطاقات الذاكرة المسجلة مسبقا؛ مشغالت 
جهزة أقراص يو اس بي الوميضية المسجلة مسبقا؛ برامج الحاسوب المسّجلة؛ األجهزة واأل

البصرية بما في ذلك المجاهر البيولوجية والعدسات المكبرة؛ الكتب اإللكترونية )القابلة 

للتحميل(؛ الصحف اإللكترونية )القابلة للتحميل(؛ أوراق العمل اإللكترونية )القابلة للتحميل(؛ 
تعليم أوراق دراسة الكترونية وأوراق بحثية ومقاالت أكاديمية )القابلة للتحميل(؛ أجهزة 

سمعية وبصرية؛ اآلالت واألدوات للقياس أو االختبار بما في ذلك موازين الحرارة ومقاييس 

الرطوبة؛ األجهزة الصوتية؛ آالت دراسة الدارات اإللكترونية؛ أقالم مغناطيسية بصرية؛ 
األقالم اإللكترونية؛ لبادات اللمس؛ برمجيات الحاسوب؛ أجهزة تسجيل وإرسال ونسخ الصوت 

ور؛ مشغالت األقراص المضغوطة؛ مشغالت أقراص الفيديو الرقمية؛ مشغالت أقراص والص

؛ مشغالت أشرطة الكاسيت؛ مشغالت الفيديو؛ مسجالت األقراص 3بلو راي؛ مشغالت إم بيه 
؛ 3المضغوطة؛ مسجالت أقراص الفيديو الرقمية؛ مسجالت أقراص بلو راي؛ مسجالت ام بيه 

 ت الفيديو؛ القطع والتركيبات لجميع ما سبق ذكره أعالهمسجالت أشرطة الكاسيت؛ مسجال

Date of 03/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/02/2019  

Applicant Name: KUMON INSTITUTE OF 
EDUCATION CO., LTD. 

 اسم طالب التسجيل: .، ال تي دي.كومون انستيتيوت اوف ايديوكيشن كو

Nationality     : Japan جنسية الطالب اليابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5-6-6 Nishinakajima, Yodogawa-ku, Osaka, 
Japan,  

 عنوان طالب التسجيل  كو، اوساكا، اليابان  ،  -نيشيناكاجيما، يودوجاوا 5-6-6

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

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

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 166475 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166475 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

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

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

recording, transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers; computer hardware consisting of stand-
alone voice controlled information devices, namely, cloud-

connected and voice-controlled smart audio speakers with 
virtual personal assistant capabilities; computer software used 
for controlling stand-alone voice controlled information devices, 

namely, cloud-connected and voice-controlled smart audio 
speakers with virtual personal assistant capabilities; 
accessories, namely, power adapters and remote controls for 

the same foregoing smart audio speakers; voice command and 
recognition software, speech to text conversion software; voice-
enabled software applications for personal information 

management; personal assistant software; home automation 
and home device integration software; personal vehicle 
integration software; wireless communication software for 

voice, audio, video, and data transmission; search engine 
software; computer software used for controlling stand-alone 
voice controlled information and personal assistant devices; 

computer software for personal information management; 
computer software for accessing, browsing, and searching 
online databases, audio, video, and multimedia content, games, 

and software applications, software application marketplaces; 
computer software for accessing, monitoring, tracking, 
searching, saving, and sharing information on topics of general 

interest; computer software for use in providing retail and 
ordering services for a wide variety of consumer goods; 
computer software for use to connect and control internet of 

things (IoT) electronic devices; computer software for 
connecting, operating, integrating, controlling, and managing 
networked consumer electronic devices, home climate devices 

and lighting products via wireless networks; computer software 
for others to use for the development of software to manage, 
connect, and operate internet of things (IoT) electronic devices; 

computer software for use as an application programming 
interface (API); software development kits (SDKs) consisting of 
computer software development tools for the development of 

voice service delivery and nature language understanding 
technology across global computer networks, wireless 
networks, and electronic communications networks; software 

األجهزة والعدد العلمية والبحرية والخاصة بمسح األراضي واألجهزة والعدد الفوتوغرافية 
فية والبصرية واألجهزة والعدد الخاصة بعمليات الوزن والقياس و إعطاء والسينماتوغرا

اإلشارات والضبط )المراقبة( واإلنقاذ والتعليم،  أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو 
تجميع أو تنظيم أو التحكم بالطاقة الكهربائية، أجهزة لتسجيل أو نقل أو استنساخ الصوت أو 

ت المغناطيسية، أجزاء الحاسوب التشغيلية التي تتكون من أجهزة الصور، حامالت البيانا

قائمة بذاتها للمعلومات تعمل عبر التحكم بالصوت وبالتحديد مكبرات الصوت الذكية المتصلة 
بالسحابة والتي تعمل بالتحكم الصوتي وتتمتع بقدرات مساعد شخصي افتراضي، برامج 

لومات القائمة بذاتها التي تعمل عبر التحكم الحاسوب المستخدمة في مراقبة أجهزة المع

الصوتي وبالتحديد مكبرات الصوت الذكية المتصلة بالسحابة والتي تعمل بالتحكم الصوتي 
وتتمتع بقدرات مساعد شخصي افتراضي، االكسسوارات وبالتحديد محوالت الطاقة ووحدات 

الصوتي واألوامر الصوتية  التحكم عن بعد لمكبرات الصوت الذكية المذكورة، برامج التعرف

وبرامج تحويل المحادثة الى نصوص، تطبيقات البرامج المدعمة بالصوت الدارة المعلومات 
الشخصية،  برامج المساعدة الشخصية، برامج التشغيل اآللي للمنزل وبرامج تكامل االجهزة 

نقل الصوت المنزلية، برامج تكامل المركبات الشخصية، برامج االتصاالت الالّسلكيّة ل

والمحتويات السمعيّة والفيديو والبيانات،  برامج محرك البحث، برامج الحاسوب المستخدمة 
في التحّكم بأجهزة المساعدة الشخصية وأجهزة المعلومات القائمة بذاتها التي تعمل بالتحكم 
الصوتي، برامج الحاسوب الدارة المعلومات الشخصية، برامج الحاسوب للوصول والتصفح 

البحث على الخط مباشرة عن قواعد البيانات والصوت والفيديو ومحتوى الوسائط المتعددة و
واأللعاب وتطبيقات البرامج  وأسواق تطبيقات البرامج، برامج الحاسوب للوصول ومراقبة 
وتتبع والبحث وتخزين ومشاركة المعلومات حول مواضيع ذات االهتمام المشترك، برامج 

ي توفير خدمات البيع بالتجزئة والطلب لتشكيلة واسعة من بضائع الحاسوب المستخدمة ف
المستهلكين، برامج الحاسوب المستخدمة لمراقبة واإلتصال باألجهزة اإللكترونيّة التابعة 

(، برامج الحاسوب لإلتصال وتشغيل وتحليل ومراقبة IoTللشبكة المعلوماتية لألشياء )

كيّة المرتبطة بالشبكة عبر الشبكات الالسلكية وأجهزة وإدارة األجهزة اإللكترونيّة اإلستهال
التحكم بحرارة المنزل ووحدات االضاءة من خالل شبكات السلكية، برامج الحاسوب لآلخرين 

لإلستخدام في تطوير البرامج إلدارة وإتصال وتشغيل األجهزة اإللكترونيّة التابعة للشبكة 

(، APIالمستخدمة كواجهة برمجة التطبيقات ) (، برامج الحاسوبIoTالمعلوماتية لألشياء )
( التي تضم أدوات تطوير برامج الحاسوب لتطوير SDKsمجموعات تطوير البرامج )

توصيل الخدمات الصوتية وتكنولوجيا فهم طبيعة اللغة عبر شبكة حاسوب عالمية وشبكات 

المؤلفّة من  (SDKsالسلكية وشبكات االتصاالت االلكترونية، مجموعات تطوير البرامج )
( التي APIsبرامج الكمبيوتر لتطوير واستخدام وتوافقية واجهات برمجة التطبيقات )

تستخدمها األجهزة اإللكترونيّة واألنظمة والتقاطعات التي تتبادل البيانات عبر شبكات اإلتصال 

 واإلنترنت والذي يتصل مع التخزين السحابّي وخدمات التبادل، مجموعات تطوير البرامج
(SDKs التي تضم أدوات تطوير برامج الحاسوب لالستخدام كواجهة برمجة التطبيقات )
(API ،النشاء برامج وتطبيقات متعلقة باالجهزة االلكترونية االستهالكية المتصلة باالنترنت )

( وبالتحديد البرامج التي تسهل تطوير توصيل الخدمات APIواجهة برمجة تطبيقات )
ة المساعد الشخصي فيما يتصل باالجهزة االلكترونية االستهالكية، الصوتية وأدوات كفاء

برامج تطبيقات الحاسوب لألجهزة الالسلكية المحمولة باليد وبالتحديد برامج التحكم وتكامل 

وتشغيل وتوصيل وادارة أجهزة المعلومات التي تعمل بالتحكم الصوتي وبالتحديد االجهزة 
المتصلة سحابيا والتي تعمل بالتحكم الصوتي وأجهزة المساعد  االلكترونية االستهالكية الذكية

الشخصي االلكترونية، أدوات تطوير برامج الحاسوب، البرامج المدعمة بالصوت التي توفر 

للمستخدمين القدرة على التحكم بميزات المركبات خاصتهم وبالتحديد فتح وإقفال أبواب 
المدعمة بالصوت التي توفر للمستخدمين القدرة  المركبات وتشغيل وإيقاف المركبات، البرامج

على التأكد من حالة أنظمة المركبة وبالتحديد حالة زيت المحرك ومستوى الوقود وضغط 

Date of 19/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/03/2019  

Applicant Name: Amazon Technologies, 
Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .أمازون تكنولوجيز، إنك

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 410 Terry Ave N, Seattle WA 98109, United 
States of  America 

، الواليات 98109سياتل، واشنطن تيري افنيو ان،  410
 المتحدة األمريكية.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 

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

AMMAN Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب سماس للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166808 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166808 الصنف 
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development kits (SDKs) consisting of computer software for 
the development, use, and interoperability of APIs that are used 

by electronic devices, systems, and interchanges that exchange 
data via communications networks and the internet and that 
connect with cloud-based data storage and exchange services; 

software development kits (SDKs) comprising of software 
development tools and software for use as an application 
programming interface (API) for creating software and 

applications related to internet connected consumer electronic 
devices; application programming interface (API), namely, 
software facilitating the development of voice service delivery 

and personal assistant capability tools in connection with 
consumer electronic devices; computer application software for 
handheld wireless devices, namely, software for controlling, 

integrating, operating, connecting, and managing voice 
controlled information devices, namely, cloud-connected and 
voice-controlled smart consumer electronic devices and 

electronic personal assistant devices; computer software 
development tools; voice-enabled software that provides users 
the ability to control features of their motor vehicle, namely, 

locking and unlocking vehicle doors, and starting and turning 
off the vehicle; voice-enabled software that provides users the 
ability to check statuses of motor vehicle syst 

الهواء في اإلطارات وشحن البطارية، البرامج المدعمة بالصوت التي تخول المستخدمين 
والترفيه وأنظمة المالحة الوصول الى أنظمة التكييف والوسائط واإلتصاالت والمعلومات 

للمركبة والتحكم بها، برامج مدعمة بالصوت داخل المركبة التي تخول المستخدمين من 
اإلتصال والتحكم في أجهزة المنزل الذكي المتصلة وأجهزة اإللكترونية للشبكة المعلوماتيّة 

سوب ((، البرامج لنقل معلومات تشخيص وحالة المركبة عبر شبكات الحاIoTلألشياء 

وشبكات االتصاالت، البرامج لتلقي معلومات حالة حركة المرور وتوفير معلومات التوجيه 
االتجاهي السريع لمشغلي المركبات، البرامج التي تتيح اإلتصال بين الركبة واألجهزة 
المتصلة، نظام المالحة وتطبيقات برامج الحاسوب لإلستخدام في اتصال واجهة ترفيه 

في المركبات، أنظمة المالحة وخدمات تصميم وتطوير مكونات النظام،  الوسائط المتعددة 
ملحقات و قطع غيار المركبة  وبالتحديد أنظمة المعلومات والترفيه المتكاملة لتولي اإلتصاالت 
والترفيه والمالحة، معدات التشغيل اآللي للمركبة وبالتحديد لتشغيل ومراقبة التحكم الذاتي في 

وأجهزة المالحة على شكل حواسيب داخل المركبة وأدوات المالحة  سرعة سير المركبة
للمركبات وبرامج الحاسوب وأجهزة اإلستشعار لمراقبة وتسجيل فعالية الوقود وهيكل المركبة 

 الخارجي.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88125044 
Claim Date: 20/09/2018 

 USاالدعاء:  االدعاء بحق االولوية: بلد
 88125044رقم االدعاء: 

 20/09/2018تاريخ االدعاء: 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Microphones; speakers; smart speakers; audio speakers; amplifiers; 
remote controls for audio or video products, namely, audio speakers, 

amplifiers, receivers, CD players, MP3 players, audio or video streaming 
devices, televisions, videocassette players, DVD players, or digital video 
recorders; protective cases and covers for speakers, smart speakers, 

audio speakers, loudspeakers, amplifiers and headphones and 
earphones; computer application software for mobile phones, tablets or 
other mobile devices, namely, software for controlling devices that 

enhance or amplify ambient sounds or mask noise; software for 
updating wireless speakers, amplifiers, headphones and earphones; 
electronic cables, namely, audio cables and cable connectors; 

prerecorded music, namely, digital downloads; loudspeaker systems; 
electrical power processors-namely, power amplifiers; acoustical 
transducer systems for reproducing sound; mounts and mounting 

brackets adapted for audio speakers and amplifiers; stands adapted for 
audio speakers and amplifiers; home entertainment systems comprised 
of digital music players, digital music controllers, speakers, amplifiers, 

and wireless handheld controllers; audio and home theater equipment, 
namely, stereos, loudspeakers, audio speakers, amplifiers, equalizers, 
crossovers, speaker housings, CD players, remote controls, audio and 

video processors, audio video tuners, liquid crystal displays, plasma 
display panels with the capability to wirelessly transmit audio and/or 
video signals; headphones; earphones; headsets for cellular or mobile 

phones; personal headphones for use with sound transmitting systems; 
personal earphones for use with sound transmitting systems; 
headphone accessories, namely, headphone cushions, headphone 

pads, and headphone extension cords; earphone accessories, namely, 
earphone cushions, earphone pads, and earphone extension cords; 
wireless network repeaters; wireless network extenders; computer 

hardware and software that enables Internet users to develop individual 
playlists that create personalized audio feeds, designate favorite audio 
content, make recommendations, and share audio content; computer 

hardware and software that enables Internet users to search for audio 
content and data across multiple platforms; computer hardware and 
software for creating and sharing playlists and song lists; computer 

hardware and software for reviewing and recommending songs, albums, 
artists, playlists and song lists; computer hardware and software for 
tracking and sharing favorite songs, albums, and artists; computer 

hardware and software for searching databases featuring audio and 
multimedia files 

الميكروفونات، سماعات الصوت، سماعات الصوت الذكية، مكبرات الصوت، 
يو والصوت وبالتحديد مضخمات الصوت، أجهزة التحكم عن بعد لمنتجات الفيد

سماعات الصوت ومضخمات الصوت وأجهزة اإلستقبال ومشغالت األقراص 
وأجهزة تدفق الصوت والفيديو والتلفزيون  MP3المدمجة ومشغالت ملفات 

( أو DVDومشغالت أشرطة الفيديو ومشغالت أقراص الفيديو المدمجة )

صوت وسماعات مسجالت الفيديو الرقمية، علب حماية وأغطية لسماعات ال
الصوت الذكية ومضخمات الصوت ومكبرات الصوت ومكبرات الصوت وسماعات 

الرأس وسماعات األذن، برامج تطبيقات الحاسوب ألجهزة الهاتف النقال 

والحواسيب اللوحية وغيرها من األجهزة النقالة وبالتحديد البرامج للتحكم 
الصوت )الضجيج(،  باالجهزة التي  تعزز وتضخم األصوات المحيطة واخفاء

البرامج لتحديث مكبرات الصوت الالسلكية ومضخمات الصوت وسماعات الرأس 

وسماعات األذن، الكابالت اإللكترونية وبالتحديد كابالت الصوت ووصالت 
الكابالت، الموسيقى المسجلة مسبقا وبالتحديد التحميالت الرقمية، أنظمة مكبرات 

وبالتحديد مضخمات الصوت التي تعمل على  الصوت، معالجات الطاقة الكهربائية

الطاقة، أنظمة التحويل الصوتية إلعادة إستنطاق الصوت، المثبتات ووحدات 
التثبيت الخاصة بسماعات الصوت ومضخمات الصوت، القاعدات الخاصة 
بمكبرات الصوت ومضخمات الصوت، أنظمة الترفيه المنزلي المؤلفة من 

ات التحكم بالموسيقى الرقمية ومكبرات الصوت مشغالت الموسيقى الرقمية ووحد
ووحدات التحكم الالسلكية المحمولة باليد، معدات الصوت والمسرح المنزلي 
وبالتحديد الستيريو ومكبرات الصوت وسماعات الصوت ومضخمات الصوت 

والمعادالت )الموازنات( والتحويالت وحافظات مكبرات الصوت ومشغالت 
التحكم عن بعد وأجهزة معالجة الصوت والفيديو  األقراص المدمجة وأجهزة

أجهزة تنغيم الصوت والفيديو والشاشات البلورية السائلة ووحدات شاشات 

العرض البالزمية مع إمكانية نقل إشارات الفيديو و/او الصوت السلكياً، سماعات 
الراس، سماعات األذن، السماعات للهواتف النقالة أو المحمولة، سماعات 

الشخصية  لإلستخدام مع أنظمة تحويل الصوت، سماعات األذن الشخصية  الرأس 

لإلستخدام مع أنظمة تحويل الصوت، ملحقات سماعات الرأس  وبالتحديد وسائد 
سماعة الرأس و ولبادات سماعة الرأس وحبال تمديد سماعة الرأس، ملحقات 

حبال تمديد سماعات األذن وبالتحديد وسائد السماعات و لبادات السماعات  و

السماعة، معيدات الشبكة الالسلكية، موسع الشبكة الالسلكية، برامج الحاسوب 
وأجزاء الحاسوب التشغيلية التي تخول مستخدمي اإلنترنت تطوير قوائم تشغيل 

فردية تنشئ خالصات صوتية مخصصة وتحدد المحتوى الصوتي المفضل وتعطي 

سوب وأجزاء الحاسوب توصيات وتشارك المحتوى الصوتي، برامج الحا
التشغيلية التي تخول مستخدمي اإلنترنت البحث عن المحتوى الصوتي والبيانات 

عبر منصات متعددة، برامج الحاسوب وأجزاء الحاسوب التشغيلية إلنشاء 

ومشاركة قوائم التشغيل وقوائم األغاني، برامج الحاسوب وأجزاء الحاسوب 
والفنانين وقوائم التشغيل وقوائم األغاني  التشغيلية لتقييم األغاني واأللبومات

والتوصية بها، برامج الحاسوب وأجزاء الحاسوب التشغيلية لتتبع ومشاركة 

األغاني والفنانين واأللبومات المفضلة، ، برامج الحاسوب وأجزاء الحاسوب 
 التشغيلية للبحث في قواعد البيانات المتضمنة ملفات الصوت والوسائط المتعددة.

Priority claim:  Claim Country: US 

Claim No.: 88125057 
Claim Date: 20/09/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 88125057رقم االدعاء: 
 20/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 19/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/03/2019  

Applicant Name: Amazon Technologies, 
Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .أمازون تكنولوجيز، إنك

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 410 Terry Ave N, Seattle WA 98109, United 
States of  America 

، الواليات 98109افنيو ان، سياتل، واشنطن تيري  410
 المتحدة األمريكية.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 

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

AMMAN Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب سماس للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166787 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166787 الصنف 
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   LUXUTTE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Spectacles; 3D spectacles; spectacle chains; sunglasses; 

spectacle frames; spectacle lenses; contact lenses; spectacle 
cases; cases for contact lenses; smartglasses; spectacle 
cords., 

نظارات ]بصرية[; نظارات ثالثية األبعاد; سالسل للنظارات; نظارات شمسية; أطر للنظارات; 

عدسات للنظارات; عدسات الصقة; علب للنظارات; حاويات للعدسات الالصقة; نظارات ذكية; 
 خيوط للنظارات.,

Date of 20/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  20/03/2019  

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

Nationality     : BRITISH VIRGIN ISLANDS جنسية الطالب جزر العذارى البريطانية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Offshore Incorporation Centre  Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands. 

أوفشور إنكوربوريشن سنتر رود تاون, تورتوال, جزر فيرجن 

 البريطانية.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7, 

2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman 

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

 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166522 Class 9 9 التجاريةرقم العالمة  166522 الصنف  
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  POWERBEATS PRO  
   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Headphones; earphones; earbuds; loudspeakers; audio 
speakers; headsets; microphones; audio cables; chargers, 

charging cables, and power adaptors for use with headphones, 
earphones, earbuds, and audio speakers; carrying cases for 
headphones, earphones, earbuds, and audio speakers; 
protective cases for headphones, earphones, earbuds, and 

audio speakers; covers, bags and cases adapted or shaped to 
contain audio players, headphones, earphones, earbuds, and 
audio speakers; headphone, earphone, earbuds, and audio 

speaker accessories, namely straps, neck cords, wires and 
bands; computer software for controlling and updating 
headphones, earphones, earbuds, and audio speakers. 

لصوت؛ سماعات الرأس؛ سماعات األذن؛ سماعات األذن؛ مكبرات الصوت؛ مضخمات ا
سماعات؛ ميكروفونات؛ كابالت الصوت؛ أجهزة شحن، كابالت شحن ومحوالت كهربائية 

تستعمل مع  سماعات الرأس، سماعات األذن، سماعات األذن، ومكبرات الصوت؛ علب 
تستعمل لحمل سماعات الرأس، سماعات األذن، سماعات األذن، ومكبرات الصوت؛ العلب 

األذن و سماعات األذن ومكبرات الصوت؛ األغطية الواقية لسماعات الرأس وسماعات 
الخارجية والحقائب والعلب المعدة او المصممة الحتواء مشغالت الصوت سماعات الرأس، 

سماعات األذن، سماعات األذن، ومكبرات الصوت؛ الملحقات الخاصة بسماعات الرأس، 
حبال التي تتدلى على سماعات األذن، سماعات األذن، ومكبرات الصوت وتحديدا السيور وال

العنق واألسالك واألربطة؛ البرمجيات الحاسوبية التي تستخدم في التحكم وتحديث سماعات 

 الرأس، سماعات األذن، سماعات األذن، ومكبرات الصوت.

 

Date of 07/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/04/2019  

Applicant Name: Beats Electronics, LLC اسم طالب التسجيل: بيتس الكترونكس، ال ال سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 8600 Hayden Place, Culver City, California 

90232 

 عنوان طالب التسجيل  90232هايدن باليس، كالفر سيتي، كاليفورنيا  8600

Applicant for 
Correspondence 

Cedar White Bradley Consulting/Jordan 
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah 

Street, Al-Hijaz Towers Center 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166642 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166642 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computer software; computer application software for mobile 
phones; computer programs; computer programs for use in the 

field of health care for the collection, maintenance and 
management of data for patient records, clinical diagnosis and 
assessment, patient treatment, goals management, outcome 

analysis, scheduling, health care facilities management, 
materials management, resources utilization, billing and 
accounting, and the review of health care facilities, services and 

clinical records; computer software for use by health care 
providers to analyze the outcomes of medical procedures and 
drug management and information relating to patient care; 

computer software for use in database management; computer 
databases for clinical use, clinical governance, clinical audit, 
collecting and analysing information relating to patient 

demographics, procedures and outcomes; electronic 
questionnaires; electronic patient reported outcome 
questionnaires; electronic patient reported outcome 

questionnaires for use with a telecommunications device; 
downloadable software in the nature of a mobile application that 
provides access to information, advice and calculation tools in 

the fields of healthcare, medicine, medical treatment and patient 
care; computer software for controlling and managing patient 
medical information; computer programs for controlling and 

managing patient medical information; computer database 
software for clinical use, clinical governance, clinical audit, 
collecting and analyzing information relating to patient 

demographics, procedures and outcomes; downloadable 
electronic publications in the nature of questionnaires on the 
subject of healthcare, medicine, medical treatment and patient 

care; downloadable electronic publications in the nature of 
patient reported outcome questionnaires on the subject of 
healthcare, medicine, medical treatment and patient care for use 

with a telecommunications device; downloadable publications 
in electronic form; downloadable electronic publications 
provided on-line from databases or the internet; computer 

software and downloadable publications in electronic form 
supplied on-line from databases or from facilities provided on 
the internet (including websites)., 

برمجيات الحاسوب؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب للهواتف النقالة؛ برامج الكمبيوتر؛ برامج 
كمبيوتر لالستخدام في جمع المعلومات في مجال العناية الصحية؛ صيانة و ادارة بيانات 

ضى، إدارة االهداف ، تحليل سجالت المرضى؛ التشخيص و التقييم السريري ، عالج المر
المخرجات ، الجدولة، إدارة مرافق العناية الصحية ، إدارة المواد، استخدام الموارد، الفوترة 
و المحاسبة، و مراجعة مرافق العناية الصحية ، السجالت السريرية و الخدماتية؛ برمجيات 

جراءات الطبية و حاسوب لإلستخدام من قبل مزودي الرعاية الصحية لتحليل مخرجات اال
ادارة االدوية و المعلومات المتعلقة بالعناية بالمرضى، برمجيات حاسوب لالستخدام في ادارة 

قواعد البيانات؛ قواعد بيانات حاسوبية لالستخدام السريري؛ االدارة السريرية؛ التدقيق 

؛ السريري؛ جمع و تحليل المعلومات الديموغرافية و االجراءات و مخرجات المرضى
استبانات الكترونية ؛ استبانات مخرجات مرضى الكترونية؛ استبانات مخرجات مرضى 

الكترونية لالستخدام مع اجهزة االتصاالت؛ برمجيات قابلة للتنزيل على شكل تطبيقات توفر 

الوصول الى المعلومات ، و النصائح و ادوات الحساب في مجال العناية الصحية، و الطب، و 
العناية بالمرضى؛ برامج حاسوبية للتحكم و ادارة المعلومات الطبية للمرضى؛ العالج الطبي و 

برمجيات قواعد بيانات حاسوبية لالستخدام السريري، ؛ االدارة السريرية؛ التدقيق السريري؛ 

جمع و تحليل المعلومات الديموغرافية و االجراءات و مخرجات المرضى؛ منشورات 
شكل استبانات تتعلق بالعناية الصحية و الطب و العالج الطبي و الكترونية قابلة للتنزيل على 

العناية بالمرضى؛ منشورات الكترونية قابلة للتنزيل على شكل استبانات مخرجات للمرضى 

تتعلق بالعناية الصحية و الطب و العالج الطبي و العناية بالمرضى لالستخدام في اجهزة 
شكل نماذج الكترونية؛ منشورات الكترونية قابلة  االتصاالت؛ منشورات قابلة للتنزيل على

للتنزيل تزود الكترونيا عن طريق قواعد البيانات او االنترنت؛ برمجيات حاسوبية و منشورات 

قابلة للتنزيل بشكل الكتروني عن طريق االنترنت بواسطة قواعد المعلومات او االنترنت ) بما 
 فيها المواقع االلكترونية(.,

Priority claim:  Claim Country: GB 
Claim No.: 3351300 
Claim Date: 06/11/2018 

 GBاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 3351300رقم االدعاء: 

 06/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 09/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/04/2019  

Applicant Name: Biocompatibles UK 
Limited. 

 اسم طالب التسجيل: .بيوكومباتيبلز 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 Chapman House, Farnham Business Park, 
Weydon Lane, Farnham, Surrey, GU9 8QL, 
United Kingdom. 

تشابمان هاوس, فارنهام بيزنس بارك، وايدون الين, فارنهام, 
 كيو أل, المملكة المتحدة. 8  9سيري, جي يو 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 

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

ص.ب الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 11190 -925852
 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166526 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166526 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computers; materials for electricity mains [wires, cables]; 
chargers for electric batteries; current rectifiers; distribution 

consoles [electricity]; inverters [electricity]; voltage regulators 
for vehicles; measuring devices, electric; inductors [electricity]; 
Amplifiers. 

أجهزة الكمبيوتر؛ مواد لخطوط الكهرباء ]األسالك والكابالت[؛ شواحن للبطاريات الكهربائية؛ 
مات عكسية ]كهربائية[؛ منظمات  مقّومات التيار الكهربائي؛ دواليب توزيع ]كهربائية[؛ مقِوّ

 كهربائية؛ ملفات حث ]كهربائية[؛ عدسات مضخمة.الفلطية للمركبات؛ أدوات قياس 

Date of 24/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/04/2019  

Applicant Name: VEICHI Electric Co., LTD. اسم طالب التسجيل: .، ال تي دي.فيتشي الكتريك كو 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No.1000 of Songjia Road, Guoxiang 

Street, Wuzhong Economic and 
Technological Development Zone, 
Suzhou, China 

او سونججيا رود، قواكسيانج ستريت، ووزهونج  1000نمبر 

 ايكونوميك اند تكنولوجيكال ديفلوبمنت زون، سوزهو، 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 166618 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166618 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), 
life saving and teaching apparatus and instruments; Apparatus 

and instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; Apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images; 

Magnetic data carriers, recording discs; Compact discs, DVDs 
and other digital recording media; Mechanisms for coin-
operated apparatus; Cash registers, calculating machines, data 
processing equipment, computers; Computer software; Fire-

extinguishing apparatus; Computer games programs; Cell 
phones, Cases adapted for mobile phones, Carriers adapted for 
mobile phones, Devices for hands-free use of mobile phones, 

Rechargeable cellular telephone batteries; Cases adapted for 
computers and Tablet computers; Navigational equipment for 
vehicles; Spectacles, sunglasses, spectacle cases; Fire-

resistant protective clothing for racing drivers, in particular 
gloves, shoes, overalls; Protective helmets, protective sports 
helmets; Data processing apparatus; Data carriers equipped 

with programs; Electric apparatus and instruments, namely 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; 

Electronic equipment, Namely navigation apparatus. 

أجهزة وأدوات علمية، ومالحية، ومساحية، وللتصوير الفوتوغرافي، والسينمائي، وبصرية، 
وللوزن، والقياس، واإلشارات، والفحص ]اإلشراف[، واإلنقاذ، والتعليم; أجهزة وأدوات نقل، 
أو وصل، أو تحويل، أو تجميع، أو تنظيم، أو مراقبة الكهرباء; أجهزة تسجيل، أو إرسال، أو 

سخ الصوت أو الصور; حوامل بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل; أقراص مدمجة وأقراص ن
الفيديو الرقمية وغيرها من وسائط تسجيل رقمية; آليات لالجهزة التي تعمل بقطع النقد; آالت 
تسجيل النقود، وآالت حاسبة، وتجهيزات معالجة البيانات، وحواسيب; برامج حاسوب; أجهزة 

برامج العاب الحاسوب; الهواتف الخلوية، علب للهواتف النقالة،حامالت  إطفاء النيران;
للهواتف النقالة،  أجهزة إلستخدام الهواتف النقالة عن بعد، بطاريات هواتف خلوية قابلة 

للشحن; صناديق للحواسيب أو األلواح الحاسوبية; أدوات مالحية للمركبات; نظارات شمسية، 
الطبية; ألبسة مضادة للحريق لسائقي السباقات، بالتحديد،  نظارات طبية، علب للنظارات

القفازات و األحذية و البدالت  ;خوذ حماية، خوذ رياضية للحماية; اجهزة معالجة البيانات; 
حامالت بيانات مجهزة مع برامج; أدوات و أجهزة كهربائية، بالتحديد، االجهزة و االدوات 

و تجميع و تنظيم و التحكم بالكهرباء; أدوات  المستخدمة في وصل و استبدال و تحويل

 إلكترونية، بالتحديد، أجهزة المالحة.

Date of 24/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/04/2019  

Applicant Name: Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft. 

طالب التسجيل:اسم  .اف بورش اكتيجيسيلشافت.مهندس اتش سي  .د   

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, Germany.  عنوان طالب التسجيل  المانيا. , شتوتجارت , 70435,  1بورشيبالتز 

Applicant for 

Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 

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

ص.ب  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 

الطابق -شيكاغومجمع -العبدلي-عمان 11190 -925852
 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166604 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166604 الصنف 
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Goods/Services اجل البضائع/الخدمات التالية من 

Computer hardware,  computer gaming machines, 

microprocessors, memory boards, monitors, displays, 
keyboards, cables, modems, videophones, disk drives, optical 
drives, digital video drives, camera, headphones, flash drives; 

digital home entertainment systems comprised of media center 
device, namely, computer hardware that is based on PC 
technology designed and optimized to interact with digital TV, 

video, audio, internet and data information, TV tuners, speakers, 
digital video recorders, amplifiers and stereo base systems for 
digital music players, bags for computer storage, laptop cases, 

laptop sleeves. 

أجزاء الكمبيوتر، آالت ألعاب الكمبيوتر، معالجات بيانات صغيرة، لوحات الذاكرة، شاشات 

الت عرض، شاشات، لوحات مفاتيح، كبالت، أجهزة الم ودم، الهواتف الفيديوية، مشغِّ
األقراص، مشغالت بصرية، مشغالت فيديوية رقمية، كاميرات، سماعات األذن، مشغالت 

ومضية؛ أنظمة الترفيه المنزلي الرقمية والتي تتألف من أجهزة مركز الوسائط ، وبخاصة 

ثل للتفاعل مع أجهزة الكمبيوتر التي تعتمد على تقنية الكمبيوتر الشخصي المصمم والمستم
التلفزيون الرقمي والفيديو والصوت واإلنترنت ومعلومات البيانات ومستقبالت التلفزيون 
ومكبرات الصوت ومسجالت الفيديو الرقمية وأجهزة التضخيم وأنظمة ستيريو لمشغالت 

الموسيقى الرقمية وحقائب لتخزين الكمبيوتر ومحافظ الكمبيوتر المحمول وأغطية أجهزة 
 تر المحمول الواقية.الكمبيو

Date of 28/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/04/2019  

Applicant Name: Dell Inc. اسم طالب التسجيل: .ديل، 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 One Dell Way, Round Rock TEXAS 78682 

United States of America 

،  الواليات المتحدة 78682تكساس ون ديل واي، راوند روك،  

 األمريكية.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166793 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166793 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computer hardware, computer gaming machines, 
microprocessors, memory boards, monitors, displays, 

keyboards, cables, modems, videophones, disk drives, optical 
drives, digital video drives, camera, headphones, flash drives; 
digital home entertainment systems comprised of media center 

device, namely, computer hardware that is based on PC 
technology designed and optimized to interact with digital TV, 
video, audio, internet and data information, TV tuners, speakers, 

digital video recorders, amplifiers and stereo base systems for 
digital music players, bags for computer storage, laptop cases, 
laptop sleeves. 

أجزاء الكمبيوتر، آالت ألعاب الكمبيوتر، معالجات بيانات صغيرة، لوحات الذاكرة، شاشات 
الت  عرض، شاشات، لوحات مفاتيح، كبالت، أجهزة المودم، الهواتف الفيديوية، مشغِّ

ة رقمية، كاميرات، سماعات األذن، مشغالت األقراص، مشغالت بصرية، مشغالت فيديوي
ومضية؛ أنظمة الترفيه المنزلي الرقمية والتي تتألف من أجهزة مركز الوسائط ، وبخاصة 

أجهزة الكمبيوتر التي تعتمد على تقنية الكمبيوتر الشخصي المصمم والمستمثل للتفاعل مع 

يانات ومستقبالت التلفزيون التلفزيون الرقمي والفيديو والصوت واإلنترنت ومعلومات الب
ومكبرات الصوت ومسجالت الفيديو الرقمية وأجهزة التضخيم وأنظمة ستيريو لمشغالت 

الموسيقى الرقمية وحقائب لتخزين الكمبيوتر ومحافظ الكمبيوتر المحمول وأغطية أجهزة 

 الكمبيوتر المحمول الواقية.

Date of 28/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/04/2019  

Applicant Name: Dell Inc. اسم طالب التسجيل: .ديل، 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 One Dell Way, Round Rock TEXAS 78682 

United States of America 

،  الواليات المتحدة 78682ون ديل واي، راوند روك،  تكساس 

 األمريكية.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166786 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166786 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Recorded or downloadable computer application software for 
mobile phones; Visually and/or machine readable optical and 
magnetic data carriers, for entering bonus and reward 

transactions; Electronic displays, namely, digital signage; 

برمجيات تطبيقات الكمبيوتر المسجلة أو القابلة للتنزيل للهواتف النقالة؛ حامالت بيانات 
بصرية ومغناطيسية مقروءة مرئياً و/أو آلياً، إلدخال المعامالت المتعلقة بالمكافآت والجوائز؛ 

 ت الرقمية.شاشات عرض إلكترونية، وبخاصةً، الالفتا

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

Applicant Name: Chalhoub Group Limited اسم طالب التسجيل: شلهوب جروب ليمتد 

Nationality     : BRITISH VIRGIN ISLANDS جنسية الطالب جزر العذارى البريطانية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Intertrust Corporate Services (BVI) 

Limited, 171 Main Street,  PO Box 4041 
Road Town, Tortola, VG 1110, British 
Virgin   Islands 

 مين 171أنترتراست كوربوريت سيرفيسيز )بي في آي( ليمتد، 

 1110، رود تاون، تورتوال، في جي  4041ستريت، ص. ب. 
 ، الجزر العذراء البريطانية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166773 Class 9 9 التجاريةرقم العالمة  166773 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Mobile phones; Television receivers; Television remote 
controllers; Display panels; Display screens; Displays for 

televisions; Monitors for computers; Apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images; Computer 
application software for televisions; Projectors for home 

theaters; Digital signage; Video recording apparatus for 
vehicles. 

التلفزيوني وأجهزة التحكم بالتلفاز عن بعد ولوحات العرض   الهواتف النقالة؛ أجهزة االستقبال
وشاشات العرض وشاشات للتلفاز وشاشات للحواسيب؛ أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ 

األصوات أو الصور؛ برمجيات تطبيقات الحاسوب ألجهزة التلفزيون؛ أجهزة عرض للمسرح 
 ركبات.المنزلي؛ الالفتات الرقمية؛ أجهزة تسجيل الفيديو للم

Date of 07/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/05/2019  

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

Nationality     : REPUBLIC OF KOREA الطالبجنسية  جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 

Seoul, 07336, Republic of Korea 

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

 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166436 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166436 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, 

optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus 
and instruments for conducting, switching, transforming, 

accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images; 
magnetic data carriers, recording discs; data processing 

equipment; data carriers equipped with programs; compact 
discs, DVDs and other digital recording media; mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines; 

computers; computer software; fire-extinguishing apparatus; 
computer games software; credit cards; card readers for credit 
cards; mobile phones, mobile phone cases, carriers adapted for 

mobile phones, devices for hands-free use of mobile phones, 
mobile phone batteries; cases adapted for computers and tablet 
computers; diagnostic instruments for vehicles; vehicle 

navigation systems; batteries; accumulators for vehicles; 
battery chargers; cables, included in class 9; charging cables; 
cable covers, cable harnesses; plugs (electrical); adapters 

(electrical), adapter for electrical plugs; spectacles, sunglasses, 
cases for spectacles and sunglasses; fire-resistant protective 
clothing for racing drivers, in particular gloves, footwear, 

coveralls; helmets, protective sports headgear; electronic 
devices, namely navigation devices; USB sticks., 

أجهزة وأدوات علمية، ومالحية، ومساحية، وللتصوير الفوتوغرافي، والسينمائي، وبصرية، 

وللوزن، والقياس، واإلشارات، والفحص ]اإلشراف[، واإلنقاذ، والتعليم; أجهزة وأدوات نقل، 
ع، أو تنظيم، أو مراقبة الكهرباء; أجهزة تسجيل، أو إرسال، أو أو وصل، أو تحويل، أو تجمي

نسخ الصوت أو الصور; حوامل بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل; قارنات ]معدات معالجة 

البيانات[; حامالت بيانات معدة مع برامج; أقراص مدمجة وأقراص الفيديو الرقمية وغيرها 
لتي تعمل بقطع النقد; آالت تسجيل النقود، وآالت من وسائط تسجيل رقمية; آليات لالجهزة ا

حاسبة، وتجهيزات معالجة البيانات، وحواسيب; برامج حاسوب; أجهزة إطفاء النيران; 

برمجبات العاب الكومبيوتر ; قارئات بطاقات ائتمانية ; بطاقات ائتمانية; هواتف خلوية; 
; أجهزة للهواتف النقالة من دون  محافظ خاصة بالهواتف النقالة; بطاريات للهواتف النقالة

استخام اليدين; حقائب للهواتف النقالة; حقائب لاللواح الكومبيوترية; حقائب خاصة 

للكومبيوترات; ادوات فحص للمركبات; أنظمة مالحة للمركبات; بطاريات ; مراكم للمركبات; 
ية للكابالت; ; كابالت شحن; اغط 9اجهزة شحن البطاريات ; كابالت المتضمة في الصنف 

تجميعات كابالت; مقابس كهربائية ; مهايئات كهربائية; مهايئات للمقابس الكهربائية ; 

نظارات ]بصرية[; نظارات شمسية; محافظ للنظارات الشمسية; علب للنظارات; مالبس 
مضادة للحريق لسائقي السباقات ، بما فيها القفازات و األحذية و المالبس و الخوذ و اغطية 

 ة للرأس ; أجهزة الكترونية و تحديدا أجهزة المالحة ; وحدات تخزين نقالة.,واقي

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

Applicant Name: Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft. 

 اسم طالب التسجيل: .اف بورش اكتيجيسيلشافت.مهندس اتش سي  .د 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, Germany.  عنوان طالب التسجيل  , شتوتجارت , المانيا. 70435,  1بورشيبالتز 

Applicant for 

Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 

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

ص.ب  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 11190 -925852
 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166545 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166545 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, battery chargers, electronic 

connectors, couplers, docks being power supplies, electrical 
and electronic docking stations, specially adapted cases, 
specially adapted cases for battery charging, interfaces for 

computers, handheld or wearable digital electronic devices, 
telephones, mobile phones, and digital media players, and 
electrical, electronic, and power adapters for use with all of the 

aforesaid goods. 

أجهزة استنساخ الصوت؛ مكبرات الصوت؛ سماعات األذن؛ السماعات الرأسية؛ 
الميكروفونات؛ أجهزة تسجيل الصوت وتحديًدا األجهزة الرقمية لتسجيل الصوت؛ األجهزة 

الخاصة بالتعرف على الصوت وتحديًدا الميكروفونات لتلقي البيانات الصوتية؛ أجهزة الراديو 

واستقبال الراديو؛ أجهزة التحكم عن بعد للتحكم باألجهزة اإللكترونية الرقمية وأجهزة إرسال 
المحمولة باليد الستخدامها كهاتف وكمبيوتر محمول ومشغل للمحتويات الصوتية ومحتويات 
الفيديو؛ أجهزة االتصاالت الالسلكية لنقل الصوت أو البيانات؛ أجهزة التحكم عن بعد وأجهزة 

جهزة الوصل اإللكترونية والقارنات وأجهزة الشحن ومساند وصل األجهزة شحن البطاريات وأ
المزودة بالطاقة ومحطات االرساء الكهربائية واإللكترونية والعلب المجهزة الستخدامات 

محددة والعلب المجهزة لشحن البطاريات والواجهات البينية للحواسيب واألجهزة اإللكترونية 

القابلة للبس والهواتف والهواتف النقالة ومشغالت الوسائط الرقمية المحمولة باليد أو 
الرقمية ومهايئات التيار الكهربائي الكهربائية واإللكترونية الستخدامها مع كافة السلع 

 السابقة الذكر.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88402652 

Claim Date: 25/04/2019 

 USبلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية: 
 88402652رقم االدعاء: 

 25/04/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 08/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/05/2019  

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  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 166645 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166645 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

downloadable computer software applications;wearable activity 
trackers;wireless headsets for smart phones;cabinets for 

loudspeakers;loudspeakers;virtual reality 
headsets;headphones;sound transmitting 
apparatus;megaphones;ear phones;portable media 

players;horns for loudspeakers;electric and electronic effects 
units for musical instruments;subwoofers;cameras 
[photography];alarms;audiovisual teaching apparatus 

تطبيقات برامج الحاسوب القابلة للتنزيل، أجهزة تتبع النشاط القابلة الرتداء، سماعات رأس 
برات صوت، سماعات رأس بالواقع السلكية للهواتف الذكية، كبائن لمكبرات الصوت، مك

االفتراضي، سماعات رأس، أجهزة إرسال الصوت، مكبرات صوت، سماعات هواتف، أجهزة 
تشغيل وسائط محمولة، أبواق لمكبرات الصوت، وحدات مؤثرات كهربائية وإلكترونية 

لألجهزة الموسيقية، أجهزة لتضخيم الصوت، كاميرات ]للتصوير الفوتوغرافي[، أجهزة 

 ار، أجهزة تعليمية صوتية مرئيةإنذ

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 -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 166701 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166701 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

monitors [computer hardware];computer application software 
for mobile phones;USB flash drives;interactive touch screen 

terminals;humanoid robots with artificial 
intelligence;downloadable computer software 
applications;pedometers;face identification apparatus;scales 

with body mass analysers;bathroom scales;signal 
lanterns;wearable activity trackers;electric navigational 
instruments;wrist-worn smart phone;internet router;cell 
phones;security surveillance robots;monitoring apparatus not 

for medical purposes;ear phones;camcorders;cabinets for 
loudspeakers;portable media players;electronic book 
readers;baby monitors;virtual reality headsets;rearview 

cameras for vehicles;transparency projection apparatus;video 
projectors;cameras [photography];thermometers not for 
medical purposes;saccharometers;teaching 

robots;sensor;electric switches;electrical adapters;electric 
sockets;alarm sensors;sensors of temperature;remote control 
apparatus;electronic key fobs being remote control 

apparatus;electric light dimmers [regulators];alarms;electric 
door bells;electric locks;smoke detectors;electric theft 
prevention installations;3D spectacles;chargers for electric 

batteries 

الشاشات ]أجهزة حاسوب[، برامج تطبيقات الحاسوب ألجهزة الهاتف، محركات التشغيل 
، األجهزة الطرفية المزودة بشاشات تعمل باللمس التفاعلي، أجهزة الروبوت USBالوامضة 

ة بالذكاء الصناعي، تطبيقات برمجيات الحاسوب القابلة للتنزيل، التي تشبه اإلنسان المزود
أجهزة قياس الخطوات، أجهزة التعرف على الوجه، أجهزة قياس مزودة بمحلالت لكتلة 
الجسم، أجهزة قياس في المراحيض، مصابيح إشارة، أجهزة تتبع نشاط قابلة لالرتداء، 

لالرتداء حول الرسغ، أجهزة توجيه  أجهزة مالحة كهربائية، أجهزة هواتف ذكية قابلة
إنترنت، أجهزة هواتف خلوية، أجهزة روبوت للمراقبة األمنية، أجهزة مراقبة غير مخصصة 

لألغراض الطبية، سماعات هواتف، أجهزة تسجيل، كبائن لمكبرات الصوت، أجهزة تشغيل 
ضع، سماعات رأس وسائط محمولة، أجهزة قراءة كتب إلكترونية، أجهزة لمراقبة األطفال الرُ 

واقع افتراضي، كاميرات رؤية خلفية للمركبات، أجهزة عرض شفاف، أجهزة عرض مقاطع 
فيديو، كاميرات ]تصوير فوتوغرافي[، أجهزة قياس حرارة غير مخصصة لألغراض الطبية، 

أجهزة قياس السكر، أجهزة روبوت تعليمية، مستشعرات، ساعات كهربائية، مهايئات 

كهربائية، مستشعرات إنذار، مستشعرات لدرجة الحرارة، أجهزة تحكم عن كهربائية، مقابس 
بُعد، مفاتيح إلكترونية تُستخدم كجهاز للتحكم عن بُعد، أجهزة خفت إضاءة كهربائية ]أجهزة 

تنظيم[، أجهزة إنذار، أجراس أبواب كهربائية، أقفال كهربائية، كاشفات عن الدخان، تركيبات 

 نظارات ثالثية األبعاد، أجهزة لشحن البطاريات الكهربائيةلمنع السرقة كهربائية، 

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

 يلوبمنت زون، جمهورية الصين الشعبيةديف

 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 166662 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166662 الصنف 
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  IBRUFEN  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Electronic monitoring devices; electric measuring apparatus; 
computer software for temperature and health data monitoring; 

medical software; computer monitors; software applications 
(apps) provided online or downloadable; monitoring sensors 
and alarms. 

أجهزة المراقبة األلكترونية؛ أجهزة القياس الكهربائية؛ برمجيات الحاسوب لمراقبة الحرارة 
المراقبة الحاسوبية؛ تطبيقات البرمجيات  والبيانات الصحية؛ البرمجيات الطبية؛ شاشات

 المقدمة عبر االنترنت أو القابلة للتحميل؛ أجهزة االستشعار للمراقبة وأجهزة اإلنذار

Date of 16/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/05/2019  

Applicant Name: Abbott GmbH & Co. KG اسم طالب التسجيل: كي جي .ابوت جي ام بي اتش أند كو 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Max-Planck-Ring 2 65205 Wiesbaden, 

Germany 

 عنوان طالب التسجيل  فيسبادين، المانيا 65205 2رينج  -بالنك -ماكس

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166669 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166669 الصنف 



109 

 

 

  PIVI  
  

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computer hardware; on-board computers for vehicles; 

computers for autonomous-driving; on board electronic 
systems for providing driving and parking assistance; on board 
electronic systems for automatic braking; on board electronic 

systems to assisting in maintaining or changing lanes when 
driving; cruise control systems for vehicles; vehicle speed 
control apparatus; automotive computer software and 

hardware; computer software for use in relation to vehicles; 
telemetry devices for motor vehicle and engine applications; 
electric control panels; electronic control apparatus, 

instruments and displays; sensors; vehicle safety equipment; 
safety and driving assistant systems; lasers for use in relation 
to vehicles; LADAR apparatus for vehicles; radar apparatus for 

vehicles; cameras for vehicles; onboard cameras; action 
cameras; parking sensors and rear-view cameras for vehicles; 
automotive measuring instruments; mobile applications and 

wireless transmission and receiving equipment for use in 
connection with autonomous and hands-free driving, 
automobile safety features and warning or alarm functions, 

accident prevention and traffic alerts; driving control unit for 
vehicles; driver assistance systems for motor vehicles; 
charging stations for charging electric vehicles; apparatus and 

cables for use in charging electric vehicles; batteries for 
vehicles; electric accumulators, voltage regulators, aerials, 
electric batteries and mountings for vehicles; anti-theft warning 

devices; alarm sensors; gauges; instrument panels and 
clusters; odometers; speedometers; tachometers; temperature 
sensors; voltmeters; ammeters; proximity meters; electric 

circuit breakers; commutators; electric control apparatus and 
instruments for motor vehicles and engines; electrical sensors; 
fire extinguishing apparatus; gauges; lenses for lamps; printed 

electrical circuits; electric relays; electric switches; electric 
wiring harnesses; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound and images; remote controls for motors; 

remote control starters for vehicles; emergency warning lights; 
emergency notification system; electronic interface modules 
sold as an integral part of a vehicle; display panels for vehicles; 

electronic driver display systems for vehicles; audio, 
audiovisual or telecommunications equipment; radio apparatus; 
in-car entertainment systems; televisions; radios; CD players; 

personal digital assistants; tablet computers; multimedia 
devices; MP3 or MP4 apparatus and equipment; mobile hard 
drives; Universal Serial Bus drives; cases and holders for 

mobile phones, smartphones, computers, personal digital 
assistants, laptops, notebook computers; chargers for mobile 
phones, smartphones, laptop and tablet computers; telephones; 

mobile telephones; mobile phone and tablet computer headsets 
and accessories; straps for telephone handsets; screensavers 
for phones and tablets; car telephone installations; highway 

أجزاء كمبيوتر؛ أجهزة الكمبيوتر الطبلوني للمركبات؛ أجهزة كمبيوتر للقيادة الذاتية؛ أنظمة 

واالصطفاف؛ أنظمة إلكترونية طبلونية للفرملة إلكترونية طبلونية لتقديم مساعدة في القيادة 
األوتوماتيكية؛ أنظمة إلكترونية طبلونية للمساعدة في الحفاظ على أو تغيير المسارب عند 

القيادة؛ أنظمة مثبت السرعة للمركبات؛ أجهزة التحكم في سرعة المركبات؛ برمجيات وأجزاء 

يتعلق بالمركبات؛ أجهزة القياس عن بعد  الكمبيوتر اآللية؛ برمجيات الكمبيوتر تستخدم فيما
للمركبات ذات المحركات وتطبيقات المكائن؛ لوحات التحكم الكهربائية؛ أجهزة وأدوات التحكم 
اإللكترونية ووحدات العرض؛ أجهزة استشعار ؛ معدات أمان المركبات؛ أنظمة األمان والقيادة 

؛ أجهزة الدار ليزرية للمركبات؛ أجهزة المساعدة؛ أجهزة ليزر تستخدم فيما يتعلق بالمركبات
رادار للمركبات؛ كاميرات للمركبات؛ كاميرات طبلونية؛ كاميرات الحركة؛ أجهزة استشعار 
االصطفاف وكاميرات الرؤية الخلفية للمركبات؛ أدوات القياس اآللية؛ التطبيقات المحمولة 

بالقيادة الذاتية والتلقائية، ميزات ومعدات اإلرسال واالستقبال الالسلكية  تستخدم فيما يتعلق 
أمان المركبات ووظائف التحذير واإلنذار، تنبيهات منع حوادث المرور؛ وحدات تحكم في 
القيادة للمركبات؛ أنظمة مساعدة السائقين في المركبات ذات المحركات؛ محطات لشحن 

ية؛ بطاريات المركبات الكهربائية؛ أجهزة وكبالت تستخدم في شحن المركبات الكهربائ
للمركبات؛ بطاريات كهربائية، منظمات الفلطية، هوائيات، بطاريات كهربائية و سنادات 

للمركبات؛ أدوات إنذار ضد السرقة؛ أجهزة استشعار اإلنذار؛ محددات قياس؛ لوحة العدادات 

ومجموعة العدادات؛ عّدادات المسافة؛ عّدادات السرعة؛ تاكومترات )أجهزة قياس السرعة 
زاويّة(؛ مؤشرات درجة الحرارة؛ فولتمترات )أجهزة قياس الفلطية(؛ أجهزة قياس شدة ال

الت التيار الكهربائي؛  التيار الكهربائي؛ أجهزة قياس التقارب؛ قواطع التيارات الكهربائية؛ مبّدِ

أجهزة وأدوات التحكم الكهربائية للمركبات ذات المحركات والمكائن؛ أجهزة استشعار 
أجهزة إطفاء الحريق؛ محددات قياس؛ عدسات للمصابيح؛ الدوائر الكهربائية كهربائية؛ 

المطبوعة؛ ُمرحـاِّلت كهربائية؛ مفاتيح كهربائية؛ سيور سلكية كهربائية؛ أجهزة تسجيل أو 

إرسال أو نسخ الصوت أو الصور؛ أجهزة تحكم عن بعد للمحركات؛ مشغالت أجهزة تحكم عن 
للطوارئ؛ نظام إشعار للطوارئ؛ وحدات بينية إلكترونية تُباع بعد للمركبات؛ أضواء إنذار 

كجزء مدمج في المركبات؛ لوحات عرض للمركبات؛ أنظمة عرض إلكترونية للسائق 

للمركبات؛ معدات سمعية أو سمعية بصرية او معدات االتصاالت؛ أجهزة الراديو؛ أنظمة ترفيه 
شغالت األقراص المدمجة؛ مساعدات رقمية داخل السيارة؛ أجهزة التلفاز؛ أجهزة الراديو؛ م

أو  MP3شخصية؛ أجهزة الكمبيوتر اللوحي؛ أدوات متعددة الوسائط؛ أجهزة ومعدات تشغيل 

MP4 ؛ مشغالت األقراص الصلبة المحمولة؛ مشغالت النواقل المتسلسلة المشتركة؛ علب
دات الرقمية الشخصية، وحامالت للهواتف النقالة، الهواتف الذكية، أجهزة الكمبيوتر، المساع

أجهزة الكمبيوتر المحمولة، مفكرة في شكل كمبيوتر صغير؛ أجهزة شحن الهواتف النقالة، 

الهواتف الذكية، أجهزة الكمبيوتر الشخصية الصغيرة وأجهزة الكمبيوتر اللوحي، الهواتف؛ 
ي ؛ أطواق الهواتف النقالة؛ سماعات وإكسسوارات للهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر اللوح

لسماعات الهواتف؛ واقيات شاشات للهواتف واألجهزة اللوحية؛ تركيبات هواتف السيارة؛ 

معدات إنذار لحاالت الطوارئ في الطرق السريعة؛ ثيرمومترات )موازين حرارة(؛ بوصالت؛ 
حاسبات؛ أجهزة وأدوات إلكترونية توجيهية وتعليمية؛ مغناطيسات؛ شريط قياس؛ أغطية 

رات، نظارات شمسية، نظارات القيادة؛ نظارات واقية للتزلج؛ علب للنظارات أو العين، نظا

النظارات الشمسية أو النظارات الواقية للتزلج؛ خوذ السائقين؛ مالبس واقية لسائقي السباق؛ 
أجهزة وقفازات ومالبس، جميعها تستخدم للوقاية ضد الحوادث او اإلصابات؛ أنظمة تحديد 

أنظمة المالحة، تتألف من أجهزة إرسال إلكترونية، مستقبالت، دارات، المواقع العالمية؛ 

معالجات بيانات صغيرة، هواتف نقالة وبرمجيات الكمبيوتر جميعها تستخدم في المالحة 
وجميعها مدمجة في مركبات ذات محركات؛ خرائط إلكترونية قابلة للتنزيل؛ معدات إرسال 

لمتعددة التفاعلية؛ وصالت كهربائية؛ وحدات تحكم واستقبال السلكية؛ برمجيات الوسائط ا

السلكية لرصد ومراقبة عمل وحالة أنظمة اإلشارات الكهربائية واإللكترونية واألجهزة 
الميكانيكية األخرى التي تستخدم فيما يتعلق بالمركبات ومكائن المركبات؛ أجهزة االتصاالت 

وبرمجيات الكمبيوتر لتتبع سلوك السائق؛ إلرسال واستقبال االتصاالت عبر المركبات؛ أجزاء 

أجهزة استشعار، أجهزة الكمبيوتر وأجهزة ارسال واستقبال السلكية لتوفير اتصال داخل 
المركبة، بين المركبات، بالهواتف النقالة، ومراكز البيانات؛ أجزاء وبرمجيات وأجهزة 

ة للتفاعل مع ركاب المركبات؛ الكمبيوتر الكهربائية، لتوفير أجهزة بينية لمسية، سمعية ومرئي
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emergency warning equipment; thermometers; compasses; 
calculators; electronic instructional and teaching apparatus and 

instruments; magnets; tape measures; eyewear, glasses, 
sunglasses, driving glasses, skiing goggles; cases for 
eyeglasses, sunglasses or skiing goggles; drivers helmets; 

racing driver protective clothing; apparatus, gloves and 
clothing, all for use in protection against accident or injury; 
global positioning system (GPS); navigational systems, 

comprising electronic transmitters, receivers, circuitry, 
microprocessors, cellular telephone and computer software all 
for use in navigation and all integrated into a motor vehicle; 

downloadable electronic maps; wireless transmission and 
receiving equipment; interactive multimedia software; electric 
connections; wireless controllers to remotely monitor and 

control the function and status of other electrical, electronic, 
signaling systems and mechanical devices for use in 
connection with vehicles and engines for vehicles; 

communications apparatus to transmit and receive 
communications via vehicles; computer hardware and software 
for tracking driver behavior; sensors, computers and wireless 

transceivers to provide connectivity within the vehicle, between 
vehicles, with cell phones, and with data centers; computer 
hardware, software and electrical apparatus to provide tactile, 

audible and visual interfaces to interact with occupants of the 
vehicle; wireless transmission and receiving equipment for use 
in connection with remote computers for use in automobiles for 

tracking, monitoring and diagnosing maintenance for vehicles 
and for providing information to drivers; computer application 
software for use by drivers and passengers of vehicles for 

accessing, viewing, and interacting with and downloading 
information and entertainment content; downloadable software 
and on-board computer software that provides users with 

remote and in-vehicle access to motor vehicle functions and 
functions relating to driver safety, convenience, communication, 
entertainment, and navigation; diagnostic apparatus consisting 

of sensors for use in testing vehicle function and in diagnosing 
vehicle electrical and mechanical problems; software and 
software applications to allow users to track and locate stolen 

vehicles, charge electronics, and store and synchronize 
collected personalized user and vehicle information; electronic 
interface modules for wired and wireless interface of mobile 

phones and electronic media players with an automotive 
electrical system; integrated electronic automated systems for 
vehicles; downloadable mobile applications; application 

software for use in or in relation to vehicles; computer games, 
computer games software; databases, data sets, data files and 
software relating to 3D printing; databases, data sets, data files 

and software relating to design and manufacture of vehicles and 
parts and accessories therefor; databases, data sets, data files 
and software relating to design and manufacture of replica or 

model vehicles and parts and accessories therefor; computer-
aided design (CAD) software and data files; downloadable 
image files; electronic databases containing image files; 

databases, data sets, data files and software relating to car 
sharing schemes; databases, data sets, data files and software 
relating to vehicle driver behavior; simulators for simulating the 

operation of land vehicles; virtual models of vehicles or vehicle 
interiors; virtual reality software and hardware; augmented 
reality software and hardware; parts and fittings for any of the 

aforesaid goods 

معدات ارسال واستقبال السلكية تستخدم فيا يتعلق بأجهزة الكمبيوتر البعيدة تستخدم في 
السيارات لتتبع، رصد وتشخيص صيانة المركبات ولتقديم معلومات للسائقين؛ برمجيات 

فاعل مع كمبيوتر تطبيقية تستخدم من قبل سائقي وركاب المركبات للوصول الى، عرض والت
وتنزيل المعلومات والمحتوى الترفيهي؛ برمجيات قابلة للتزيل وبرمجيات الكمبيوتر الطبلوني 

التي توفر للمستخدمين إمكانية الوصول البعيدة وداخل المركبة الى وظائف المركبات ذات 

المحركات والوظائف المتعلقة بسالمة، راحة، اتصال، ترفيه ومالحة السائق، أجهزة تشخيص 
تألف من أجهزة استشعار تستخدم في فحص وظائف المركبات وفي تشخيص مشاكل ت

المركبات الكهربائية والميكانيكية؛ البرمجيات والتطبيقات البرمجية التي تسمح للمستخدمين 

بتعقب وتحديد موقع المركبات المسروقة، شحن األجهزة االلكترونية، وتخزين وتزامن 
ميعها المتعلقة بالمستخدمين والمركبات؛ وحدات بينية المعلومات الشخصية التي تم تج

إلكترونية لألجهزة البينية السلكية والالسلكية للهواتف النقالة ومشغالت الوسائط اإللكترونية 

بنظام كهربائي آلي؛ األنظمة اآللية المدمجة اإللكترونية للمركبات؛ التطبيقات المحمولة القابلة 
ستخدم في أو فيما يتعلق بالمركبات؛ ألعاب الكمبيوتر، برمجيات للتنزيل؛ برمجيات تطبيقية ت

ألعاب الكمبيوتر؛ قواعد البيانات، مجموعات البيانات، ملفات وبرمجيات البيانات المتعلقة 

؛ قواعد البيانات، مجموعات البيانات، ملفات وبرمجيات البيانات المتعلقة بتصميم 3Dبطباعة 
سسواراتها؛ قواعد البيانات، مجموعات البيانات، ملفات وتصنيع المركبات وأجزائها واك

وبرمجيات البيانات المتعلقة بتصميم وتصنيع نسخ ونماذج عن المركبات وأجزائها 

واكسسواراتها؛ ملفات برمجيات وبيانات التصميم بمساعدة الكمبيوتر؛ ملفات صور قابلة 
قواعد البيانات، مجموعات للتنزيل؛ قواعد بيانات إلكترونية تحتوي على ملفات صور؛ 

البيانات، ملفات وبرمجيات البيانات المتعلقة بخطط تأجير السيارات؛ قواعد البيانات، 

مجموعات البيانات وملفات وبرمجيات البيانات المتعلقة بسلوك سائق المركبة؛ محاكيات 
لية للمركبات؛ لمحاكاة تشغيل المركبات البرية؛ نماذج افتراضية للمركبات أو الديكورات الداخ

برمجيات وأجزاء الواقع االفتراضي؛ برمجيات وأجزاء الواقع المعزز؛  أجزاء ولوازم ألي من 

 البضائع المذكورة أعاله.
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computer peripheral devices; computers; anti-glare glasses; 
eyeglasses; optical lenses; eyeglass chains; contact lenses; 
eyeglass cords; dressmakers' measures; spectacles (optics); 

spectacle glasses; spectacle cases; spectacle and eyeglass 
frames; sunglasses; contact lenses cases'; shoes for protection 
against accidents, irradiation and fire; bullet-proof waistcoats; 

life jackets; garments and clothes for protection against fire; 
gloves for divers; gloves for protection against accidents; 
diving suits; magnetic encoded cards; clothing for protection 

against accidents and irradiation; protective suits for aviators; 
electronic agendas; telephone apparatus; weighbridges; 
directional compasses; accounting machines; protective 

helmets; protective helmets for sports; telescopes; 
chronographs (time recording apparatus); measuring spoons; 
pedometers; compact discs (audio-video); compact discs (read-

only memory); mirrors (optics); binoculars; temperature 
indicators; computer game programs; cassette players; bar 
code readers; signal, magic and optical lanterns; magnifying 

glasses (optics); dictating and invoicing machines; mechanisms 
for counter-operated apparatus; weights; electric, galvanic and 
solar batteries; computer programs (recorded); electronic 

pocket translators; transistors (electronics); thermometers, not 
for medical purposes; intercommunication apparatus; video 
cassettes; animated cartoons; portable radio-telephones 

(walkie-talkies); electronic publications (electronically 
downloadable); egg timers (sandglasses); acoustic (sound) 
alarms; anti-theft warning apparatus; fire alarms; mouse pads; 

loudspeakers; compact discs, DVDs and other digital recording 
media; amplifiers; sound recording discs; aerials; anti-glare 
visors (anti-glare shades); telephone receivers; music 

headphones; answering machines; false coin detectors; teeth 
protectors; money counting and sorting machines; apparatus 
for measuring the thickness of skins and leather; electronic tags 

for goods; goggles for sports;; magnets; light-emitting 
electronic pointers; portable telephones; enlarging apparatus 
(photography); apparatus and instruments for astronomy; 
thermionic valves (radio); coin-operated musical automata (juke 

boxes); scales; life-saving rafts; tape recorders; head cleaning 
tapes (recording); videotapes; magnetic tapes; demagnetizing 
apparatus for magnetic tapes; barometers; ticket dispensers; 

cash registers; machines for calculating; heat regulating 
apparatus; cinematographic cameras; camcorders; video game 
cartridges; magnetic encoders; graduated glassware; revolution 

counters; slides (photography); slide projectors; 
dynamometers; reflecting discs for wear, for the prevention of 

أجهزة الكمبيوتر الطرفية، أجهزة الكمبيوتر، نظارات مضادة للوهج، نظارة طبية، عدسات 
ية، سالسل النظارات، العدسات الالصقة، حبال النظارات، مقاييس الخياطين، نظارات بصر

)البصريات(، زجاج النظارات، علب النظارات، إطارات النظارات، وإطارات النظارات، نظارات 

شمسيه، علب العدسات الالصقة، أحذية للحماية من الحوادث، واإلشعاع والنار، صدرية واقية 
ات النجاة، األردية والمالبس للحماية من الحريق، قفازات للغواصين، من الرصاص، ستر

قفازات للحماية ضد الحوادث، بدالت الغوص، بطاقات مشفرة مغناطيسية، مالبس للحماية من 

الحوادث واإلشعاع، بدالت واقية للطيارين، أجندات إلكترونية، جهاز هاتف، قنطرة ميزان، 
حاسبة، خوذات واقية، خوذات واقية للرياضة، التلسكوبات، البوصالت االتجاهية، اآلالت ال

الكرونوجرافات )جهاز تسجيل الوقت(، أدوات معدنية للقياس، عداد خطى، األقراص المدمجة 

)الصوت والفيديو(، أقراص مدمجة )ذاكرة للقراءة فقط(، المرايا )البصريات(، المناظير، 
ر، أجهزة تشغيل الكاسيت، أجهزة قراءة شفرة مؤشرات درجة الحرارة، برامج ألعاب الكمبيوت

ذات خطوط عمودية، فوانيس إشارة، سحرية وبصرية، العدسات المكبرة )البصريات(، آالت 

اإلمالء والفواتير، آليات للجهاز مشغل بكمبيوتر، األوزان، بطاريات كهربائية وجلفانية 
ني، الترانزستورات وشمسية، برامج الكمبيوتر )المسجلة(، مترجم الجيب اإللكترو

)اإللكترونيات(، موازين الحرارة، وليست لألغراض الطبية، جهاز االتصال الداخلي، أشرطة 

الفيديو، الرسوم المتحركة، هواتف السلكية محمولة )أجهزة اتصال السلكية(، المنشورات 
الساعات اإللكترونية )قابلة للتنزيل إلكترونيا(، الساعات الرملية لمراقبة غليان البيض ]

الرملية[، أجهزة اإلنذارات الصوتية )الصوتية(، جهاز تحذير مضاد للسرقة، وأجهزة إنذار 

 DVDمن الحريق، مسند فأرة الحاسوب، مكبرات الصوت، األقراص المدمجة وأقراص 
وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية، مكبرات الصوت، أقراص تسجيل الصوت، هوائيات، 

وسائل تعتيم مضادة لالنعكاس(، مستقبالت الهاتف، سماعات أقنعة مضادة للوهج )ب

الموسيقى، آالت الرد، كاشفات عملة زائفة، وسائل حماية األسنان، آالت عد وفرز المال، 
جهاز لقياس سماكة الجلود والجلد، عالمات إلكترونية للبضائع، نظارات للرياضة، 

واتف محمولة، جهاز توسيع )التصوير المغناطيس، المؤشرات اإللكترونية الباعثة للضوء، ه

الفوتوغرافي(، أجهزة وأدوات لعلم الفلك، صمامات ثرمونية )السلكي(، آالت آلية موسيقية 
تعمل بقطع النقود المعدنية )صناديق النغم(، موازين، قوارب النجاة، مسجالت شريط، شرائط 

از إزالة مغناطيسية تنظيف الرأس )التسجيل(، أشرطة الفيديو، الصقات مغناطيسية، جه

لألشرطة المغناطيسية، مقاييس الضغط الجوي، موزعات التذاكر، االت تسجيل المدفوعات 
النقدية، آالت حاسبة، جهاز تنظيم الحرارة، كاميرات سينمائية، كاميرات الفيديو، خراطيش 

لدوران، ألعاب الفيديو، أجهزة التشفير المغناطيسي، األواني الزجاجية المتدرجة، عدادات ا

الشرائح )التصوير الفوتوغرافي(، أجهزة عرض الشرائح، مقاييس القوة، أقراص عاكسة 
لالرتداء، لمنع الحوادث المرورية، وسائل لوضع عالمات خطوط الحاشية، مقاييس الجرعات، 
أغطية المنافذ الكهربائية، مجموعات المهاتفة الالسلكية، الماسحات الضوئية )معدات معالجة 

ات(، عدسات التقريب، المصابيح الومضية )التصوير الفوتوغرافي(، آالت تصوير البيان
)صور، كهرباء، حراري(، الصور ثالثية األبعاد، مشغالت اسطوانات مدمجة، عالمات مضيئة 

لوحات، عالمات ضوئية، مسجالت الفيديو، أجهزة قياس كهربائية، أنابيب التحدث، ذاكرات 
المعالجات الدقيقة، أجهزة المودم، جهاز التنفس للسباحة تحت الكمبيوتر، الميكروفونات، 

الماء، األهداف )العدسات( )البصريات(، وسائل تعقيم باألوزون، شاشات العرض، مفاتيح 
كهربائية صفارات الكلب، أزرار ضغط لألجراس، أجهزة الراديو الالسلكية، مستقبالت سمعية 

خدام مع أجهزة الكمبيوتر، موازين ذراعية ومستقبالت فيديوهات، مساند المعصم لالست

]موازين قباني[، جهاز تلفزيون، مشغالت تسجيل، معالجات الكلمات، هواتف الفيديو، حقائب 
حمل ألجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، والهواتف المحمولة، 

إللكترونية الرقمية ، نظارات والهواتف الذكية، وأجهزة قراءة الكتب اإللكترونية، واألجهزة ا

ذكية، ساعات ذكية من الزجاج، أسالك مغناطيسية، جهاز طالء بالقصدير والزنك، أسالك 
 اللحام، جهاز إشعاعي لألغراض الصناعية، أجهزة استريو شخصية.

Date of 13/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/06/2019  

Applicant Name: Industria De Diseno Textil, 
S.A. (Inditex, S.A.) 

 اسم طالب التسجيل: .)ايه .انديتكس اس) ه .اي .اندستريا دي ديزينو تكستايل، اس

Nationality     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

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 166722 Class 9 9 التجاريةرقم العالمة  166722 الصنف  
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traffic accidents; hemline markers; dosimeters; covers for 
electric outlets; radiotelephony sets; scanners (data processing 

equipment); close-up lenses; flash-bulbs (photography); 
photocopiers (photographic, electrostatic, thermic); holograms; 
compact disc players; luminous signs; neon signs; video 

recorders; electric measuring devices; speaking tubes; 
computer memories; microphones; microprocessors; modems; 
breathing apparatus for underwater swimming; objectives 

(lenses) (optics); ozonisers; projection screens; electric 
switches; dog whistles; push buttons for bells; radios; audio-
receivers and video-receivers; wrist rests for use with 

computers; lever scales (steelyards); television apparatus; 
record players; word processors; video telephones; carrying 
cases for mobile computers, tablet computers, mobile 

telephones, smartphones, electronic book readers, and digital 
electronic devices; smartglasses; smartwatches; magnetic 
wires; galvanizing apparatus; welding electrodes; radiological 

apparatus for industrial purposes; personal stereos. 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Batteries, electric; chargers for electric batteries; cell switches 
[electricity] / reducers [electricity]; battery boxes / accumulator 

boxes; batteries, electric, for vehicles; accumulators, electric, 
for vehicles; dry battery; accumulators, electric; mobile power 
(rechargeable battery); galvanic cells. 

البطاريات الكهربائية، أجهزة شحن البطاريات الكهربائية، مفاتيح )قواطع( الخاليا 
]الكهربائية[ / مخفضات كهربائية، صناديق بطاريات / صناديق مراكمات، البطاريات 

الكهربائية للمركبات، المراكمات الكهربائية للمركبات، البطاريات الجافة، المراكمات 
 ات محمولة )بطارية قابلة للشحن(، خاليا غلفانية )خلية فولتية(.الكهربائية، بطاري

Date of 17/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  17/06/2019  

Applicant Name: Shenzhen PKCELL 
Battery Co., Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: ، ليمتد.شنتشن بكسيل باتاري كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2/F, Workshop 4, Meitai Technology Park, 
No.1231 of Guanguang Road, Guihua 
Community, Guanlan Street, Longhuaxin 

District, Shenzhen, Guangdong, China 

اوف  1231، ميتاي تكنولوجي بارك، نو. 4/اف، وركشوب 2
غوانالن ستريت، غوانغوانغ رود، غويهوا كوميونيتي، 

 لونغهواشين ديستريكت، شنتشن، غوانغدونغ، 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 

مجموعة طالل أبوغزالة بناية مبنى  أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166736 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166736 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Mobile applications. .تطبيقات الهاتف المحمول 

Special condition:  Claiming orange and grey colors. .اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان البرتقالي والرمادي 

 

Date of 20/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/06/2019  

Applicant Name: Argaam Investment 
Trading Company 

طالب التسجيل:اسم  شركة أرقام اإلستثمارية التجارية  

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Olaya district, Olaya General Street, 
Riyadh 61451, P.O. Box 2384, Saudi 
Arabia 

، ص.ب. 61451حي العليا، شارع العليا العام، الرياض 
 ، المملكة العربية السعودية2384

 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 166685 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166685 الصنف 



115 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Mobile applications. .تطبيقات الهاتف المحمول 

Special condition:  Claiming orange color. .اشتراطات خاصة: مع المطالبة باللون البرتقالي 

 

Date of 20/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/06/2019  

Applicant Name: Argaam Investment 
Trading Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة أرقام اإلستثمارية التجارية

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Olaya district, Olaya General Street, 
Riyadh 61451, P.O. Box 2384, Saudi 
Arabia 

، ص.ب. 61451حي العليا، شارع العليا العام، الرياض 
 ، المملكة العربية السعودية2384

 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 166683 Class 9 9 العالمة التجاريةرقم  166683 الصنف  
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M's BRIDGE 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Devices and apparatus used for monitoring and controlling 
elevators, escalators and moving sidewalks utilizing 
telecommunication network; computers; computer software for 

use in monitoring and controlling the operation of elevators, 
escalators and moving sidewalks. 

األجهزة والمعدات المستخدمة للمراقبة والتحكم بالمصاعد والساللم المتحركة واألرصفة 
المتحركة باستخدام شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية، أجهزة الحاسوب، برمجيات 

قبة والتحكم في تشغيل المصاعد والساللم المتحركة واألرصفة الحاسوب الستخدامها في المرا

 المتحركة.

Date of 23/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/06/2019  

Applicant Name: Mitsubishi Electric 
Corporation 

 اسم طالب التسجيل: ميتسوبيشي الكتريك كوربوريشن

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company التسجيل نوع طالب شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, 
Tokyo JAPAN 

 عنوان طالب التسجيل  تشوم تشيودا كو، طوكيو اليابان-2مارونوتشي  7-3

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 166831 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166831 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

electric cable and wire  اسالك وكوابل كهربائية 

 

Date of 09/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/07/2019  

Applicant Name: Alaqsa for Cables and 
wiring Manufacturing   

 اسم طالب التسجيل: شركة االقصى لصناعة الكوابل واالسالك الكهربائية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -North Marka -almjdal str Ahmad 
leftawi, P.O.Box: 15433, 11134 

محمع احمد اللفتاوي  ، -شارع المجدال -ماركا الشمالية -عمان 
 11134, 15433ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 15433 -11134 amman -North 

Marka -almjdal str Ahmad leftawi 

شارع -ماركا الشمالية -عمان  11134 -15433ص.ب  

 محمع احمد اللفتاوي-المجدال 

ليغعنوان التب  

Trademark 166551 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166551 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

solar panels for electricity generation , solar panel for 
production of electricity, solar cells. 

 الواح شمسية لتوليد الكهرباء، الواح شمسية النتاج الكهرباء، خاليا شمسية .

Special condition:  the trademark is determined dy the colors 
red,black and blue ,pursuant to the design filed with the 
trademark registry  

اشتراطات خاصة: العالمة محددة باالوان االحمر و االسود و االزرق وفق النموذج المودع 
 لدى مسجل العالمات التجارية 

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

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

 

Date of 24/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/07/2019  

Applicant Name: Philadelphia Solar 
Company Llc  

 اسم طالب التسجيل: م.م.شركة فيالدلفيا للطاقة الشمسية ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman,Zahran Street ,Emmar Towers,12 
FLOOR, P.O.Box: 926442, 11190 

, 926442، ص.ب:  12عمان ,شارع زهران ,ابراج اعمار ,ط
11190 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 926442 -11190 Amman ,Zahran 

Street,Emmar Towers,12foor 

عمان ,شارع زهران ,ابراج  11190 -926442ص.ب  

 12اعمار  ,ط

ليغعنوان التب  

Trademark 166681 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166681 الصنف 



119 

 

 

   AIRTEN  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Articles and apparel for use in medical settings; medical 

equipment covers; surgical and dental drapes; isolation gowns; 
medical gowns; medical drapes; surgical gowns; infection 
control gowns; shoe covers for medical purposes; scrub 

apparel; surgical scrub suits. 

المواد والمالبس المستخدمة في البيئات والظروف الطبية؛ أغطية المعدات الطبية؛ األغطية 

الطبية؛ الرداءات  الجراحية ولطب األسنان؛ رداءات العزل؛ الرداءات الطبية؛ األغطية
الجراحية؛ رداءات مكافحة انتشار العدوى؛ أغطية األحذية للغايات الطبية؛ ثياب الكوادر 

 الطبية؛ بذالت الكوادر الطبية الجراحية.

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 
 

: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 طالب التسجيلنوع  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 166673 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 166673 الصنف 



120 

 

 

   POLYNEPHRON  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Blood filters; dialyzers; hemodialysis apparatus; medical 
instruments; medical apparatus., 

 أدوات ترشيح دم; مدياالت ]اجهزة ديلزة;] أجهزة غسيل كلوي; أدوات طبية ;أجهزة طبية.,

Date of 11/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/04/2019  

Applicant Name: NIPRO CORPORATION اسم طالب التسجيل: نيبرو كوربوريشن 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3-9-3, Honjo-nishi, Kita-ku, Osaka 531-

8510, Japan. 

،  8510 531كو ، اوساكا  –نيشي ، كيتا –، هونجو  3-9-3

 اليابان.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7, 

2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman 

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

 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166549 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 166549 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Acupuncture needles Bandages {elastic}Bandages for joints 

[anatomical] CannulaCatheters Compressors [Surgical] 
Condoms  Corests for medical purposes Cutlery [Surgical] 
Dental apparatus Diagnostic apparatus for medical purposes 

Draw-sheets for sick beds Enema apparatus for medical 
purposes Gloves for massage Gloves for medical purposes 
Hypodermic siringes Injectors for medical purposes Knives for 

surgical purposes Masks for use by medical personnel Medical 
apparatus and instruments Needles for medical purposes  
Nursing appliances Sphygmomanometeres Sponges  

Sterile sheets [Surgical]Surgical apparatus and instruments 
Suture materials Suture needles Syringes for injections  
Syringes for medical purposes Testing apparatus for medical 

purposes Thermometers for medical purposes Tubes (Drainage) 
for medical purposes  Urinals [vessels]Urological apparatus and 
instruments    

 

ابر حقن الجسم ،ضمادات للمفاصل )تشريحية(، ضمادات )مطاطية( ،ابر )لطب الوخز(

أدوات قطع ،مشدات لغايات طبية،  رفالت )كبود(،  ات جراحيةضماد، قساطر،بالسوائل
مالءات سحب ألّسرة ،أجهزة تشخيص لغايات طبية،أجهزة طب االسنان،)جراحية(
ابر ،قفازات لغايات طبية،قفازات تدليك،أجهزة للحقن الشرجية لغايات طبية،المرضى

أجهزة و أدوات ،الطبيأقنعة للطاقم ،سكاكين الغراض جراحية،محاقن لغايات طبية،حقن
مالءات معقمة ،اسفنج جراحي،أجهزة قياس ضغط الدم،أدوات تمريض،ابر لغايات طبية،طبية

 محاقن،ابر للخياطة الجراحية،مواد للخياطة الجراحية،أجهزة و معدات جراحية،جراحية

ف أنابيب تصري،موازين حرارة لغايات طبية،أجهزة اختبارات لغايات طبية،محاقن لغايات طبية
    ،أجهزة و أدوات بولية، أوعية للتبول، لغايات طبية

 

Date of 22/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/04/2019  

Applicant Name: Ahmad Moh'd Eid Hasan 
Arar  

 اسم طالب التسجيل: احمد محمد عيد حسن عرار 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -tla'a al ali, P.O.Box: 2526, 11953  عنوان طالب التسجيل  11953, 2526تالع العلي   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 2526 -11953 amman -tla'a al ali   ليغعنوان التب تالع العلي -عمان  11953 -2526ص.ب  

Trademark 166646 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 166646 الصنف 
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  IBRUFEN  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medical apparatus and instruments for temperature and health 

data monitoring; monitors for medical purposes; diagnostic 
apparatus for medical purposes; measuring apparatus for 
human temperature monitoring; thermometers for medical use; 

fever thermometers; skin patch thermometers; wireless skin 
patch thermometers. 

المراقبة لألغراض أجهزة وأدوات طبية لمراقبة درجة الحرارة وبيانات الصحة ؛ شاشات 

الطبية؛ أجهزة تشخيص لغايات طبية؛ جهاز قياس لمراقبة درجة حرارة اإلنسان؛ موازين 
الحرارة لالستخدام الطبي؛ موازين الحرارة للحمى؛ موازين الحرارة الجلدية على شكل رقع؛ 

 موازين الحرارة الالسلكية.

 

Date of 16/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/05/2019  

Applicant Name: Abbott GmbH & Co. KG اسم طالب التسجيل: كي جي .ابوت جي ام بي اتش أند كو 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Max-Planck-Ring 2 65205 Wiesbaden, 

Germany 

 عنوان طالب التسجيل  فيسبادين، المانيا 65205 2رينج  -بالنك -ماكس

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166470 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 166470 الصنف 
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   DUPIBASE  

   
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Self-refrigerating container, storage box for storage of 
pharmaceutical products. 

 الحافظات ذاتية التبريد وصناديق التخزين لتخزين المنتجات الصيدالنية

Priority claim:  Claim Country: FR 

Claim No.: 4510306 
Claim Date: 21/12/2018 

 FRاالدعاء: االدعاء بحق االولوية: بلد 

 4510306رقم االدعاء: 
 21/12/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 16/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/05/2019  

Applicant Name: SANOFI 
BIOTECHNOLOGY 

 اسم طالب التسجيل: سانوفي بيوتيكنولوجي

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

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

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 166712 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 166712 الصنف 
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  IBRUSENSO  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medical apparatus and instruments for temperature and health 

data monitoring; monitors for medical purposes; diagnostic 
apparatus for medical purposes; measuring apparatus for 
human temperature monitoring; thermometers for medical use; 

fever thermometers; skin patch thermometers; wireless skin 
patch thermometers. 

بيانات الصحة ؛ شاشات المراقبة لألغراض أجهزة وأدوات طبية لمراقبة درجة الحرارة و

الطبية؛ أجهزة تشخيص لغايات طبية؛ جهاز قياس لمراقبة درجة حرارة اإلنسان؛ موازين 
الحرارة لالستخدام الطبي؛ موازين الحرارة للحمى؛ موازين الحرارة الجلدية على شكل رقع؛ 

 موازين الحرارة الالسلكية.

 

Date of 16/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/05/2019  

Applicant Name: Abbott Products 
Operations AG 

التسجيل:اسم طالب  أبوت برودكتس أوبيريشينز  ايه  جي  

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Hegenheimermattweg 127 4123 Allschwil, 
Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  الستشويل، سويسرا 4123، 127هيجينهيميرماتويج  

Applicant for 

Correspondence 

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 166469 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 166469 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. 

جهزة وأدوات جراحية وطبية وطب أسنان وبيطرية؛ أطراف وعيون واسنان اصطناعية، ا
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 
 الجنسي. وادوات ومواد النشاط

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 166637 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 166637 الصنف 
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Surgical apparatus and instruments; surgical ear piercing 

instruments, surgical body piercing instruments. 

 أجهزة ومعدات جراحية؛ أدوات ثقب األذن الجراحية، أدوات ثقب الجسم الجراحية.

 

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

Applicant Name: Caress Manufacturing Ltd. اسم طالب التسجيل: .كاريس مانيوفاكتشورينغ إل تي دي 

Nationality     : UNITED KINGDOM الطالبجنسية  بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Quantamatic House,  7 Alan Bray Close 

Hinckley  Leicestershire LE10 3BP United 
Kingdom 

ليسيستيرشير إل أالن براي كلوز هنكلي  7كوانتاماتيك هاوس،  

 بي بيه المملكة المتحدة3 10ئي

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166801 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 166801 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Apparatus for dispensing medicines and substances for 

medical and veterinary use, injectors for contrast products in 
the field of medical and/or diagnostic imagery, devices for the 
sustained release of medicines and devices for programmable 

dispensing of medicines through the skin, namely, 
programmable implantable pumps, single-use medical or 
veterinary programmable pumps, pumps with cartridges for 

dispensing medicines and pharmaceuticals or veterinary 
substances. 

اجهزة لتوزيع األدوية والمواد لالستخدام الطبي والبيطري وحقن لمواد التباين في مجال 

الصور الطبية و / أو التشخيصية وأجهزة لالطالق المستمر عن األدوية وأجهزة من أجل 
التوزيع المبرمج لألدوية عن طريق الجلد وبالتحديد المضخات المبرمجة القابلة للزرع 

ت المبرمجة الطبية أو البيطرية التي تستخدم مرة واحدة والمضخات ذات الخراطيش والمضخا

 لتوزيع األدوية والمستحضرات الصيدالنية أو المواد البيطرية.

Priority claim:  Claim Country: CH 

Claim No.: 02519/2019 
Claim Date: 22/02/2019 

 CHاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 02519/2019االدعاء: رقم 
 22/02/2019تاريخ االدعاء: 

Special condition:  Claiming Blue and green colors اشتراطات خاصة: مع المطالبة باأللوان األزرق واألخضر 

Date of 03/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/06/2019  

Applicant Name: Bracco Injeneering S.A. اسم طالب التسجيل: .ايه.براكو انجينييرينغ اس 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Avenue de Sevelin 46, Lausanne, 1004, 

Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  ، سويسرا1004، لوساني، 46افينيو دي سيفيلين 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property 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 166719 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 166719 الصنف 
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  VERASEAL  

   
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medical device, namely application devices for applying and 
spraying fibrin sealant 

 وبخاصة أدوات وضع من أجل وضع ورش موانع التسرب من الليفينأدوات طبية، 

Date of 20/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/06/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address One Johnson & Johnson Plaza, New 

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

ون جونسن آند جونسن بالزا،  نيو برونزويك، نيوجيرسي، 

 الواليات المتحدة األمريكية 7001- 08933

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن -عمانهليل، منطقة تالع العلي، 

ليغعنوان التب  

Trademark 166763 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 166763 الصنف 
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   iLUX  

   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medical devices for ophthalmic use. .األجهزة الطبية لالستخدام في طب العيون 

Priority claim:  Claim Country: CH 
Claim No.: 00338/2019 

Claim Date: 11/01/2019 

 CHاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 00338/2019رقم االدعاء: 

 11/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 27/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/06/2019  

Applicant Name: Alcon Inc. اسم طالب التسجيل: .آلكون إنك 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  فريبورغ، سويسرا 1701-، سي اتش6رو لويس ديفري 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 166833 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 166833 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

surgical and medical apparatus and instruments; orthopaedic 

articles; orthopaedis braces and supports; earplugs, fever 
thermometers, cooling pads for first aid purposes; compresses 
for supporting the body 

أجهزة وأدوات جراحية وطبية؛ أدوات تجبير لطب العظام؛ جسور ودعامات تجبير لطب 

العظام؛ سدادات أذن، موازين قياس الحرارة، لبادات تبريد ألغراض اإلسعافات األولية؛ 
 ضمادات لدعم الجسم.

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

filed with the application. 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة محدد باأللوان األزرق واألحمر واألبيض وذلك 
 بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Date of 30/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلب تاريخ ايداع 30/06/2019  

Applicant Name: Beiersdorf AG اسم طالب التسجيل: بييرسدورف أيه جي 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Unnastra?e 48, 20253 Hamburg, Germany.  عنوان طالب التسجيل  هامبورغ،  ألمانيا 20253، 48أوناشتراسه 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 

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

AMMAN Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب سماس للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166774 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 166774 الصنف 
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   NOUR TECH  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Air conditioning apparatus; Air cooling apparatus; Fans [air-
conditioning 

 أجهزة تكييف الهواء؛ أجهزة تبريد الهواء؛ مراوح ]لتكييف الهواء[

 

Date of 15/10/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/10/2018  

Applicant Name: The Grand House for 
Electrical Materials & 
Appliances  

 اسم طالب التسجيل: شركة الدار الكبيره لالدوات واالجهزه الكهربائية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Next to Arab Islamic Bank - Khelda- 
Amman - Jordan  

 عنوان طالب التسجيل  االردن  -عمان  -بجانب البنك العربي االسالمي الدولي  -خلدا 

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 166633 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 166633 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary 

purposes; spot lights for use on vehicles; LED luminaires; 
fluorescent lighting; decorative lighting sets. 

أجهزة لإلضائة و التسخين و توليد البخار و الطبخ و التبريد و التجفيف و التهوية و التزويد 
المعة;   LEDبالمياه و للغايات الصحية ; بقع أضواء مستخدمة في المركبات ; أضواء 

 ة; مجموعات إضاءة للزينة.اضواء فلوري

Date of 06/05/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

Applicant Name: Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft. 

 اسم طالب التسجيل: .اف بورش اكتيجيسيلشافت.مهندس اتش سي  .د 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيل نوع شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, 
Germany., P.O.Box: 925852, 11190 

, شتوتجارت , المانيا.  ،  70435,  1بورشيبالتز 
 11190, 925852ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 

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

ص.ب  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 11190 -925852
 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166493 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 166493 الصنف 
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  LATTISSIMA  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Heating and cooking apparatus; apparatus for heating milk and 
for making foam while heating milk; electric apparatus for 

preparing beverages; electric coffee machines, electric coffee 
makers and percolators; parts and components for all the 
aforementioned goods. 

اجهزة التسخين والطبخ؛ أجهزة تسخين الحليب وإنتاج الرغوة أثناء تسخين الحليب؛ األجهزة 
لصنع  الكهربائية إلعداد المشروبات؛ اآلالت الكهربائية لصنع القهوة ، اآلالت الكهربائية

 القهوة والمصافي ؛ قطع ومكونات جميع السلع المذكورة أعاله.

Date of 21/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/05/2019  

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 166479 Class 11 11 العالمة التجاريةرقم  166479 الصنف  
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   PORSCHE  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, 

refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes; spot lights for use on vehicles; LED luminaires; 
fluorescent lighting; decorative lighting sets., 

 أجهزة لإلضائة و التسخين و توليد البخار و الطبخ و التبريد و التجفيف و التهوية و التزويد

المعة;  LEDبالمياه و للغايات الصحية ; بقع أضواء مستخدمة في المركبات ; أضواء 
 اضواء فلورية; مجموعات إضاءة للزينة.,

Date of 23/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/05/2019  

Applicant Name: Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft. 

 اسم طالب التسجيل: .اكتيجيسيلشافتاف بورش .مهندس اتش سي  .د 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, Germany.  عنوان طالب التسجيل  , شتوتجارت , المانيا. 70435 , 1بورشيبالتز 

Applicant for 
Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7, 

2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman 

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

 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166511 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 166511 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Heating and cooling packs filled with chemical substances that 

react when required to warm or cool the body; electric 
dispensers for air fresheners and insect repellents to be 
plugged into wall outlets; drinking water filters 

يائية تتفاعل عند اللزوم لتدفئة أو تبريد الجسم، كمادات التدفئة والتبريد المملوءة بمواد كيم

الموزعات الكهربائية لمعطرات الهواء والمواد الطاردة للحشرات المراد توصيلها بمقبس 
 الحائط، مرشحات ماء الشرب.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/214,276 

Claim Date: 03/12/2018 

 USبلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية: 
 88/214,276رقم االدعاء: 

 03/12/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 03/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/06/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 

55403, USA 

،  55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا،  1000

 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 166744 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 166744 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

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). 

وأجز اء متعلقة بهاء الدراجات الهوائية،الدراجات السيارات، الشاحنات، الحافالت،الجّرارات، 
النارية،دراجات نارية صغيرة والمركبات المشابه لهاء وأجسامهم،مقاود الدراجات، اجنحة 

المركبات الجانبية، واقيات الطين،صناديق المركبات،هياكل صناديق القالبات ، مقطورات 

المركبات، رؤوس دعم للمقاعد، مقاعد  الجَراٍرء صناديق البرادات، هياكل القالبات، مقاعد
امان لالطفال في المركبات، اغطية مقاعد للمركبات، أغطية المركبات )اشكال 

مالئمة(،ممتصات الصدمات؛ نوابض التعليق الهيدرولوكية او الهوائية او الكهربائية او 

ت الشمس الميكانيكية للمركبات االرضية؛ اإلسطوانات واجزاء الجل ممتص الصدمات،واقيا
المهيئة للسيار اِت، إشارات االتجاهات، ماسحات الزجاج األمامي للمركبات، اذرع 

الماسحات،اإلطارات، االطار الداخلي واالطارات بدون االنبوب الداخلي للمركبات، مجموعات 
تثبيت االطارات، رقع إلطارات المركبات، رقع مطاطية الصقة لتصليح االطارات الداخلية 

ارات المركبات، نوافذ للمركبات، نوافذ آمنة للمركبات، مرايا عكسية وجانبية صمامات إلط
للمركبات،سالسل اإلطاٍر، الحشوات، حامالت الدراجات والمزالجات، سروج 

للمركبات،مضخات نفخ االطارات، أجر اس إنذار ضد السرقة، أبواق للمركبات،أحزمة 

ي المقعدين،حامالت االطفال، سيارات أمان،أكياس هوائية للمركبات، عربات اطفال،كراس
يدوية،عربات التسّوق، سيارات يدوية مفردة او متعددة العجالت، دّراجات النقل الثالئية 

العجالت وعربات تحميل البضائع المنزلية، مركبات السكة الحديدية، المعني بهاء 

الجوية، تل  مقطورات،قطارات،قطارات سكك الحديد السريعة، عربات السفر، عربات النقل
فريك )عربات معلقة بالهواء(، رافعات التزلج، مركبات الماء وأجزاء )ما عدا محّركاتها 

 وماتوراتها( المركبات 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: ليمتد شيركيتىواي بي اس اتش في ديس تجاريت 

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 166527 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 166527 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water, namely, air 

pumps [vehicle accessories], air bags [safety devices for 
automobiles], anti-glare devices for vehicles, antiskid chains, anti-
theft for vehicles, anti-theft alarms for vehicles, armored vehicles, 

automobile hoods, automobile chains, automobile chassis, 
automobile tires, automobile bodies, axle journals, axles, balance 
weights for vehicle wheels, bodies for vehicles, brake linings, brake 

shoes for vehicles, brake segments, brake pads for automobiles, 
brake discs for vehicles, brakes for vehicles, bumpers for 
automobiles, caissons [vehicles], caps for vehicle gas tanks, casings 

[pneumatic], cigar lighters for automobiles, hydraulic circuits for 
vehicles, clutches for land vehicles, connection rods for land vehicles, 
other than parts of engines, couplings for land vehicles, covers for 

vehicle steering wheels, crankcases for land vehicle components 
other than for engines, direction signals for vehicles, doors for 
vehicles, driving motors for land vehicles, driving chains for land 

vehicles, engine support for land vehicles, engines for land vehicles, 
freewheels for land vehicles, gear boxes for land vehicles, gearing for 
land vehicles, headrests for vehicle seats, headlight wipers, hoods for 

vehicle engines, hoods for vehicles, horns for vehicles, hub caps, 
hubs for vehicle wheels, jet engines for land vehicles, luggage 
carriers for vehicles, luggage nets for vehicles, motor cars, 

automobiles, electric motors for land vehicles, mud guards, 
mudguards, non-skid devices for vehicle tires, propulsion 
mechanisms for land vehicles, rearview mirrors, reduction gears for 

land vehicles, reversing alarms for vehicles, rims for vehicle wheels, 
safety belts for vehicle seats, safety seats for children for vehicles, 
seat covers for vehicles, security harness for vehicle seats, shock 

absorbing springs for vehicles, shock absorbers for automobiles, ski 
carriers for cars, covers for spare wheels, spikes for tires, spoilers for 
vehicles, steering wheels for vehicles, sun-blinds adapted for 

automobiles, car sun-blinds adapted for automobiles, suspension 
shock absorbers for vehicles, tailboard lifts [land vehicle parts], tires 
[pneumatic], torque converters for land vehicles, torsion bars for 

vehicles, trailer hitches for vehicles, transmission chains for land 
vehicles, transmission shafts for land vehicles, transmissions for land 
vehicles, vehicle tracks, treads for retreading tires, inner tubes for 

pneumatic tires, turbines for land vehicles, tires for vehicle wheels, 
undercarriages for vehicles, upholstery for vehicles, valves for vehicle 
tires, vehicle wheels, vehicle chassis, bumpers for vehicles, running 

boards for vehicles, tires for vehicle wheels, spokes for vehicles, 
vehicle suspension springs, vehicle seats, covers for vehicles, 
windows for vehicles, windshields, windshield wipers. 

مركبات؛ مركبات للتنقل عن طريق البر أو الجو أو الماء وبالتحديد مضخات هواء 

وائية )وسائل أمان للمركبات( و وسائل مضادة ]ملحقات للمركبات[ و وسائد ه
للوهج في المركبات و سالسل لمنع االنزالق و أجهزة اإلنذار المضادة للسرقة؛ 

أجهزة اإلنذار المضادة لسرقة السيارات و عربات مدرعة و أغطية محركات 

السيارات و جنازير السيارات و الهياكل القاعدية للسيارات و إطارات السيارات و 
ياكل السيارات و مرتكزات المحاور و المحاور و أثقال الموازنة الخاصة بعجالت ه

المركبات وهياكل للمركبات و بطانات الكوابح و لُقم الكوابح المستخدمة في المركبات 

و قطع الكوابح وسادات الكوابح للسيارات و أقراص الكوابح للمركبات و كوابح 
ذخيرة ]مركبات[ و أغطية لخزانات غاز للمركبات و مصدات للسيارات و عربة 

المركبات و أغلفة خارجية لإلطارات المضغوطة و والعات السيجار للسيارات و 

دوائر هيدروليكية للمركبات و قوابض للمركبات البرية و أذرع التوصيل للمركبات 
البرية باستثناء أجزاء من المحركات و وصالت قارنة للمركبات البرية و أغطية 

ت قيادة المركبات و ُعلب مرفقية لالستخدام في أجزاء المركبات البرية ]لغير لعجال

االستخدام في المحركات[ و إشارات االتجاه للمركبات و أبواب للمركبات و محركات 
في المركبات البرية و جنازير التدوير في المركبات البرية و دعم المحرك للمركبات 

و عجالت سائبة للمركبات البرية و علب تروس البرية و محركات للمركبات البرية 

للمركبات البرية و مجموعات المسننات للمركبات البرية و مساند رأس لمقاعد 
المركبات و المصابيح األمامية و أغطية لمحركات المركبات و أغطية للمركبات و 
أبواق للمركبات و أغطية لصرة العجل و صرر لعجالت المركبات و محركات نفاثة 

لمركبات البرية و حوامل أمتعة للمركبات و شباك أمتعة للمركبات و سيارات و ل
سيارات و محركات كهربائية للمركبات البرية و وقاء من الطين للسيارات و واقيات 
من الطين و أنظمة منع االنزالق إلطارات السيارات و آليات دفع المركبات البرية و 

لسرعة للمركبات البرية و أجهزة تنبيه عند مرايا الرؤية الخلفية و تروس خفض ا
الرجوع إلى الخلف للمركبات و إطارات معدنية لعجالت المركبات و أحزمة األمان 

لالستخدام في مقاعد المركبات و مقاعد األمان لألطفال ]لالستخدام في المركبات[ و 

لصدمات أغطية لمقاعد المركبات و أحزمة األمان لمقاعد المركبات و نابض ممتص ل
في المركبات و ممتصات الصدمات في السيارات و حامالت الزالجات للسيارات و 

أغطية إلطارات الغيار و مسامير ناتئة لمنع انزالق اإلطارات و جناح خلفي و عجالت 

قيادة للمركبات و ستائر حجب الشمس في السيارات و ستائر لحجب الشمس 
ليق للمركبات و رافعات الباب الخلفي للسيارات و ممتصات الصدمات في جهاز التع

]أجزاء من المركبات البرية[ و إطارات تنفخ بالهواء و محوالت عزم الدوران 

للمركبات البرية و قضبان التوائية للمركبات و وصالت ربط المقطورات بالمركبات و 
و  جنازير نقل الحركة للمركبات البرية و أعمدة إدارة لنقل الحركة للمركبات البرية

نقل المركبات البرية و السكك الحديدية للمركبات و مداسات إلعادة تلبيس اإلطارات 

]إطارات[ و إطارات داخلية لإلطارات المنفوخة بالهواء و توربينات للمركبات 
األرضية و إطارات لعجالت المركبات و هياكل سفلية للمركبات و أثاث المركبات و 

المركبات وهياكل المركبات و مصدات  صمامات إلطارات المركبات و عجالت

للمركبات و اللوحات الجانبية للمركبات و إطارات لعجالت المركبات و عادة لإلطارات 
و نوابض التعليق في المركبات و مقاعد المركبات و أغطية للمركبات و نوافذ 
 للمركبات و زجاج السيارات األمامي و ماسحات الزجاج األمامي في السيارات.

Date of 20/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  20/01/2019  

Applicant Name: Ref'at Ya'eesh and Sons 
Trading Company 

 اسم طالب التسجيل: رفعت يعيش واوالده التجارية

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 620571 Amman 11162 Jordan,   .عنوان طالب التسجيل  االردن  ،  11162عمان   620571ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 

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

AMMAN Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب سماس للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166769 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 166769 الصنف 
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  HISPANO SUIZA  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Motorized motor vehicles, namely, automobiles, and structural 
parts therefor, namely, body work mounted on automobiles; 
automobile parts, namely, engines, transmissions, suspensions 

and brakes. 

المركبات ذات المحركات، تحديدا: السيارات وقطعها الهيكلية، تحديدا: قطع العمل على الهياكل 
المرّكبة على السيارات، قطع السيارات، تحديدا: المحركات أجهزة نقل الحركة وأنظمة التعليق 

 .والمكابح

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88048929 

Claim Date: 23/07/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88048929رقم االدعاء: 

 23/07/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 22/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/01/2019  

Applicant Name: LA HISPANO SUIZA, 
FABRICA DE 
AUTOMOVILES,S.A. 

 اسم طالب التسجيل: .ايه .ال ايسبانو سويثا، فابريكا دي اوتوموفيليز، اس

Nationality     :  Spain جنسية الطالب إسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address PEDRO II DE MONTCADA, 1, 08034 - 
BARCELONA, Spain,  

 عنوان طالب التسجيل  برشلونه، إسبانيا  ،  - 08034، 1ديه مونكادا،  2بيدرو 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166440 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 166440 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Motor vehicles and parts thereof, included in class 12 (except 

tyres for motor vehicles). 

)فيما عدا إطارات المركبات ذات  12المركبات ذات المحركات وِقطعها، الواردة في الفئة 

 المحركات(

Date of 19/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/03/2019  

Applicant Name: Daimler AG اسم طالب التسجيل: دايمِلر إيه جي 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Mercedesstrasse 137  70327 Stuttgart  

Germany 

 عنوان طالب التسجيل  شتوتغارت ألمانيا 70327 137مرسيدسشتراِسه 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166759 Class 12 12 العالمة التجاريةرقم  166759 الصنف  



140 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Vehicles; apparatus for locomotion by land; motorcycles; motor 
scooters; mopeds; bicycles; electric bicycles; two-wheeled 

vehicles; electric vehicles; parts and fittings for vehicles, 
motorcycles, motor scooters, mopeds, bicycles, electric 
bicycles, two-wheeled vehicles and electric vehicles;  engines; 

tyres. 

المركبات؛ أجهزة النقل برا؛ الدراجات النارية؛ الدراجات البخارية اآللية؛ الدراجات الصغيرة 
الكهربائية؛ المركبات ثنائية العجالت؛ مركبات خفيفة الوزن؛ الدراجات الهوائية؛ الدراجات 

كهربائية؛ اجزاء وتجهيزات المركبات والدراجات النارية والدراجات البخارية اآللية 
والدراجات الصغيرة خفيفة الوزن والدراجات الهوائية والدراجات الكهربائية والمركبات ثنائية 

 تالعجالت والمركبات الكهربائية؛ المحركات؛ االطارا

Priority claim:  Claim Country: AT 
Claim No.: 52236/2018 

Claim Date: 05/11/2018 

 ATاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 52236/2018رقم االدعاء: 

 05/11/2018تاريخ االدعاء: 

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

application. 

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

 

Date of 11/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/04/2019  

Applicant Name: KSR Solution GmbH اسم طالب التسجيل: كيه اس ار سوليوشن جي ام بي اتش 

Nationality     : AUSTRIA جنسية الطالب النمسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Im Wirtschaftspark 15 3494 Gedersdorf, 

Austria 

 عنوان طالب التسجيل  غيديرسدورف، النمسا 3494 15ام ويرتشافتسبارك 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166435 Class 12 12 التجاريةرقم العالمة  166435 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Vehicles, in particular motor vehicles and electric vehicles; 

Apparatus for locomotion by land, air or water; Motors for land 
vehicles; Parts and accessories for all the aforesaid goods, 
included in class 12. 

المركبات، بالتحديد ، المركبات ذات المحركات و المركبات الكهربائية; أجهزة للنقل البري، أو 

الجوي، أو البحري; مكائن للمركبات البرية; قطع و إكسسوارات لجميع ما ذكر، بما فيها ما 
 .12ذكر بالصنف 

 

Date of 24/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/04/2019  

Applicant Name: Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft. 

 اسم طالب التسجيل: .اف بورش اكتيجيسيلشافت.مهندس اتش سي  .د 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, Germany.  عنوان طالب التسجيل  , شتوتجارت , المانيا. 70435,  1بورشيبالتز 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166603 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 166603 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Motor land vehicles, namely, automobiles, engines therefor and 
structural parts thereof. 

 المركبات البرية، تحديدا: السيارات ومحركاتها وقطعها الهيكلية

Date of 12/05/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/05/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 300 Renaissance Center, City of Detroit 

State of Michigan 48265-3000 USA 

رينيسانس سنتر، سيتي اوف ديترويت، والية ميتشيغان  300

 الواليات المتحدة االميركية 48265-3000

 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 166707 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 166707 الصنف 
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  iX  

   
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Vehicles and conveyances; powertrains, including engines and 
motors, for land vehicles; parts and fittings for vehicles, 
excluding tyres and inner tubes for tyres; wheels and 

continuous tracks for vehicles. 

السيارات ووسائط النقل؛ مجموعات نقل العزم والحركة بما يتضمن المحركات والموتورات 
للمركبات البرية؛ اجزاء وتجهيزات المركبات باستثناء اإلطارات واألنابيب الداخلية لإلطارات؛ 

 جالت والسيور المتصلة للمركبات.الع

Priority claim:  Claim Country: DE 
Claim No.: DE 302018112798.3 

Claim Date: 15/11/2018 

 DEاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 DE 302018112798.3رقم االدعاء: 

 15/11/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 14/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: Bayerische Motoren 
Werke Aktiengesellschaft 
(BMW AG) 

 اسم طالب التسجيل: (بي ام دبليو ايه جي)بايريسشي موتورين ويركي اكتينجسلشافت 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Petuelring 130, 80809 Munich, Germany  عنوان طالب التسجيل  ميونيخ، المانيا 80809، 130بيتيولرينج 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

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

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 166670 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 166670 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

,Vehicles, parts and accessories thereof ,المركبات وقطع غيارها وملحقاتها 

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 017989728 

Claim Date: 23/11/2018 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 017989728رقم االدعاء: 

 23/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 22/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/05/2019  

Applicant Name: Daimler AG اسم طالب التسجيل: دايمِلر إيه جي 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Mercedesstrasse 137  70327 Stuttgart  

Germany 

 عنوان طالب التسجيل  شتوتغارت ألمانيا 70327، 137مرسيدسشتراِسه 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166576 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 166576 الصنف 
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  PIVI  
  Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Vehicles; motor vehicles; apparatus for locomotion by land, air and/or 
water; motor land vehicles; land vehicles; off-road vehicles; all-terrain 

vehicles (ATVs) ; sport all-terrain vehicles; utility all-terrain vehicles; 
buggies; off-road buggies; recreational vehicles; recreational off-
highway vehicles; utility vehicles; all-terrain vehicles in the nature of 

side-by-sides; tractors; driverless motor vehicles; autonomous motor 
vehicles; robotic vehicles; racing cars; reconditioned classic vehicles; 
vehicles sold in kit form; commercial vehicles; motor vehicles not 

powered by combustion; electric vehicles; hybrid vehicles; military 
vehicles; vehicles for use by emergency services, search and rescue 
services; powertrains for land vehicles; engines for land vehicles; 

motors for land vehicles; engines for motorcycles; motors for 
motorcycles; engines for bicycles; motors for bicycles; engines for 
racing cars; motorcycles; dirt bikes; vehicles equipped to cook and 

sell food; trailers; arm rests for vehicle seats; luggage bags specially 
adapted for fitting in the boot of vehicles; car interior organizer bags, 
nets and trays specially adapted for fitting in vehicles; head-rests for 

vehicle seats; vehicle head rest covers; wing mirror protective and 
vanity covers; car seat covers; covers for vehicle steering wheels; 
steering wheels for vehicles; fitted covers for vehicles; wheels for 

vehicles; alloy wheels; wheel trims; wheel rims; spare wheels; hub 
caps for wheels; hub center caps; wheel covers; wheel sprockets; 
tires; automobile tires, bicycle tires; inner tubes for tires; puncture 

repair outfits for bicycle tires; spoilers for vehicles; covers for 
vehicles; seats for vehicles; safety seats for vehicles; safety belts for 
vehicles; safety harnesses for vehicles; safety signals [audible] for 

vehicles; anti-theft, security and safety devices and equipment for 
vehicles; airbags for vehicles; radiator grilles for vehicles; trim panels 
for vehicle bodies; doors for vehicles; vehicle windows; vehicle 

windshields; window glass for vehicles [finished products] and 
windshields ; roof windows for vehicles; skylight windows for 
vehicles; vehicle bumpers; vehicle center consoles sold as parts of 

vehicles and which incorporate electronic interfaces; shaped vehicle 
mats ; disposable paper protectors for vehicle carpets and seats; 
disposable protectors for steering wheels and road wheels, all made 

of polythene or of plastic film or sheet materials ; bicycles; electric 
bicycles; children’s bicycles; balance bikes; tricycles; parts, fittings 
and accessories for bicycles; mounts adapted for bicycles ; bicycle 

saddlebags ; hover boards; scooters; quadricycles; quad bikes; 
motorized unicycles; go-karts; carts being motorized land vehicles; 
golf carts; kite buggies; strollers and prams, and their parts and 

accessories; baby, infant and child seats for vehicles; sun blinds, roof 
racks, luggage carriers and nets, cycle carriers, sail board carriers, ski 
carriers, and snow chains, all for vehicles; aircraft; space vehicles; 
drones; unmanned aerial vehicles; personal air vehicles; parachutes; 

hovercraft; underwater vehicles; jet vehicles for water sports; remote 
control vehicles, not toys; parts and fittings for all of the aforesaid 
goods 

بات؛ مركبات ذات محركات؛ أجهزة للنقل البري و/ أو الجوي و/ أو المائي؛ المرك
مركبات برية ذات محركات؛ مركبات برية؛ مركبات الطرق الوعرة؛ المركبات 

(؛ المركبات الرياضية الصالحة لجميع الطرق؛ ATVsالصالحة لجميع الطرق )
خفيفة )البوجيات(؛  المركبات متعددة االستعماالت الصالحة لجميع الطرق؛ عربات

عربات خفيفة )بوجيات( للطرق الوعرة؛ مركبات رحالت االستجمام؛ مركبات رحالت 

االستجمام على الطرق الوعرة؛ مركبات متعددة االستعماالت؛ مركبات صالحة لجميع 
الطرق في صورة  مركبات بمقعدين؛ جرارات؛ مركبات ذات محركات بدون سائق؛ 

التشغيل؛ مركبات روبوتية؛ سيارات سباق؛ مركبات  مركبات ذات محركات ذاتية

كالسيكية مجددة؛ مركبات مباعة على شكل أطقم تركيب؛ مركبات تجارية؛ مركبات 
ذات محركات ال تدار بفعل االحتراق؛ مركبات كهربائية؛ مركبات هجينة؛ مركبات 

؛ حربية؛ مركبات لالستخدام من قبل خدمات الطوارئ  وخدمات البحث واإلنقاذ

مجموعات نقل الحركة للمركبات البرية؛ مكائن للمركبات البرية؛ محركات للمركبات 
البرية؛ مكائن للدراجات النارية؛ محركات للدراجات النارية؛ مكائن للدراجات 

الهوائية؛ محركات للدراجات الهوائية؛ مكائن لسيارات السباق؛ دراجات نارية؛  

بيع األطعمة؛ مقطورات؛ مساند أذرع لمقاعد دراجات ترابية؛ مركبات مجهزة لطبخ و
المركبات؛ حقائب أمتعة معدة خصيصاً لتوضع في الصندوق الخلفي للمركبات؛ 
حقائب وشبكات وصواني منظمة داخلية للسيارات معّدة خصيصاً لوضعها في 

المركبات؛  مساند رأس لمقاعد المركبات؛ أغطية لمساند رأس المركبات؛ أغطية 
زينة للمرايا الجانبية؛ أغطية لمقاعد السيارات؛ أغطية لعجالت توجيه  واقية وأغطية

السيارات؛ عجالت قيادة للمركبات؛ أغطية مجهزة للمركبات؛ عجالت للمركبات؛ 

عجالت من سبائك معدنية؛ حواف العجالت؛ هياكل معدنية دائرية تركب حول إطارات 
عجالت؛ أغطية مركزية عجالت المركبات؛ عجالت احتياطية؛ أغطية لصّرات ال

لصّرات العجالت؛ أغطية العجالت؛ أسنان العجالت؛ إطارات؛ إطارات للسيارات، 

إطارات للدراجات الهوائية؛ أنابيب داخلية لإلطارات؛ ُعدد إصالح الثقوب في إطارات 
الدراجات الهوائية؛ أجهزة تعطيل الرفع لتعزيز الكبح عند الهبوط للمركبات؛ أغطية 

مقاعد للمركبات؛ مقاعد أمان للمركبات؛ أحزمة أمان للمركبات؛ أحزمة للمركبات؛ 

أمان للحيوانات للمركبات؛ إشارات أمان ]سمعية[ للمركبات؛ أجهزة ومعدات ضد 
السرقة وسالمة وأمان للمركبات؛ أكياس هواء للمركبات؛ شبك للمشعات الحرارية 

ركبات؛ نوافذ المركبات؛ زجاج للمركبات؛ ألواح داخلية لهياكل المركبات؛ أبواب للم

المركبات األمامي؛ زجاج لنوافذ المركبات ]منتجات تامة الصنع[ وزجاج المركبات 
األمامي؛ نوافذ أسقف للمركبات؛ نوافذ سقفية للمركبات؛ واقيات صدمات للمركبات؛ 

لوحات تحكم مركزية للمركبات تُباع كجزء من المركبات وتضم أجهزة بينية 

صر مشكلة للمركبات؛ واقيات ورقية تستخدم لمرة واحدة لسجاد إلكترونية؛ حُ 
ومقاعد المركبات؛ واقيات تستخدم لمرة واحدة لعجالت القيادة وعجالت الطرق، 

وجميعها مصنوعة من بولي إثيلين أو مواد أغشية أو صفائح بالستيكية؛ دراجات 

اجات توازن؛ دراجات هوائية؛ دراجات هوائية كهربائية؛ دراجات هوائية لألطفال؛ در
هوائية ثالثية العجالت؛ أجزاء ولوازم وإكسسوارات للدراجات الهوائية؛ ركوبات 

)قواعد( معدة للدراجات الهوائية؛ أكياس لمقاعد الدراجات الهوائية؛ ألواح طائرة؛ 

سكوترات )دراجات تدفع بالرجل(؛ مركبات رباعية العجالت؛ دراجات رباعية؛ 
حركات؛ سيارات سباق صغيرة؛ عربات كونها مركبات برية دراجات أحادية ذات م

ذات محركات؛ عربات الغولف؛ عربات خفيفة )بوجيات( للطائرات الورقية؛ عربات 

أطفال وحامالت األطفال وأجزائها وإكسسواراتها؛ مقاعد مركبات لألطفال والرّضع 
 والصغار؛ حاجبات شمسية، مناصب على سطوح المركبات، حامالت وشبكات

للحقائب، حامالت دراجات، حامالت للقوارب الشراعية، حامالت للزالجات، وسالسل 
الثلوج، وجميعها للمركبات؛ طائرات؛ مركبات فضائية؛ طائرات بدون طيار؛ مركبات 

جوية  بدون طيار؛ مركبات جوية شخصية؛ مظالت هبوط؛ حّوامات )هوفركرافت(؛ 
ية؛ مركبات التحكم عن بُعد، ليست مركبات غوص؛ مركبات نفاثة للرياضات المائ

 ألعاب؛ أجزاء ولوازم لكافة البضائع المذكورة سابقاً.

Date of 22/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/05/2019  

Applicant Name: Jaguar Land Rover 
Limited 

 اسم طالب التسجيل: جاكوار الند روفر المحدودة

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Abbey Road Whitley, Coventry CV3 4LF 
United Kingdom 

 عنوان طالب التسجيل  إل إف المملكة المتحدة4 3ابي رود،  وايتلي، كوفنتري سي في 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 

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

AMMAN Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب سماس للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166807 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 166807 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tires., ,.اإلطارات 

Date of 12/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/06/2019  

Applicant Name: Sailun Group Co., Ltd. طالب التسجيل:اسم  .، ليمتد.سايلون جروب كو  

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No. 588, Maoshan Road, Huangdao 

District, Qingdao, Shandong, China 

ماوشان رود، هوانغداو ديستريكت، تشينغداو، ، 588نو. 

 شاندونغ، 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 

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166598 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 166598 الصنف 
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   HISPANO SUIZA  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Precious stones; semi-precious stones; jewelry; costume 
jewelry; ornamental pins; key holders of precious metals; key 

rings of precious metal; jewelry cases; jewelry boxes; boxes of 
precious metal; trophies of precious metals; statuettes of 
precious metal and their alloys; works of art of precious metal; 

clocks; watches; wristwatches; leather key holders, leather key 
rings. 

لكريمة، المجوهرات، المجوهرات المقلّدة، دبابيس الزينة، األحجار الكريمة، األحجار شبه ا
حماالت المفاتيح المصنوعة من المعادن الثمينة، حلقات المفاتيح المصنوعة من المعادن 

الثمينة، علب المجوهرات، صناديق المجوهرات، الصناديق المصنوعة من المعادن الثمينة، 
يل الصغيرة المصنوعة من المعادن الثمينة الكؤوس المصنوعة من المعادن الثمينة، التماث

وسبائكها، المشغوالت الفنية المصنوعة من المعادن الثمينة، ساعات الحائط، الساعات، 

 ساعات اليد، حامالت المفاتيح المصنوعة من الجلود وحلقات المفاتيح الجلدية.

Priority claim:  Claim Country: US 

Claim No.: 88048929 
Claim Date: 23/07/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 88048929رقم االدعاء: 
 23/07/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 22/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/01/2019  

Applicant Name: LA HISPANO SUIZA, 
FABRICA DE 
AUTOMOVILES,S.A. 

 اسم طالب التسجيل: .ايه .ال ايسبانو سويثا، فابريكا دي اوتوموفيليز، اس

Nationality     :  Spain جنسية الطالب إسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address PEDRO II DE MONTCADA, 1, 08034 - 
BARCELONA, Spain,  

 عنوان طالب التسجيل  برشلونه، إسبانيا  ،  - 08034، 1ديه مونكادا،  2بيدرو 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166448 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 166448 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Precious metals and their alloys and goods in precious metals 

or coated therewith, not included in other classes; jewellery; 
precious stones, semi-precious stones, pearls and precious 
metals and imitations thereof; coins; tokens; works of art of 

precious metal; clocks, watches and chronometric instruments 
and parts thereof; key rings, key chains and charms therefor; 
cuff links, tie pins; badges (jewellery); pins (jewellery); buttons 

(jewellery); watch cases; jewellery boxes and watch boxes. 

ضائع من المعادن النفيسة أو مغطية بالمعادن النفيسة، غير معادن نفيسة و سبائكها و ب

متضمنة في االصناف االخرى ; المجوهرات ; االحجار الكريمة ;  أحجار شبه كريمة ; اللؤلؤ 
و المعادن النفيسة و التقليد منها ; العمالت المعدنية ; مسكوكات  ; اشغال فنية من معادن 

و ادوات قياس الوقت الدقيقة و قطعها ; حلقات مفاتيح نفيسة; ساعات كبيرة  و ساعات اليد 

; سالسل مفاتيح  و حلى صغيرة لها ; زمامات ]مرابط[ الكمام القمصان; دبابيس ربطات 
العنق; نياشين او اوسمة ]مجوهرات[; دبابيس ]مجوهرات[ ; ازرار ]مجوهرات[ ; علب 

 ساعات ; صناديق مجوهرات ; صناديق ساعات.

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

Applicant Name: Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft. 

 اسم طالب التسجيل: .اف بورش اكتيجيسيلشافت.مهندس اتش سي  .د 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, 
Germany.,  

 عنوان طالب التسجيل  , شتوتجارت , المانيا.  ،  70435,  1بورشيبالتز 

Applicant for 

Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 

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

ص.ب المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراعالخدمات  

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 11190 -925852
 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166498 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 166498 الصنف 
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 TURN-O-GRAPH   
 

 

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 not included in 
other classes, 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 غير المتضمنة في فئات 
الوقت األخرى واجهزة التوقيت وأدوات قياس وتسجيل  أخرى والساعات و أدوات قياس

الوقت )ساعات وصناعة الساعات( وقشط لساعات اليد وأقراص الساعات الداخلية المرقمة 

)الساعات وصناعة الساعات( والصناديق وعلب العرض للساعات والمستخدمة في صناعة 
ت؛ األحجار الكريمة الساعات وللمجوهرات وآليات تحريك الساعات وقطعها؛ المجوهرا

 واألحجار شبه الكريمة؛ المعادن النفيسة وسبائكها؛ المشابك )مجوهرات(,

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

Applicant Name: Rolex S.A. اسم طالب التسجيل: .ايه.روليكس اس 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3-5-7 Rue Francois-Dussaud  Geneva, 

Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  ريو فرانكويس دوساد، جنيفا،  سويسرا  7ـ5ـ3

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166515 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 166515 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Jewellery; earrings; body jewellery and ear jewellery used to 

first pierce the ear and body for ornamental purposes; pre-
sterilized ear piercing studs; pre-sterilized body piercing studs. 

مجوهرات؛ أقراط؛ مجوهرات الجسم ومجوهرات األذن التي تستخدم في ثقب األذن والجسم 

ألول مرة لغايات الزينة؛ رصائع ثقب األذن المعقمة مسبقاً؛ رصائع ثقب الجسم المعقمة 
 مسبقاً.

 

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

Applicant Name: Caress Manufacturing Ltd.  اسم طالب التسجيل: .إل تي ديكاريس مانيوفاكتشورينغ 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Quantamatic House,  7 Alan Bray Close 

Hinckley  Leicestershire LE10 3BP United 
Kingdom 

أالن براي كلوز هنكلي ليسيستيرشير إل  7كوانتاماتيك هاوس،  

 بي بيه المملكة المتحدة3 10ئي

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166800 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 166800 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Agates; Alarm clocks; Alloys of precious metal; Amulets 
[jewellery, jewelry]; Beads for making jewelry; Boxes of 
precious metal; Bracelets [jewellery, jewelry]; Brooches 

[jewellery, jewelry]; Busts of precious metal; Cases for clock- 
and watchmaking; Chains [jewellery, jewelry]; Chains (Watch—); 
Charms [jewellery, jewelry]; Chronometrical instruments; Clips 

(Tie—); Clock cases; Clocks and watches, electric; Clockworks; 
Cloisonné jewellery [jewelry]; Coins; Copper tokens; Cuff links; 
Diamonds; Earrings; Gold thread [jewellery, jewelry]; Gold, 

unwrought or beaten; Hat ornaments [of precious metal]; Ingots 
of precious metals; Iridium; Ivory [jewellery, jewelry]; Jet 
(Ornaments of—); Jewellery; Jewellery cases [caskets]; 

Jewellery (Paste—); Jewelry; Key rings [trinkets or fobs]; Links 
(Cuff—); Medallions [jewellery, jewelry]; Necklaces [jewellery, 
jewelry]; Ornamental pins; Ornaments [jewellery, jewelry]; 

Osmium; Palladium; Pearls [jewellery, jewelry]; Pendulums 
[clock- and watchmaking]; Pins [jewellery, jewelry]; Pins (Tie—); 
Platinum [metal]; Precious metals, unwrought or semi-wrought; 

Precious stones; Rhodium; Rings [jewellery, jewelry]; Semi-
precious stones; Silver thread; Silver, unwrought or beaten; 
Statues of precious metal; Sundials; Threads of precious metal 

[jewellery, jewelry]; Watch bands; Watches; Wire of precious 
metal [jewellery, jewelry]; Works of art of precious metal; 
Wristwatches., 

عقيق، ساعات منبهة، سبائك من معادن نفيسة، تمائم )مجوهرات(، خرز لصناعة 
المجوهرات، صناديق من معادن نفيسة، أساور )مجوهرات(، دبابيس للزينة )مجوهرات(، 
هياكل جذعية من معادن نفيسة، علب لساعات الحائط وساعات الجيب واليد، قالئد سلسلية 

)مجوهرات(، سالسل ساعات، حلي صغيرة )مجوهرات(، أدوات قياس الوقت الدقيقة، مشابك 
ساعات حائط وساعات جيب ويد كهربائية، آليات الساعات، ربطات العنق، علب ساعات، 

مجوهرات مجتزعة، قطع نقدية، مسكوكات نحاسية، زمامات )مرابط( أكمام، ماس، أقراط، 

خيوط ذهبية )مجوهرات(، ذهب غير مشغول أو مطروق )مصفح(، حلي للقبعات من معادن 
رات(، حلي من الكهرمان نفيسة، سبائك تشكيل من معادن نفيسة، إيريديوم، عاج )مجوه

األسود، مجوهرات، علب مجوهرات )صناديق(، مجوهرات مقلدة، مجوهرات، حلقات 

للمفاتيح )حلي صغيرة أو سالسل صغيرة(، زمامات )مرابط( أكمام، ميداليات كبيرة 
)مجوهرات(، قالئد )مجوهرات(، دبابيس زينة، حلي )مجوهرات(، أوزميوم، بالديوم، أللى 

ندول )لصناعة ساعات الحائط وساعات الجيب واليد(، دبابيس )مجوهرات(، )مجوهرات(، ب

دبابيس ربطات العنق، بالتين )فلز(، معادن نفيسة غير مشغولة أو نصف مشغولة، أحجار 
كريمة، روديوم، خواتم )مجوهرات(، أحجار شبة كريمة، خيوط فضية، فضة غير مشغولة أو 

ساعات شمسية، خيوط من معادن نفيسة  مطروقة )مصفحة(، نصب من معادن نفيسة،

)مجوهرات(، سوار ساعات، ساعات، أسالك من معادن نفيسة )مجوهرات(، أشغال فنية من 
 معادن نفيسة، ساعات يد.,

 

Date of 20/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/06/2019  

Applicant Name: YESSAYAN JEWELLERY 
S.A.R.L. 

 اسم طالب التسجيل: .م.م.شركة مجوهرات يساييان ش

Nationality     : LEBANON جنسية الطالب لبنان: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Yessayan Building, Ashrafieh, Beirut, 
Lebanon 

 عنوان طالب التسجيل  بناية يساييان ، األشرفية، بيروت، لبنان

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property TAG 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166596 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 166596 الصنف 



152 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

type (numerals and letter), wrappers(stationery), writing paper , 
sealing stamps , seals (stamps) signboards of paper or 

cardboard , stationery,placard of paper or cardboard , posters , 
printed matter , printing blosks , prints (engravings) ,paper , 
news papers , catalogues , address stamps, stickers(stationery) 

حروف وارقام طباعة، اغلفة ورقية ، ورق كتابة ، اختام توثيق ، اختام )طباعات(، الفتات 
، قرطاسية، اعالنات من الورق او الورق المقوى ، اعالنات من الورق و الورق المقوى 

كبيرة ، مطبوعات ، كليشيهات ، صور مطبوعة، ورق ، صحف ، كتالوجات، اختام وعناوين 
 ، لصاقات قرطاسية

Date of 19/09/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/09/2018  

Applicant Name: izdehar carton factory   اسم طالب التسجيل: مصنع االزدهار للكرتون 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address al -muqeer, P.O.Box: 71, 11511  71الشارع الرئيسي   ، ص.ب:-شارع الزميالت -الموقر ,

11511 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 71 -11511 al -muqeer   الشارع -شارع الوميالت -الموقر  11511 -71ص.ب
 الرئيسي 

ليغعنوان التب  

Trademark 166558 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 166558 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Paper and cardboard; printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery and office requisites, except furniture; 
adhesives for stationery or household purposes;instructional 

and teaching materials 

ات، مواد تجليد الكتب، الورق والورق المقوى والسلع المصنوعة من هذه المواد، المطبوع
الصور الفوتوغرافية، القرطاسية، مواد ولوازم القرطاسية والمكاتب، ما عدا األثاث، مواد 

 اللصق المستعملة للقرطاسية أو لألغراض المنزلية مواد التدريس والتعليم، 

Date of 16/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/01/2019  

Applicant Name: ProgressSoft corp. اسم طالب التسجيل: شركة التقدم لبرمجة الكمبيوتر المساهمة الخاصة المحدودة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address um uthaina -waqqas street building no.51, 

P.O.Box: 802, 11941 

،   51شارع سعد بن ابي وقاص عمارة رقم -ام اذينة 

 11941, 802ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 741 -11118 Amman-third circle-
prince mohammad st.anani building 

no.266 

شارع االمير محمد -الدوار الثالث-عمان 11118 -741ص.ب 
 266عمارة راتب العناني رقم -

ليغعنوان التب  

Trademark 166775 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 166775 الصنف 
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HISPANO SUIZA   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Writing instruments, namely pens, pencils, erasers, markers, 

crayons, highlighter pens; adhesive labels, stickers, flags made 
from papers, calendars, catalogues and brochures featuring 
automobiles and parts thereof and car races, pen-holders not 

made of precious metal, paper cutters, document folders for 
cards and documents, photograph albums, booklets, 
newspapers, periodicals and books featuring car races, 

competitions and the history of applicant, photographic prints, 
posters, ticket holder folders of paper, postcards, stationery,  
cardboard boxes, agendas, notepapers, photo albums, greeting 

cards, wrapping papers, note pads, stamps for collectors. 

الم الرصاص والمحايات ومؤشرات الصفحات وأقالم أدوات الكتابة، تحديدا: أقالم الحبر وأق

الشمع وأقالم التأشير؛ الرقع الالصقة والملصقات واألعالم المصنوعة من الورق واألجندات 
والكتالوجات والنشرات التي تعرض السيارات وقطعها وسباقات السيارات وحماالت أقالم 

لورق وملفات الوثائق للبطاقات الحبر التي ليست مصنوعة من المعادن النفيسة وقطاعات ا

والوثائق وألبومات الصور الفوتوغرافية والكتيبات والصحف واإلصدارات الدورية والكتب 
التي تعرض سباقات السيارات والمنافسات وتاريخ مقدمة الطلب والمطبوعات الفوتوغرافية 

ت البريدية والملصقات الكبيرة والحافظات لحفظ التذاكر المصنوعة من الورق والبطاقا

والقرطاسية والصناديق من الورق المقوى والتقاويم وورق المالحظات وألبومات الصور 
 وبطاقات التهنئة وورق التغليف وورق المالحظات والطوابع لهواة الجمع.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88048929 

Claim Date: 23/07/2018 

 USلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية: ب
 88048929رقم االدعاء: 

 23/07/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 22/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/01/2019  

Applicant Name: LA HISPANO SUIZA, 
FABRICA DE 
AUTOMOVILES,S.A. 

 اسم طالب التسجيل: .ايه .ال ايسبانو سويثا، فابريكا دي اوتوموفيليز، اس

Nationality     :  Spain جنسية الطالب إسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address PEDRO II DE MONTCADA, 1, 08034 - 
BARCELONA, Spain, P 

 عنوان طالب التسجيل  برشلونه، إسبانيا  ،  - 08034، 1ديه مونكادا،  2بيدرو 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166449 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 166449 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Paper and cardboard; Paper, including worksheets, memo 

paper, name card paper, Instruction and teaching materials 
(except apparatus) , Stationery; Printed matters; Calculating 
tables; Note books; Pencils, including sharpened pencils; Pens, 

including ball point pens; Writing brushes; Signing pens; Pen 
holders; Pen cases; Boxes for pens; Pencil sharpeners; 
Erasers, including rubber erasers; Tools for memorizing words; 

Labels, not of textile; Stickers; Pennants of paper; Envelopes 
(stationery); Pads (stationery), including tablet pads, writing 
pads; Bookmarkers; Loose-leaf binders; Document files for 

stationery purposes; Ink reservoirs; Folders for papers; 
Blackboards, including magnetic blackboards; Boxes, including 
corrugated cardboard boxes, boxes of paper; Bags of paper for 

packaging; Bags of plastic for packaging; Calendars; Hand 
writing specimens for copying; Books, booklets, writing or 
drawing books; magazines; Periodicals; Catalogues; 

Pamphlets; Posters; Hand books (manuals); Newsletters; 
Animal and plant models; Models for study. 

مل وورق المفكرات وورق بطاقات الورق و الورق المقوى؛ الورق وتتضمن أوراق الع

األسماء ومواد اإلرشاد والتعليم )باستثناء األجهزة( والقرطاسية؛ المطبوعات؛ القوائم 
الحسابية؛ الدفاتر؛ اقالم الرصاص وتتضمن أقالم الرصاص المبرية؛ اقالم الحبر وتتضمن 

االت أقالم الحبر؛ علب أقالم الحبر ذات الرأس الكروي؛ فراشي كتابة؛ أقالم الحبر للتوقيع؛ حم

ألقالم الحبر؛ صناديق ألقالم الحبر؛ برايات أقالم رصاص؛ المحايات وتتضمن المحايات 
المطاطية؛ األدوات لتذكر الكلمات؛ الرقع ، غير المصنوعة من النسيج؛ الرقع الالصقة؛ أعالم 

ائد مثلثة من الورق؛ الظروف )قرطاسية(؛ دفاتر المالحظات )قرطاسية( وتتضمن وس

الطاوالت ومساند الكتابة؛ مؤشرات للكتب؛ مثبتات األوراق؛ ملفات الوثائق لغايات 
القرطاسية؛ خزانات الحبر؛ ملفات لألوراق؛ سبورة ]ألواح تدريس[ وسبورات وتتضمن 

األلواح المغناطيسية؛ الصناديق بما في ذلك صناديق الكرتون المضلع وصناديق من الورق؛ 

؛ الحقائب من البالستيك للتعبئة؛ التقاويم؛ أدوات الكتابة اليدوية حقائب من ورق للتعبئة
للنسخ؛ الكتب والكتيبات ودفاتر الكتابة أو الرسم؛ المجالت؛ النشرات الدورية المطبوعة؛ 
الكتالوجات؛ الكراسات؛ الملصقات؛ الكتب اليدوية )أدلة توضيحية(؛ النشرات اإلخبارية؛ 

 لنماذج للدراسة.نماذج الحيوانات والنباتات؛ ا

Date of 03/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/02/2019  

Applicant Name: KUMON INSTITUTE OF 
EDUCATION CO., LTD. 

 اسم طالب التسجيل: .، ال تي دي.كومون انستيتيوت اوف ايديوكيشن كو

Nationality     :  Japan, جنسية الطالب اليابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5-6-6 Nishinakajima, Yodogawa-ku, Osaka, 
Japan,  

 عنوان طالب التسجيل  كو، اوساكا، اليابان  ،  -نيشيناكاجيما، يودوجاوا 5-6-6

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

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

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 166474 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 166474 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Paper, cardboard and goods made from these materials, namely 
books, photo albums and collectors' albums, decorative 
materials, filter materials, bags, pouches and goods for 

wrapping, packaging and storage purposes, disposable paper 
articles, works of art and figurines and architects' models, and 
parts and accessories for all the aforesaid goods, included in 

this class; stickers, printer's products; Bookbinding material; 
Photographs; Stationery; Adhesives for stationery or household 
purposes; Artists materials, paintbrushes; Typewriters and 

office requisites (except furniture); Instructional and teaching 
material (expect apparatus); Plastic materials for packaging, 
included in Class 16; Printers' type; Printing blocks; Document 

files [stationery], Calendars, Pen holders; Organisers 
(calendars); Pen cases; Flyers. 

بالتحديد، الكتب ، ألبومات الصور و  الورق، الكرتون و البضائع المصنوعة من هذه المواد،
ألبومات هواة التجميع، مواد الزينة، مواد الفلترة، الحقائب ، األكياس و البضائع المستخدمة 

في اللف و التغليف و التخزين، مواد ورقية تستخدم لمرة واحدة، أعمال الفن و التماثيل و 

في هذا الصنف ;  ملصقات;  النماذج المعمارية ، و قطع و اكسسوارات لجميع ما ذكر 
منتجات طباعية; مواد لتجليد الكتب; صور فوتوغرافية ]مطبوعة[; قرطاسية; مواد لصق 
]غراء[ للقرطاسية او لغايات منزلية;مواد رسم ، فراشي رسم;  آالت كاتبة ولوازم مكتبية 

يف ، المتضمنة في ]باستثناء األثاث[;مواد للتعليم ]باستثناء االجهزة[ ; مواد بالستيكية للتغل
;  حروف طباعة; قوالب طباعة; ملفات لألوراق ]قرطاسية[ ، رزنامات ، حامالت 16الصنف 

 أقالم حبر  ;  منظمات وقت;   علب القالم الحبر; نشرات.

 

Date of 24/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/04/2019  

Applicant Name: Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft. 

 اسم طالب التسجيل: .اف بورش اكتيجيسيلشافت.مهندس اتش سي  .د 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, Germany.  عنوان طالب التسجيل  , شتوتجارت , المانيا. 70435,  1بورشيبالتز 

Applicant for 

Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 

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

ص.ب الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 

 الطابق-مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 11190 -925852
 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166601 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 166601 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Printed publications, namely, magazines, brochures, booklets, 

hand-outs, flyers, catalog. 

منشورات مطبوعة، وبخاصةً، المجالت، األدلة، الكتيبات، نشرات التوزيع، نشرات إعالنية، 

 كتالوجات )دليل مصور(.

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

Applicant Name: Chalhoub Group Limited اسم طالب التسجيل: شلهوب جروب ليمتد 

Nationality     : BRITISH VIRGIN ISLANDS جنسية الطالب جزر العذارى البريطانية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Intertrust Corporate Services (BVI) 

Limited, 171 Main Street,  PO Box 4041 
Road Town, Tortola, VG 1110, British 
Virgin   Islands 

مين  171أنترتراست كوربوريت سيرفيسيز )بي في آي( ليمتد، 

 1110، رود تاون، تورتوال، في جي  4041ستريت، ص. ب. 
 زر العذراء البريطانية، الج

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166772 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 166772 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Paper, cardboard and goods made from these materials, namely 
works of art and figurines, books, photo albums and collectors’ 
albums, decoration materials, filtering materials, bags, pouches 

and articles for packaging, wrapping and storage, disposable 
paper products, and parts, fittings and accessories for all of the 
aforesaid goods, included in class 16; stickers, printed matter; 

bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists’ materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except furniture); 

instructional and teaching materials (except apparatus); plastic 
materials for packaging, included in class 16; clips for offices; 
printers’ type; printing blocks; document files, calendars, pen 

holders; organisers (calendars); pen cases; flyers. 

الورق، الكرتون و البضائع المصنوعة من هذه المواد، بالتحديد، أعمال الفن و التماثيل و  
لزينة، مواد الفلترة، الحقائب ، الكتب ، ألبومات الصور و ألبومات هواة التجميع، مواد ا

األكياس و البضائع المستخدمة في اللف و التغليف و التخزين، مواد ورقية تستخدم لمرة 

واحدة، و النماذج المعمارية ، و قطع و اكسسوارات لجميع ما ذكر في هذا الصنف ;  
رطاسية; ملصقات;  منتجات طباعية; مواد لتجليد الكتب; صور فوتوغرافية ]مطبوعة[; ق

مواد لصق ]غراء[ للقرطاسية او لغايات منزلية;مواد رسم ، فراشي رسم;  آالت كاتبة 

ولوازم مكتبية ]باستثناء األثاث[;مواد للتعليم ]باستثناء االجهزة[ ; مواد بالستيكية للتغليف ، 
;  حروف طباعة; قوالب طباعة; ملفات لألوراق ، رزنامات ، 16المتضمنة في الصنف 

 أقالم حبر  ;  منظمات وقت;   علب القالم الحبر; نشرات. حامالت

Date of 06/05/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

Applicant Name: Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft. 

 اسم طالب التسجيل: .اف بورش اكتيجيسيلشافت.مهندس اتش سي  .د 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, 
Germany.,  

 عنوان طالب التسجيل  , شتوتجارت , المانيا.  ،  70435,  1بورشيبالتز 

Applicant for 

Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 

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

ص.ب الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 11190 -925852
 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166492 Class 16 16 العالمة التجاريةرقم  166492 الصنف  
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  PORSCHE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Paper, cardboard and goods made from these materials, namely 
works of art and figurines, books, photo albums and collectors’ 
albums, decoration materials, filtering materials, bags, pouches 

and articles for packaging, wrapping and storage, disposable 
paper products, and parts, fittings and accessories for all of the 
aforesaid goods, included in class 16; stickers, printed matter; 

bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for 
stationery or household purposes; artists’ materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except furniture); 

instructional and teaching materials (except apparatus); plastic 
materials for packaging, included in class 16; clips for offices; 
printers’ type; printing blocks; document files, calendars, pen 

holders; organisers (calendars); pen cases; flyers. 

الورق، الكرتون و البضائع المصنوعة من هذه المواد، بالتحديد، أعمال الفن و التماثيل و  
الكتب ، ألبومات الصور و ألبومات هواة التجميع، مواد الزينة، مواد الفلترة، الحقائب ، 

األكياس و البضائع المستخدمة في اللف و التغليف و التخزين، مواد ورقية تستخدم لمرة 

و النماذج المعمارية ، و قطع و اكسسوارات لجميع ما ذكر في هذا الصنف ;   واحدة،
ملصقات;  منتجات طباعية; مواد لتجليد الكتب; صور فوتوغرافية ]مطبوعة[; قرطاسية; 

مواد لصق ]غراء[ للقرطاسية او لغايات منزلية;مواد رسم ، فراشي رسم;  آالت كاتبة 

مواد للتعليم ]باستثناء االجهزة[ ; مواد بالستيكية للتغليف ، ولوازم مكتبية ]باستثناء األثاث[;
;  مشابك  تستخدم في المكاتب ; حروف طباعة; قوالب طباعة; 16المتضمنة في الصنف 

 ملفات لألوراق ، رزنامات ، حامالت أقالم حبر  ;  منظمات وقت; علب القالم الحبر; نشرات.

Date of 23/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/05/2019  

Applicant Name: Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft. 

 اسم طالب التسجيل: .اكتيجيسيلشافتاف بورش .مهندس اتش سي  .د 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, 
Germany.,  

 عنوان طالب التسجيل  , شتوتجارت , المانيا.  ،  70435,  1بورشيبالتز 

Applicant for 

Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 

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

ص.ب الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 11190 -925852
 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166477 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 166477 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tissue paper  الورق الصحي 

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

Applicant Name: swisscorner for hygienic 
PAPER paints & 
DETERGENTS 

 اسم طالب التسجيل: شركة الركن السويسري لصناعة الورق الصحي واالصباغ والمنظفات  

Nationality     : JORDAN الطالبجنسية  االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address alhasan industry , P.O.Box: 1109, 21110  عنوان طالب التسجيل  21110, 1109مدينة الحسن الصناعية   ، ص.ب:-اربد 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1109 -21110 alhasan industry    ليغعنوان التب مدينة الحسن الصناعية -اربد  21110 -1109ص.ب  

Trademark 166541 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 166541 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Paper napkins, paper place mats; facial tissue; bathroom tissue; 
paper lunch bags; paper towels; plastic bags, namely, trash and 

garbage bags, sandwich bags, food storage and freezer bags for 
household use; general purpose plastic and paper bags; plastic 
wrap; disposable lawn and leaf bags; paper; notepads; adhesive 

tape for household use; envelopes; paper-clips; folders; 
binders; notebooks; stationery; writing instruments; binder 
clips; rubber bands 

المناديل الورقية و قواعد أواني المائدة من الورق، مناديل الوجه الورقية، مناديل الحمام 
ف الورقية، أكياس البالسـتيكو تحديًدا أكياس النفايات الورقية، أكياس الغداء الورقية، المناش

والقمامة و أكياس السندويتشاتو أكياس تخزين الطعام وأكياس المجمدات لالستخدام المنزلي، 
األكياس البالستيكية والورقية لألغراض العامة، غالف بالستيك، أكياس العشب وورق الشجر 

ريط الصق لالستخدام المنزلي، المغلفات، مشابك تُستخدم لمرة واحدة، الورق، المفكرات، ش

ورق، المجلدات، الملفات، دفاتر المالحظات، أدوات مكتبية، أدوات الكتابة، المشابك الرابطة، 
 الشرائط المطاطية.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/214,155 
Claim Date: 03/12/2018 

 USاالدعاء: االدعاء بحق االولوية: بلد 
 88/214,155رقم االدعاء: 

 03/12/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 03/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/06/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 

55403, USA 

،  55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا،  1000

 الواليات المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 166745 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 166745 الصنف 
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 الروابي ايكو    
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Paper and cardboard, paper adhesives, prints, Stationery, 

typewriters and office supplies plastics for packaging 

 كاتبة ولوازم قرطاسية . االت« مطبوعات« الورق والورق المقوى ؛ مواد لالصقة للورق

 مكتبية مواد بالستيكية للتغليف .

Date of 04/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/11/2019  

Applicant Name: RawabiJordan For 
Marketing & Dist . Co  

 اسم طالب التسجيل: شركة روابي االردن للتسويق والتوزيع 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman / Tabarbor , Amman, P.O.Box: 
8670, 13162 

 عنوان طالب التسجيل  13162, 8670عمان / طبربور   ، عمان  ، ص.ب:

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 8670 -13162 Amman / Tabarbor    ليغعنوان التب عمان / طبربور   13162 -8670ص.ب  

Trademark 166503 Class 16 16 التجاريةرقم العالمة  166503 الصنف  
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   HISPANO SUIZA  
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Trunks, suit cases, travelling bags, umbrellas, briefcases, 
leather suit bags, wallets, purses, business card holders and 

document cases all of skin or leather, toiletry cases sold empty 
and vanity cases sold empty, rucksacks, waist packs and 
saddlery. 

ب الجلدية الحقائب الكبيرة والحقائب وحقائب السفر والمظالت والحقائب المسطحة والحقائ
للبدالت والمحافظ والجزادين وحقائب حمل البطاقات التعريفية وحقائب المستندات المصنوعة 

جميعها من الجلود أو الجلود المدبوغة وحقائب لوازم الزينة المباعة فارغة وحقائب لوازم 
 التجميل المباعة فارغة وحقائب الظهر المباعة فارغة وحقائب الخصر والسروج.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88048929 
Claim Date: 23/07/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88048929رقم االدعاء: 

 23/07/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 22/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/01/2019  

Applicant Name: LA HISPANO SUIZA, 
FABRICA DE 
AUTOMOVILES,S.A. 

 اسم طالب التسجيل: .ايه .اسال ايسبانو سويثا، فابريكا دي اوتوموفيليز، 

Nationality     :  Spain جنسية الطالب إسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address PEDRO II DE MONTCADA, 1, 08034 - 
BARCELONA, Spain,  

 عنوان طالب التسجيل  برشلونه، إسبانيا  ،  - 08034، 1ديه مونكادا،  2بيدرو 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

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

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 166447 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 166447 الصنف 
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   Detective Pikachu  

   
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Packaging containers of leather; leather cases; bags and the 

like; pouches; bags; school bags; rucksacks; suitcases; leather 
bags; card cases [notecases]; purses; wallets; key cases; 
luggage tags; backpacks; vanity cases, not fitted; umbrellas and 

their parts. 

أوعية التعبئة والتغليف من الجلد؛ الحافظات الجلدية؛ الحقائب وما شابهها؛ األكياس؛ 

ات الحقائب؛ الحقائب المدرسية؛ حقائب الظهر؛ حقائب السفر؛ حقائب جلدية؛ محافظ للبطاق
]محافظ جيب[؛ الجزادين؛ محافظ النقود؛ حافظات المفاتيح؛ رقع التعليق لحقائب السفر؛ 
الحقائب التي توضع على الظهر؛ حقائب مستحضرات التجميل غير المجهزة؛ المظالت 

 وقطعها.

Priority claim:  Claim Country: JP 
Claim No.: 2018-107198 

Claim Date: 24/08/2018 

 JPق االولوية: بلد االدعاء: االدعاء بح
 107198-2018رقم االدعاء: 

 24/08/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 24/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  24/02/2019  

Applicant Name: Nintendo Co., Ltd. اسم طالب التسجيل: .، ال تي دي.ننتيندو كو 

Nationality     :  Japan, جنسية الطالب اليابان: 

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 166458 Class 18 18 العالمة التجاريةرقم  166458 الصنف  
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   LUXUTTE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Leather bags; leather briefcases; leather cases; leather cord; 

leather for furniture; leather for shoes; leather handbags; 
leather leads; leather leashes; leather notecases; leather 
pouches; leather straps; leather suitcases; leather thongs; 

leather wallets; polyurethane leather; stirrup leathers; synthetic 
leather; tanned leather; unworked leather; boxes of leather or 
imitation leather; leather and imitations of leather; key cases of 

leather or imitation leather; bags of imitation leather; cases of 
imitation leather; chin straps, of leather; coin purses of leather; 
handbags made of leather; handbags of imitation leather; labels 

of leather; leather envelopes for merchandise packaging; 
leather luggage tags; leather pouches for merchandise 
packaging; leather shopping bags; leather shoulder belts; 
leather shoulder straps; leather sold in bulk; luggage straps of 

leather; moleskin [imitation of leather]; pouches of leather; 
saddlery of leather; valves of leather; attache cases made of 
leather; attaché cases of imitation leather; golf bag tags of 

leather; imitation leather sold in bulk; chamois leather, other 
than for cleaning purposes; crucifixes of leather, other than 
jewellery; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 

carrying bags; suitcases; briefcases; luggage; beach bags; 
bags for campers; bags for climbers; shopping bags; wheeled 
shopping bags; handbags; cosmetic cases sold empty; toiletry 

bags; backpacks; book bags; pocket wallets; coin purses; key 
cases; toiletry cases sold empty; duffel bags; tote bags; gym 
bags; travel garment covers; umbrellas and parasols; walking 

sticks; whips, harness and saddlery; clothing for animals; 
neckerchiefs for pets [clothing for animals]; snoods for pets 
[clothing for animals]; bow ties for pets [clothing for animals]; 

collars, leashes and clothing for animals; bandanas for pets 
[clothing for animals]; bags for carrying animals., 

حقائب جلدية; الحقائب الجلدية الحاملة للوثائق ;اغلفة جلدية; مخرمات جلدية; جلود لألثاث; 

جلدية ;حقائب جلود لألحذية; محافظ جلدية ]حقائب يد[; رسن جلدي;لجم جلدي; أكياس 
جلدية للدفاتر; احزمة جلدية; حقائب يد جلدية; سيور جلدية; حافظات نقود جلدية; جلد متعدد 
اليوريثان ; سير الركاب; جلود اصطناعية; جلود مدبوغة; جلود غير مدبوغة ; صناديق من 

ن الجلد أو الجلد أو الجلد المقلد; الجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغة; حافظات مفاتيح م
الجلد المقلد ; حقائب من الجلد المقلد;حافظات من الجلد المقلد; سيور ذقن جلدية; محافظ 

للنقود المعدنية مصنوعة من الجلد; حقائب يد مصنوعة من الجلد ;حقائب يد من الجلد المقلد 

ياس ; بطاقات جلدية; مغلفات جلدية لتعبئة السلع; بطاقات اسمية جلدية لحقائب السفر; أك
جلدية لتعبئة السلع; حقائب تسّوق جلدية; أحزمة كتف جلدية; جلود تباع بالجملة; أحزمة 
لألمتعة من الجلد ; فرو الخلد ]جلد تقليد[; أكياس جلدية; سروج جلدية; صمامات جلدية; 

حقائب أوراق صغيرة مصنوعة من الجلد; حقائب أوراق صغيرة مصنوعة من الجلد المقلد ; 
حقائب الغولف; جلد مقلد يباع بالجملة; جلود الشمواه بخالف المستخدمة وسوم جلدية ل

الغراض التنظيف; صلبان جلدية، عدا المجوهرات; جلود غير مشغولة ; صناديق وحقائب 
سفر; حقائب للحمل; حقائب صغيرة سفرية; محافظ جلدية مسطحة للوثائق واالوراق; حقائب 

مخيمات; حقائب للمتسلقين; اكياس تسوق; حقائب أمتعة السفر; حقائب للشاطئ; حقائب ال
تسوق مزودة بعجالت; حقائب يد; علب أدوات التجميل تباع فارغة; حقائب زينة; حقائب 

ظهر; حقائب كتب; محافظ جيب; محافظ نقود; حافظات مفاتيح ]مصنوعات جلدية[; حقائب 

حقائب للتمارين  أدوات تجميل تباع فارغة; حقائب من القماش المبطن; حقائب سفرية;
الرياضية; أغطية لملبوسات السفر; المظالت والشماسي; عصي خيزران; سياط وسروج 

وأطقم خيل; مالبس للحيوانات ;أوشحة رقبة للحيوانات األليفة]مالبس للحيوانات[; وتيرات 

للحيوانات االليفة]مالبس للحيوانات[; ربطات عنق للحيوانات االليفة ]مالبس[ ; أطواق 
ة ومالبس للحيوانات; عصابات رأس للحيوانات االليفة]مالبس للحيوانات[ ; حقائب وأرسن

 لحمل الحيوانات.,

Date of 20/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/03/2019  

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

Nationality     : BRITISH VIRGIN ISLANDS جنسية الطالب جزر العذارى البريطانية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Offshore Incorporation Centre  Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands. 

أوفشور إنكوربوريشن سنتر رود تاون, تورتوال, جزر فيرجن 

 البريطانية.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7, 

2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman 

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

 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166525 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 166525 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Bags for sports; bags; beach bags; business card cases; 

handbags; luggage tags; pocket wallets; purses; school bags; 
shoulder belts [straps] of leather; travelling bags; umbrellas., 

حقائب للرياضة; أكياس; حقائب للشاطئ; حامالت بطاقات العمل; حقائب يد; بطاقات عنوانين 

زمة كتف جلدية; حقائب سفرية; لألمتعة; محافظ جيب; محافظ نقود; حقائب مدرسية; أح
 مظالت.,

Date of 31/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/03/2019  

Applicant Name: Suyen Corporation التسجيل:اسم طالب  سوين كوربوريشن  

Nationality     : PHILIPPINES جنسية الطالب فلبين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2214 Tolentino Street, Pasay City,    Metro 

Manila, Philippines 

 عنوان طالب التسجيل  ستريت ، باساي سيتي ، مترو مانيال، الفليبين تولينتينو 2214

Applicant for 
Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7, 

2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman 

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

 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166548 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 166548 الصنف 
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  ALIENWARE  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Bags, briefcases and backpacks. .حقائب، محافظ جلدية وحقائب ظهر 

Date of 28/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/04/2019  

Applicant Name: Dell Inc. اسم طالب التسجيل: .ديل، إنك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA الطالبجنسية  امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address One Dell Way, Round Rock TEXAS 78682 

United States of America 

،  الواليات المتحدة 78682ون ديل واي، راوند روك،  تكساس 

 األمريكية.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166792 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 166792 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials, namely luggage, suitcases, trunks, bags and other 

travelling cases, small leather goods, key straps, collars for 
animals, and parts, fittings and accessories for all of the 
aforesaid goods, included in class 18; animal skins, hides; 

luggage and carrying bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; bags, included in class 18; 
clothing for pets, toiletry bags, rucksacks, handbags, wallets, 

credit card cases; attaché cases, key cases, organisers of 
leather to hold calendars, business cards and pocketbooks. 

الجلد و الجلد المقلد و البضائع المصنوعة من هذه المواد ، بالتحديد، حقائب أمتعة السفر; 
حقائب صغيرة سفرية; صناديق ثياب ]حقائب سفرية[; أكياس; صناديق سفر;بضائع جلدية 

و اكسسوارات لجميع ما ذكر في هذا صغيرة  ; أربطة للمفاتيح ;  أطواق للحيوانات ، و قطع 
; جلود حيوانات، غير مدبوغة; صناديق وحقائب نقل األمتعة; مظالت; شماسي;  18الصنف 

; مالبس  18عصي خيزران; سياط; ألجم خيول; سروج; أكياس  ، متضمنة في الصنف 

حافظات  للحيوانات االليفة; حقيبة مستلزمات النظافة ; حقائب ظهر; حقائب يد; محافظ جيب;
البطاقات االئتمانية; حقائب صغيرة للوثائق واالوراق; حافظات مفاتيح ; منظمات وقت من 

 الجلد لحمل الرزنامات ; بطاقات عمل و  محافظ جيب.

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

Applicant Name: Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft. 

 اسم طالب التسجيل: .اكتيجيسيلشافتاف بورش .مهندس اتش سي  .د 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, 
Germany.,  

 عنوان طالب التسجيل  , شتوتجارت , المانيا.  ،  70435,  1بورشيبالتز 

Applicant for 

Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 

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

ص.ب الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 11190 -925852
 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166484 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 166484 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Boxes of leather or imitation leather ; Travelling bags ; 
Travelling sets (leatherware) ; Trunks and suitcases ; Garment 

bags for travel purposes for clothes and shoes ; Vanity cases 
(not fitted) ; Rucksacks ; Handbags ; Sport bags ; Clutches 
(evening purses); Attache cases made of leather ; Briefcases 

made of leather; Pocket wallets ; Wallets ; Change purses ; Card 
cases (notecases) ; Key cases (leatherware); Parasols ; 
Umbrellas ; Pet clothing ; Bags for carrying animals., 

صناديق مصنوعة من الجلد أو الجلد المقلد؛ حقائب السفر؛ مستلزمات السفر )بضائع جلدية(؛ 
سفر؛ حقائب حمل المالبس لغايات السفر للمالبس واألحذية؛ حقائب صناديق الثياب وحقائب ال

مستحضرات الزينة )غير المخصصة الستخدام معين(؛ حقائب الظهر؛ حقائب اليد؛ الحقائب 
الرياضية؛ الحقائب النسائية ذات المقابض )جزادين السهرة(؛ حافظات الوثائق واألوراق 

الجلود؛ محافظ الجيب؛ محافظ النقود؛ محافظ  المصنوعة من الجلد؛ الحقائب المصنوعة من

حمل النقود المعدنية؛ حافظات البطاقات )محافظ جيب(؛ حافظات المفاتيح )سلع جلدية(؛ 
 الشماسي؛ المظالت؛ مالبس الحيوانات األليفة؛ حقائب لحمل الحيوانات.,

Priority claim:  Claim Country: FR 
Claim No.: 4503284 
Claim Date: 26/11/2018 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 4503284رقم االدعاء: 

 26/11/2018تاريخ االدعاء: 

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

خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األبيض والكحلي الغامق اشتراطات 
 والبيج وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

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

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

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

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 166519 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 166519 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Boxes of leather or imitation leather ; Travelling bags ; 
Travelling sets (leatherware) ; Trunks and suitcases ; Garment 

bags for travel purposes for clothes and shoes ; Vanity cases 
(not fitted) ; Rucksacks ; Handbags ; Sport bags ; Clutches 
(evening purses); Attache cases made of leather ; Briefcases 

made of leather; Pocket wallets ; Wallets ; Change purses ; Card 
cases (notecases) ; Key cases (leatherware); Parasols ; 
Umbrellas ; Pet clothing ; Bags for carrying animals., 

صناديق مصنوعة من الجلد أو الجلد المقلد؛ حقائب السفر؛ مستلزمات السفر )بضائع جلدية(؛ 
لغايات السفر للمالبس واألحذية؛ حقائب صناديق الثياب وحقائب السفر؛ حقائب حمل المالبس 

مستحضرات الزينة )غير المخصصة الستخدام معين(؛ حقائب الظهر؛ حقائب اليد؛ الحقائب 
الرياضية؛ الحقائب النسائية ذات المقابض )جزادين السهرة(؛ حافظات الوثائق واألوراق 

حافظ النقود؛ محافظ المصنوعة من الجلد؛ الحقائب المصنوعة من الجلود؛ محافظ الجيب؛ م

حمل النقود المعدنية؛ حافظات البطاقات )محافظ جيب(؛ حافظات المفاتيح )سلع جلدية(؛ 
 الشماسي؛ المظالت؛ مالبس الحيوانات األليفة؛ حقائب لحمل الحيوانات.,

Priority claim:  Claim Country: FR 
Claim No.: 4503278 
Claim Date: 26/11/2018 

 FRولوية: بلد االدعاء: االدعاء بحق اال
 4503278رقم االدعاء: 

 26/11/2018تاريخ االدعاء: 

Special condition:  The registration of this trademark should be 
in dark (gray) and grey colors according to the print filed with 
the application 

يجب أن يكون باأللوان الرمادي الداكن والرمادي اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة 
 وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

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

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2, Rue Du Pont-neuf 75001 Paris, France 2 ،عنوان 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 
 /شارع األمير شاكر بن زيدعمان/ الشميساني 

ليغعنوان التب  

Trademark 166517 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 166517 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Boxes of leather or imitation leather ; Travelling bags ; 
Travelling sets (leatherware) ; Trunks and suitcases ; Garment 

bags for travel purposes for clothes and shoes ; Vanity cases 
(not fitted) ; Rucksacks ; Handbags ; Sport bags ; Clutches 
(evening purses); Attache cases made of leather ; Briefcases 

made of leather; Pocket wallets ; Wallets ; Change purses ; Card 
cases (notecases) ; Key cases (leatherware); Parasols ; 
Umbrellas ; Pet clothing ; Bags for carrying animals., 

صناديق مصنوعة من الجلد أو الجلد المقلد؛ حقائب السفر؛ مستلزمات السفر )بضائع جلدية(؛ 
ائب صناديق الثياب وحقائب السفر؛ حقائب حمل المالبس لغايات السفر للمالبس واألحذية؛ حق

مستحضرات الزينة )غير المخصصة الستخدام معين(؛ حقائب الظهر؛ حقائب اليد؛ الحقائب 
الرياضية؛ الحقائب النسائية ذات المقابض )جزادين السهرة(؛ حافظات الوثائق واألوراق 

المصنوعة من الجلد؛ الحقائب المصنوعة من الجلود؛ محافظ الجيب؛ محافظ النقود؛ محافظ 

عدنية؛ حافظات البطاقات )محافظ جيب(؛ حافظات المفاتيح )سلع جلدية(؛ حمل النقود الم
 الشماسي؛ المظالت؛ مالبس الحيوانات األليفة؛ حقائب لحمل الحيوانات.,

Priority claim:  Claim Country: FR 
Claim No.: 4503382 
Claim Date: 27/11/2018 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 4503382االدعاء: رقم 

 27/11/2018تاريخ االدعاء: 

Special condition:  The registration of this trademark should be 
in light brown and dark brown colors according to the print filed 

with the application 

ني الفاتح والبني الغامق اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان الب
 وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

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

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166518 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 166518 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Leather and imitations of leather; animal skins and hides; 

luggage and carrying bags; umbrellas and parasols; walking 
sticks; whips, harness and saddlery; collars, leashes and 
clothing for animals; bags; bags for climbers and campers and 

beach bags; bags for sports; handbag frames; frames for 
umbrellas or parasols; mountaineering sticks; purses; 
handbags; travelling sets and key cases (leatherware); attache 

cases; garment bags for travel; hat boxes of leather; sling bags 
for carrying infants; wheeled shopping bags; boxes of leather or 
leatherboard; boxes of vulcanised fibre; pocket wallets; 

briefcases; school satchels and cases of leather or 
leatherboard; school bags; vanity cases (not fitted); leather 
leashes; leather laces, leather leads; umbrella covers; saddle 

cloths for horses; backpacks, rucksacks; haversacks; music 
cases; halters; bags (envelopes, pouches) of leather, for 
packaging; leather twist, leather thread; suitcase handles; 

walking stick and umbrella handles; horse blankets; furniture 
coverings of leather; pads for horse saddles; umbrella rings; 
blinkers (harness); harness fittings; walking stick seats; 

shoulder belts (straps), of leather; tool bags (empty); chain 
mesh purses; muzzles; bridles (harness); head-stalls; 
leatherboard; bands of leather; travelling trunks; shopping 
bags; straps for soldiers' equipment; harness traces, harness 

straps; straps of leather (saddlery); straps for skates; imitation 
leather; trimmings of leather for furniture; leather straps; butts 
(parts of hides); curried skins; cat o' nine tails; coverings of 

skins (furs); stirrup leathers; parts of rubber for stirrups; bits for 
animals (harness); reins; suitcases; moleskin (imitation of 
leather); fur; chamois leather, other than for cleaning purposes; 

nose bags (feed bags); net bags for shopping; casings, of 
leather, for springs; knee-pads for horses; riding saddles; 
fastenings for saddles; card cases [notecases]; traces 

(harness); valves of leather. 

المظالت، الجلود وتقليد الجلد، جلود الحيوانات والجلود، األمتعة وحقائب الحمل، الشماسي و

عصي المشي، السياط والضفائر والسروج، الياقات، المقاود والمالبس للحيوانات، حقائب، 
حقائب للمتسلقين وهواة التخييم وحقائب الشاطئ، حقائب رياضية، إطارات حقيبة يد، إطارات 
للشماسي أو المظالت، العصي لتسلق الجبال، المحافظ، حقائب اليد، مجموعات السفر وحقائب 

مفاتيح )مصنوعات الجلود(، حقائب أوراق لليد، حقائب المالبس للسفر، حقائب بحمالة ال
لحمل الرضع، حقائب التسوق ذات العجالت، صناديق من الجلد أو الجلود، صناديق من ألياف 

مفلكنة، محافظ الجيب، حقائب، الحقائب المدرسية، وحقائب الجلود أو لوحات الجلود، 

ئب لوازم التجميل )غير المجهزة(، المقاود الجلدية، األربطة الجلدية، الحقائب المدرسية، حقا
والجلود، أغطية مظلة، قماش السرج للخيول، حقائب الظهر، حقيبة تحمل على الظهر، حقائب 

الموسيقى قيود، أكياس )أظرف وأكياس( من الجلد، للتغليف، تطور الجلود، والجلود الخيط، 

ابض مظلة، بطانيات الحصان، أغطية أثاث من الجلد، مقابض حقيبة عصا المشي والمق
منصات لسروج الحصان، حلقات مظلة، غمامات الفرس ]أطقم الفرس[، تركيبات ألطقم 

الفرس، مقاعد عصا المشي، أحزمة الكتف )األشرطة(، من الجلد، أكياس أداة )فارغة(، شبكة 

ح من الجلود، عصابات من سلسلة المحافظ ، لجام، األلجمة )مجدولة(، غطاء للرأس، لو
الجلد، حقائب السفر، أكياس التسوق، األشرطة لمعدات الجنود، آثار ضفائر، وأشرطة 

مضفرة، األشرطة من الجلد )السروج(، األشرطة للزالجات، زركشة جلد صناعي من الجلد 

لألثاث، االحزمة الجلدية، أعقاب )أجزاء من جلود(، جلود مجعدة، سياط، أغطية جلود 
اء(، جلود الركائب، أجزاء من المطاط للركائب، الشكائم المستخدمة للحيوانات ]أطقم )فر

الفرس[، قيود، حقائب، فرو الخلد )تقليد الجلد(، الفراء، جلد الشامواه، بخالف أغراض 

التنظيف، أكياس األنف )أكياس األعالف(، أكياس صافي للتسوق، أغلفة من جلود للنوابض، 
ل، السروج لركوب الخيل، أربطة للسروج، حقائب البطاقة ]حقيبة مساند الركبة للخيو

 للدفاتر[، إشارات تتبع )طقم للحصان(، صمامات من الجلد.

Date of 13/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/06/2019  

Applicant Name: Industria De Diseno Textil, 
S.A. (Inditex, S.A.) 

 اسم طالب التسجيل: .)ايه .انديتكس اس .(ايه .تكستايل، اساندستريا دي ديزينو 

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 166723 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 166723 الصنف 
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  WEEKEND MAX MARA 
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

BAGS; BRIEFCASES; CARD CASES; CREDIT CARD CASES; 
HANDBAGS; HAVERSACKS; KEY CASES; POCKET WALLETS; 

PURSES; RUCKSACKS/ BACKPACKS; SHOPPING BAGS; 
SUITCASES; TRAVELLING BAGS; TRAVELLING SETS; TRUNKS 
[LUGGAGE]; VALISES 

 حقائب، حقائب جلدية رسمية، محافظ بطاقات، محافظ بطاقات االئتمان، حقائب يد، حقائب
ظهر للجنود، محافظ مفاتيح، محافظ جيب، جزادين، حقائب للظهر/حقائب ظهر، حقائب 

التسوق، حقائب، حقائب للسفر، مجموعة حقائب للسفر، صناديق ثياب )حقائب سفرية(، 
 حقائب صغيرة سفرية

Date of 30/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/06/2019  

Applicant Name: Max Mara Fashion Group 
S.R.L. 

 اسم طالب التسجيل: .ال .آر .ماكس مارا فاشن جروب اس

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Via Pietro Giannone 10, 10121, Torino, 
Italy 

 عنوان طالب التسجيل  ، تورينو، ايطاليا10121، 10فيا بيترو جيانون 

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 166823 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 166823 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Brackets, not of metal; staircases, not of metal, railings, not of 
metal; palings, not of metal; poles, not of metal, for power lines. 

الدعامات غير المعدنية، ساللم غير معدنية والسكك الحديدية غير المعدنية، السياجات غير 
 المعدنية، األعمدة غير المعدنية لخطوط الطاقة الكهربائية.

Priority claim:  Claim Country: RU 

Claim No.: 2018752935 
Claim Date: 30/11/2018 

 RUدعاء: االدعاء بحق االولوية: بلد اال

 2018752935رقم االدعاء: 
 30/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 30/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ريخ ايداع الطلبتا 30/05/2019  

Applicant Name: Joint-stock company 
SVEL Group (SVEL Group 
JSC) 

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

Nationality     : RUSSIAN جنسية الطالب روسيا: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

620010 

، ايكاترينبرغ، سفردلوفاسكيا 61يو ال. شيرنباكوفسكوجو، 
 620010اوبالست، روسيا )آر يو(، 

 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 166817 Class 19 19 رقم العالمة التجارية 166817 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

cupboard/ desks (furniture)/furniture/ furniture(office)/ 
bassinettes 

 خزائن , مكاتب )اثاث(,اثاث,اثاث)مكتب(, اسرة الطفال 

Date of 30/07/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/07/2018  

Applicant Name: ANDREA'S DESIGN and  
ART LTD  

التسجيل:اسم طالب  م .م.شركة اندريا للتصميم والرسم 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 - Al rabeh - Kapol st , P.O.Box: 
182356, 11118 

،   2عمارة جوهرة الرابية ط عمان الرابية شارع كابول 
 11118, 182356ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

  P.O.Box 182356 -11118 Amman - Alrabeh 

- Kapol st  

عمان الرابية شارع كابول عمارة  11118 -182356ص.ب  

  2جوهرة الرابية ط 

ليغعنوان التب  

Trademark 166758 Class 20 20 رقم العالمة التجارية 166758 الصنف 



176 

 

 

  INFIA  
   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Containers, small tubs for packaging and/or preserving 
foodstuffs, of plastic. 

 األوعية والحافظات الصغيرة لتعبئة و/أو لحفظ األغذية المصنوعة من البالستيك

Date of 12/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/05/2019  

Applicant Name: INFIA S.R.L. اسم طالب التسجيل: .ال .آر .انفيا اس 

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Via Caduti di Via Fani 85- 47032 

BERTINORO FC- Italy 

 -بيرتينورو اف تشي  47032-85فيا كادوتي دي فيا فاني 

 ايطاليا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166713 Class 20 20 رقم العالمة التجارية 166713 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

F7 Air cushions not for medical purposes , air mattresses not 

for medical purposes , air beds not for medical purposes , beds 
for household pets , benches ( furniture ) , cushions , footstools 
, handling pallets not of metal , inflatable iture , loading pallets 

not of metal , pet cushions , pillows , seats / chairs ( seats ) , 
sofas , transport pallets not of metal , I wind chimes ( decoration 
) 

وسائد هوائية ليست لغايات طبية ، فرشات هوائية ليست لغايات طبية ، مخدات هوائية ليست 

لية األليفة ، نضد ) أثاث ( ، وسائد ، مسائد للقدمين ، لغايات طبية ، أسرة للحيوانات المنز
منصات تحميل غير معدنية ، أثاث قابل للنفخ ، منصات غير معدنية للشحن ، وسائد 

للحيوانات األليفة ، مخدات ، مقاعد ، صوفات ، منصات غير معدنية للنقل ، أجراس تقرع 

 لحركة الهواء للديكور (

Disclaimer: registration of this mark does not give its owners 
the absolute right to use general and descriptive words if they 
appear in isolation from the mark  

التنازل: ان تسجيل هذه العالمة  ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات العامة و 
 الوصفية اذا ظهرت بمعزل عن العالمة 

 

Date of 28/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/07/2019  

Applicant Name: Tamara Issa subhi enbeh  اسم طالب التسجيل: تماره عيسى صبحي عنبه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Amman, deir ghbar, refa'abin Aws st close 

to al qimma schools, P.O.Box: 562, 11831 

دير غبار ,شارع رفاعة بن اوس قرب مدارس القمة   ، -عمان 

 11831, 562ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 562 -11831 Amman deir ghbar 
refa'abin Aws st close to al qimma 

schools 

دير غبار شارع رفاعة بن اوس -عمان  11831 -562ص.ب  
 قرب مدارس القمة 

ليغعنوان التب  

Trademark 166506 Class 20 20 رقم العالمة التجارية 166506 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Household or kitchen utensils and containers; combs and 
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making 

materials; articles for cleaning purposes; steel wool; unworked 
or semi-worked glass (except building glass); glassware, 
porcelain and earthenware not included in other classes; 

crockery; wine and sparkling wine coolers; insulated mugs; 
bottle openers; bottle closures; money boxes; ice cube moulds; 
perfume vaporisers; rags (cloth) for cleaning. 

أوعية و أدوات منزلية أو للمطبخ; أمشاط و إسفنجات; فراشي )عدا فراشي التلوين او 
الدهان(; مواد لصنع الفراشي; مواد ألغراض التنظيف; صوف فوالذي; زجاج مشغول أو 

لمباني(; أواني زجاجية ; بورسالن و خزف غير موجود في شبه مشغول )ما عدا زجاج ا
االصناف االخرى; نبيذ و  مبردات نبيذ فوارة;  أكواب عازلة  ; فاتحات قوارير;  ادوات 

 إغالق للقوارير ;حصالة; قوالب مكعبات الثلج;  رذاذات عطر; خرق للتنظيف.

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

Applicant Name: Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft. 

 اسم طالب التسجيل: .اف بورش اكتيجيسيلشافت.مهندس اتش سي  .د 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, 
Germany.,  

 عنوان طالب التسجيل  , شتوتجارت , المانيا.  ،  70435,  1بورشيبالتز 

Applicant for 

Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 

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

ص.ب  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 11190 -925852
 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166490 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 166490 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Non-electric Beverages (Heat insulated containers for—) Bins 
(Dust—) Blenders, non-electric, for household purposes Boot 
jacks Bottle gourds Bottle openers Bottles Bottles 

(Refrigerating—) Bowls [basins] Bowls (Glass—) Boxes for 
sweetmeats Boxes of glass Boxes of metal, for dispensing 
paper towels Boxes (Soap—) Bread baskets [domestic], terra-

cotta or glass , Butter dishes , Butter-dish covers Cabarets 
[trays] , Cake molds [moulds] , Candy boxes , Ceramics for 
household purposes, Coffee percolators, non-electric, 

Containers for household or kitchen use, , Ceramics for 
household purposes, Combs (Electric—), Combs, Cookery 
molds [moulds], Cooking pot sets, Currycombs, Dish covers, 

Dishes, Dishwashing brushes, Earthenware , ceramic, earthware 
or glass, Kitchen utensils, Pottery, 

أوعية المشروبات غير الكهربائية الحافظة للحرارة وصناديق القمامة والخالطات غير 
الكهربائية ألغراض منزلية وأدوات نزع األحذية وأوعية أو قوارير من القرع اليابس 

ق وفتاحات القناني والقناني وقوارير التبريد والزبادي )أوعية( والزبديات الزجاجية وصنادي

الحلوى والصناديق الزجاجية والصناديق المصنوعة من المعدن للتزويد بالمناشف الورقية 
وعلب صابون وسالل خبز ]منزلية[ من الصلصال أو الزجاج وصحون الزبدة وأغطية صحون 

الزبدة والصواني المزخرفة وقوالب الكعك وعلب حفظ الحلويات والسكاكر والخزفيات 

ق القهوة وغير الكهربائية وأوعية لإلستعمال المنزلي أو للمطبخ لألغراض المنزلية وأباري
والخزفيات لألغراض المنزلية وأمشاط كهربائية واألمشاط وقوالب الطهي )قوالب( وأطقم 
طناجر الطبخ وأمشاط شعر الفرس وأغطية الصحون والصحون وفراشي لغسل الصحون 

 واني المطبخ واألواني الفخاريةواألواني الخزفية والسيراميك والخزف أو الزجاج وأ

Special condition:  The registration of this trademark should be 

in blue, green, yellow, orange, pink and dark blue colors 
according to the print filed with the application 

باأللوان األزرق واألخضر واألصفر اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون 

 والبرتقالي والزهري واألزرق الداكن وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب

 

Date of 14/05/2019 ن الجريدة الرسميةاعال  
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: Qiddiya Investment 
Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة القدية لالستثمار

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al Nakhil District, Riyadh, Saudi Arabia عنوان طالب التسجيل  حي النخيل،  الرياض، السعودية 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

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

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 166667 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 166667 الصنف 
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  PORSCHE  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Household or kitchen utensils and containers; combs and 

sponges; brushes (except paint brushes); brush-making 
materials; articles for cleaning purposes; steel wool; unworked 
or semi-worked glass (except building glass); glassware, 

porcelain and earthenware not included in other classes; 
crockery; wine and sparkling wine coolers; insulated mugs; 
bottle openers; bottle closures; money boxes; ice cube moulds; 

perfume vaporisers; rags (cloth) for cleaning. 

)عدا فراشي التلوين او أوعية و أدوات منزلية أو للمطبخ; أمشاط و إسفنجات; فراشي 

الدهان(; مواد لصنع الفراشي; مواد ألغراض التنظيف; صوف فوالذي; زجاج مشغول أو 
شبه مشغول )ما عدا زجاج المباني(; أواني زجاجية ; بورسالن و خزف غير موجود في 
االصناف االخرى; نبيذ و  مبردات نبيذ فوارة;  أكواب عازلة  ; فاتحات قوارير;  ادوات 

 ق للقوارير ;حصالة; قوالب مكعبات الثلج;  رذاذات عطر; خرق للتنظيف.إغال

Date of 23/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/05/2019  

Applicant Name: Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft. 

 اسم طالب التسجيل: .اف بورش اكتيجيسيلشافت.مهندس اتش سي  .د 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, 
Germany.,  

 عنوان طالب التسجيل  , شتوتجارت , المانيا.  ،  70435,  1بورشيبالتز 

Applicant for 

Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 

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

ص.ب المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراعالخدمات  

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 11190 -925852
 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166478 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 166478 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Disposable tableware, namely, plates, cups, bowls; 

toothbrushes; body sponges; disposable latex gloves for 
general use; pre-moistened towelettes for household cleaning; 
food storage containers for household use; toothpicks; 

household cleaning brushes and sponges; clothes brushes; 
paper baking cups; waste baskets; laundry baskets; drinking 
straws; lunch bags not of paper; dryer balls; soap dispensers; 

dental floss; dental floss dispensers; dental floss picks; dental 
care kit comprising toothbrushes and floss; hair brushes; hair 
combs; mops; brooms; dusters; cleaning cloths 

أدوات المائدة التي تستخدم لمرة واحدةو تحديًدا األطباقو األكوابو الطاسات، فرش األسنان، 

إسفنج الجسم، قفازات اللثي التي تستخدم لمرة واحدة لالستخدام العام، المناشف المبللة 
سنان، فرش ُمسبقًا للتنظيف المنزلي، حاويات تخزين الطعام لالستخدام المنزلي، خالل األ

وإسفنج التنظيف المنزلي، فرش المالبس، كؤوس الخبز الورقية، سالل النفايات، سالل 

الغسيل، ماصات الشرب، أكياس الغداء التي ليست من الورق، الكرات المجففة، موزعات 
الصابون، خيط تنظيف األسنان، موزعات خيط تنظيف األسنان، خالل خيط تنظيف األسنان، 

ألسنان يشمل فرش األسنان وخيط األسنان، فرش الشعر، أمشاط الشعر، طقم العناية با

 مماسح، مقشات، منافض، أقمشة التنظيف.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/214,276 
Claim Date: 03/12/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 214.276/88رقم االدعاء: 

 03/12/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 03/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/06/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 

55403, USA 

،  55403مينيسوتا،  نيكوليت مول، مينيابوليس، 1000

 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 

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166746 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 166746 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

frying pans, cups, glass bowls, pressure cookers, non-electric, 

cooking pot sets, cooking pots, ceramics for household 
purposes, kitchen utensils, insulating flasks, trays for 
household purposes, toilet sponges, teapots 

جية, طناجر الضغط، غير الكهربائية, أطقم طناجر مقالي القلي , األكواب, األوعية الزجا

الطبخ, طناجر الطبخ, الخزفيات لألغراض المنزلية, أواني مطبخ, القوارير العازلة, وصواني 
 منزلية, اسفنج الحمام, أباريق الشاي

Date of 24/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/06/2019  

Applicant Name: shokri mohammad shokri 
quasmi 

 اسم طالب التسجيل: شكري محمد شكري قواسمي

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address irbid/palestine street, P.O.Box: 1101, 
11910 

 عنوان طالب التسجيل  11910, 1101اربد/ش فلسطين  ، ص.ب:

Applicant for 

Correspondence 

al fouad intellectual property P.O.Box 

1101 -11910 amman/al shmesani 

 11910 -1101ص.ب  الفؤاد للملكيه الفكريه 

 عمان/الشميساني

ليغعنوان التب  

Trademark 166444 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 166444 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

cups, kitchen utensils, cooking pots, cooking pot sets, teapots, 
insulating flasks, frying pans, trays for household purposes, 
toilet sponges, porcelain ware 

األكواب, أواني مطبخ, طناجر الطبخ, أطقم طناجر الطبخ, أباريق الشاي, القوارير العازلة, 
 مقالي القلي , وصواني منزلية, اسفنج الحمام, أواني الخزف الصيني

Date of 24/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  24/06/2019  

Applicant Name: shokri mohammad shokri 
quasmi 

 اسم طالب التسجيل: شكري محمد شكري قواسمي

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address irbid/palestine street, P.O.Box: 1101, 
11910 

 عنوان طالب التسجيل  11910, 1101اربد/ش فلسطين  ، ص.ب:

Applicant for 

Correspondence 

al fouad intellectual property P.O.Box 

1101 -11910 amman/al shmesani 

 11910 -1101ص.ب  الفؤاد للملكيه الفكريه 

 عمان/الشميساني

ليغعنوان التب  

Trademark 166443 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 166443 الصنف 
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ECOايكو     

   
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clear sponge, clear wire, combs, cleaning tools, antiques, 

pots and glass wares. 

 جلي. سلك جلي. امشاط. ادوات التنظيف. تحف . اواني واوعيد زجاجية . اسفتج

Date of 04/11/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/11/2019  

Applicant Name: RawabiJordan For 
Marketing & Dist . Co  

 اسم طالب التسجيل: شركة روابي االردن للتسويق والتوزيع 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman / Tabarbor , Amman, P.O.Box: 
8670, 13162 

 عنوان طالب التسجيل  13162, 8670عمان / طبربور   ، عمان  ، ص.ب:

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 8670 -13162 Amman / Tabarbor    ليغعنوان التب عمان / طبربور   13162 -8670ص.ب  

Trademark 166500 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 166500 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Ropes; strings; rope ladders; hammocks; fishing nets. Tents; 

awnings; tarpaulins; sails; vehicle covers, not fitted. Bags of 
textile, for packaging. Padding and stuffing materials, except of 
rubber and plastics, including those of wool and cotton. Textile 

fibers; raw spun fiber; glass fibers for textile use. 

الحبال، السالسل، الساللم المصنوعة من الحبال، األراجيح الشبكية، شبكات الصيد، الخيام، 

المظالت، األقمشة المشمعة، أشرعة، أغطية المركبة غير المخصصة الستخدام معين، 
ناء المطاط والبالستيك وبما في ذلك األكياس النسيجية للتغليف، مواد التبطين والحشو باستث

الصوف والقطن، ألياف نسيجية؛ األلياف الخام المغزولة، ألياف زجاجية مستخدمة في 

 النسيج.

Special condition:  Claiming red, grey, black and white colors. .اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان االحمر والرمادي واالسود واالبيض 

Date of 03/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/06/2019  

Applicant Name: YUKSELEN TENTE 
BRANDA IC VE DIS 
TICARET LIMITED 

SIRKETI 

 اسم طالب التسجيل: تانتا براندا المحدودة للتجارة الداخلية والخارجيةشركة يوكسالن 

Nationality     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Osmangazi Mahallesi 2626. Sokak no: 9/2 

Esenyurt/Istanbul / Turkiye 

أسان  9/2، رقم 2626حي عثمان غازي، زقاق 

 يورت/اسطنبول / تركيا

 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 166732 Class 22 22 رقم العالمة التجارية 166732 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Textiles and substitutes for textiles; household linen; curtains 

of textile or plastic; bed linen; towels. 

النسيج; بياضات لالستعمال المنزلي; ستائر من النسيج او البالستيك; بياضات النسيج و بدائل 

 ]اغطية[ لالسرة; مناشف.

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

Applicant Name: Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft. 

 اسم طالب التسجيل: .اف بورش اكتيجيسيلشافت.مهندس اتش سي  .د 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, 
Germany.,  

 عنوان طالب التسجيل  , شتوتجارت , المانيا.  ،  70435,  1بورشيبالتز 

Applicant for 

Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 

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

ص.ب الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 11190 -925852
 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166487 Class 24 24 رقم العالمة التجارية 166487 الصنف 
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  PORSCHE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Textiles and substitutes for textiles; household linen; curtains 
of textile or plastic; bed linen; towels. 

النسيج و بدائل النسيج; بياضات لالستعمال المنزلي; ستائر من النسيج او البالستيك; بياضات 
 ]اغطية[ لالسرة; مناشف.

Date of 23/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/05/2019  

Applicant Name: Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft. 

 اسم طالب التسجيل: .اف بورش اكتيجيسيلشافت.مهندس اتش سي  .د 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, 
Germany.,  

 عنوان طالب التسجيل  , شتوتجارت , المانيا.  ،  70435,  1بورشيبالتز 

Applicant for 

Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 

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

ص.ب المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراعالخدمات  

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 11190 -925852
 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166480 Class 24 24 رقم العالمة التجارية 166480 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Bed linen; table linens; blankets; pillow cases and quilts; 
bedspreads; towels; hand towels; tea linens; shower curtains; 

curtains; plastic sheets for furniture; textile furniture covers; 
cushion covers; knitted blankets; quilts; quilts of fitted fillings. 

بياضات األسرة، بياضات الطاولة، الحرامات، المالءات واكياس المخدات واغطية اللحاف، 
اغطية االسرة، مناشف االستحمام، مناشف اليدين، مفارش الشاي، الستائر المعدة لحجر 

تيك المعدة لألثاث، اغطية االثاث المصنوعة من االستحمام، الستائر، االغطية من البالس
 النسيج، اغطية المخدات، البطانيات المحبوكة، اللحافات، اللحف المزودة بحشوات.

Date of 30/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/05/2019  

Applicant Name: JIANGWEI & PARTNER 
CO 

 اسم طالب التسجيل: جيانج وى وشريكه

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al-zuhour street - Aqaba - Jordan, 
P.O.Box: 921100, 11192 

 عنوان طالب التسجيل  11192, 921100األردن  ، ص.ب: -العقبة  -شارع الزهور 

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 166731 Class 24 24 رقم العالمة التجارية 166731 الصنف 
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Cloths for removing make-up; Napkins for removing make-up; 
Cotton cloths; Disposable wash cloths; Wash cloths. 

قطع قماش إلزالة المكياج، المناديل إلزالة المكياج، قطع القماش القطنية، قطع قماش الغسل 
 قطع قماش الغسل الصغيرة.الصغيرة لالستعمال لمرة واحدة، 

Priority claim:  Claim Country: AU 
Claim No.: 1976907 
Claim Date: 20/12/2018 

 AUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 1976907رقم االدعاء: 

 20/12/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 19/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/06/2019  

Applicant Name: Face Halo LLC اسم طالب التسجيل: فيس هالو 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 Suite 200, 9891 Irvine Center Drive, Irvine 

92618 California, United States of America 

 92618إرفاين سينتر درايف، إرفاين  9891، 200سويت 

 كاليفورنيا، 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 166810 Class 24 24 رقم العالمة التجارية 166810 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Belts; Footwear; Gloves; Hats; Headwear; Jackets; Pants; 

Shirts; Sweatshirts; T-shirts 

األحزمة؛ البسة القدم؛ القفازات؛ القبعات؛ أغطية الرأس؛ الستر؛ السراويل؛ القمصان؛ 

 الفضفاضة؛ القمصان ذات األكمام القصيرةالكنزات الرياضية 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88048728 

Claim Date: 23/07/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88048728رقم االدعاء: 

 23/07/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 22/01/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/01/2019  

Applicant Name: Vista Outdoor Operations 
LLC 

 اسم طالب التسجيل: فيستا آوتدور اوبيريشنز ال ال سي

Nationality     :  UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب أمريكا: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 262 North University Drive, Farmington, 
Utah 84025 , USA,  

،  84025نورث يونيفرسيتي درايف، فارمنجتون، يوتا 262
 أمريكا  ، 

 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 166462 Class 25 25 التجاريةرقم العالمة  166462 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Belts; Footwear; Gloves; Hats; Headwear; Jackets; Pants; 
Shirts; Sweatshirts; T-shirts 

األحزمة؛ البسة القدم؛ القفازات؛ القبعات؛ أغطية الرأس؛ الستر؛ السراويل؛ القمصان؛ 
 الفضفاضة؛ القمصان ذات األكمام القصيرةالكنزات الرياضية 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88048717 
Claim Date: 23/07/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88048717رقم االدعاء: 

 23/07/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 22/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/01/2019  

Applicant Name: Vista Outdoor Operations 
LLC 

 اسم طالب التسجيل: فيستا آوتدور اوبيريشنز ال ال سي

Nationality     :  UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب أمريكا: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 262 North University Drive, Farmington, 
Utah 84025 , USA,  

،  84025نورث يونيفرسيتي درايف، فارمنجتون، يوتا 262
 أمريكا  ، 

 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 166461 Class 25 25 العالمة التجاريةرقم  166461 الصنف  
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   HISPANO SUIZA  

   
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing, namely, T-shirts, sweat shirts, polo-shirts, ties, caps, 

overalls, wind resistant jackets, waterproof jackets, blazers, 
pullovers, coats, robes, scarves, shoes, boots, sweaters, shirts, 
trousers, belts, raincoats, truck suits, shorts, gloves, swim-

wear. 

المالبس وتحديداً القمصان ذات األكمام القصيرة والقمصان الفضفاضة والقمصان القطنية ذات 

لماء الياقات والربطات والقبعات والثياب العمل والستر المقاومة للرياح والستر العازلة ل
والستر الفضفاضة والكنزات الصوفية والمعاطف واألرواب واللفحات واألحذية والجزمات 
والكنزات والقمصان والسراويل واألحزمة ومعاطف المطر والبدالت الرياضية والسراويل 

 القصيرة والقفازات ومالبس السباحة

Priority claim:  Claim Country: US 

Claim No.: 88048929 
Claim Date: 23/07/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 88048929رقم االدعاء: 
 23/07/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 22/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/01/2019  

Applicant Name: LA HISPANO SUIZA, 
FABRICA DE 
AUTOMOVILES,S.A. 

 اسم طالب التسجيل: .ايه .ال ايسبانو سويثا، فابريكا دي اوتوموفيليز، اس

Nationality     : Spain جنسية الطالب إسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address PEDRO II DE MONTCADA, 1, 08034 - 
BARCELONA, Spain 

 عنوان طالب التسجيل  برشلونه، إسبانيا  ،  - 08034، 1ديه مونكادا،  2بيدرو 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166446 Class 25 25 التجارية رقم العالمة 166446 الصنف  
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   LUXUTTE  
  

Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Clothing; pullovers; bathrobes; beach cover-ups; beachwear; 
belts [clothing]; blazers; blouses; body shapers [underclothing]; 

body suits; boxer shorts; bras; bustiers; camisoles; swimming 
caps [bathing caps]; baseball caps; bathing caps; bucket caps; 
caps with visors; cycling caps; garrison caps; golf caps; knitted 

caps; knotted caps; shower caps; skull caps; sports caps; 
stocking caps; toe caps; coats; raincoats; overcoats; dresses; 
flip flops; foundation garments; garter belts; girdles; gloves 

[clothing]; gowns; halter tops; hats; headbands [clothing]; 
hosiery; jackets [clothing]; parkas; jeans; jogging suits; knee 
highs; knit shirts; knit tops; leotards; lingerie; loungewear; 

mittens; negligees; night gowns; night shirts; pyjamas; house 
coats; dressing gowns; trousers; pants; panties; pantyhose; 
polo shirts; sandals; sarongs; scarves; shirts; shorts; skirts; 

slacks; sleepwear; slips [underclothing]; socks; stockings; 
suits; sweaters; sweatpants; sweatshirts; sweat suits; 
swimwear; swimsuits; pocket squares; tank tops; tap pants; 

teddies [underclothing]; thongs [underwear]; ties [clothing]; 
neckties; shawls; tights; T-shirts; underwear; vests; footwear; 
slippers; half-boots; boots; sashes for wear; suspenders; 

leggings [trousers]; stoles; bathing suits; clothing, footwear and 
headgear; head wraps [clothing]; headwear., 

مالبس; بلوفرات; مباذل استحمام; بلوزات للشاطئ; مالبس للشاطئ; احزمة ]مالبس[; 
سترات فضفاضة; بلوزات; أفروالت مطاطية;بذلة الجسم; سراويل تحتية; مشدات للصدر; 

ت ]سترات نسوية قصيرة[; قبعات سباحة; قبعات حماالت صدر بدون حماالت; قميصوال
البيسبول; اغطية رأس لالستحمام; قبعات بحارة; قبعات ذات حفة; قبعات الدراجات ; قبعات 

حامية ; قبعات لعبة الغولف; قبعات منسوجة; كابات محبوكة; قبعات استحمام; قبعات ضيقة; 

مالبس القدم[; معاطف; معاطف قبعات رياضية ; قبعات صوفية; أشرطة أصابع ]أجزاء من 
مطرية; معاطف خارجية; فساتين; صنادل ]أحذية[; مالبس داخلية لشد الجسم; حماالت 

للجوارب الطويلة; مشدات للقسم السفلي من جذع الجسم ]مالبس داخلية[; قفافيز ]مالبس[; 

بس[; أثواب; كنزات كاشفة; قبعات; اربطة رأس ]مالبس[; جوارب وكولونات; جاكيتات ]مال
جاكيتات مقلنسة; جينزات; بدالت لتدريبات الرياضية; جوارب تصل إلى الركبة فقط; قمصان 
منسوجة; كنزات كاشفة محاكة; مالبس رياضة الجمباز; مالبس داخلية; بيجامات أو مالبس 

مريحة إلرتدائها في المنزل; قفازات بال اصابع; أثواب نوم شفافة; أثواب نوم; قمصان ليلية 
مات; معاطف منزلية; مباذل; بنطلونات;سراويل; مالبس داخلية ]كتانية[; جوارب ;بيجا

طويلة; كنزات لعبة البولو; صنادل; مالبس تقليدية; اوشحة; قمصان; شورتات; تنانير; 

بنطلونات عريضة; مالبس نوم; قمصان داخلية ]مالبس داخلية[; جوارب قصيرة; جوارب 
عرق; قمصان رياضية للتعرق; بزات للتعرق; مالبس طويلة; بذالت; سترات; سراويل للت

سباحة ; بزات سباحة ; جيوب مربعة; تي شيرت بدون أكمام; سراويل داخلية نسائية 

فضفاضة; مالبس نسائية داخلية; سيور ]مالبس داخلية[;ربطات[مالبس] ; ربطات عنق; 
رات; لباس القدم; شيرت[; مالبس كتانية; صدا -شاالت; اثواب ضيقة; قمصان نصف كم ]تي 

اخفاف; أحذية نصفية; أحذية ذات ساق طويلة; نطق; شياالت للمالبس; بنطال ضيق 

]السراويل[; أوشحة; اثواب سباحة; مالبس, مالبس قدم، أغطية رأس; لوازم القبعات; 
 اغطية للرأس.,

Date of 20/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/03/2019  

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

Nationality     : BRITISH VIRGIN ISLANDS جنسية الطالب جزر العذارى البريطانية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Offshore Incorporation Centre  Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands. 

أوفشور إنكوربوريشن سنتر رود تاون, تورتوال, جزر فيرجن 

 البريطانية.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7, 

2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman 

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

 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166523 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 166523 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Bandanas [neckerchiefs]; bath robes; bathing trunks; bathing 

suits; beach clothes; belts [clothing]; berets; bodices [lingerie]; 
boxer shorts; brassieres; camisoles; caps [headwear]; clothing; 
clothing of imitations of leather; clothing of leather; coats; 

combinations [clothing]; corselets; corsets [underclothing]; 
dresses; esparto shoes or sandals; footwear; gabardines 
[clothing]; girdles; gloves [clothing]; hats; headbands 

[clothing]; heels; hoods [clothing]; hosiery; jackets [clothing]; 
jerseys [clothing]; jumper dresses; knitwear [clothing]; leggings 
[trousers]; money belts [clothing]; neckties; outerclothing; 

overalls; parkas; pyjamas; ready-made clothing; sandals; 
scarves; shawls; shirts; shoes; short-sleeve shirts; skirts; 
skorts; skull caps; slippers; slips [underclothing]; socks; sports 

jerseys; sports shoes; stuff jackets [clothing]; suits; sweat-
absorbent underwear; sweat-absorbent socks; sweaters; 
jumpers [pullovers]; teddies [underclothing]; tee-shirts; 

trousers; underpants; underwear; visors [headwear]; 
waistcoats., 

مناديل مخرمة ]مناديل للرقبة[; مباذل استحمام; سراويل استحمام; اثواب سباحة; مالبس 

للشاطئ; احزمة ]مالبس[; بيريهات ]قبعات مستديرة مسطحة[; صدارات ]مالبس داخلية[; 
قميصوالت ]سترات نسوية قصيرة[; قبعات ]اغطية للرأس;]  سراويل تحتية; مشدات للصدر;

مالبس; مالبس من جلد مقلد; مالبس جلدية; معاطف; قمصان مسرولة ]مالبس[; مشدات 

للنساء; مشدات لجذع الجسم ]مالبس داخلية[; فساتين; احذية او صنادل من نسيج الحلفاء; 
ن جذع الجسم ]مالبس داخلية[; لباس القدم; جالبيات ]مالبس[; مشدات للقسم السفلي م

قفافيز ]مالبس[; قبعات; اربطة رأس ]مالبس[; كعوب لالحذية او الجوارب; برانس 

]مالبس[; جوارب وكولونات; جاكيتات ]مالبس[; اثواب من الصوف ]مالبس[; فساتين بلوز; 
تريكو ]ألبسة[; بنطال ضيق ]السراويل[; احزمة للنقود ]مالبس[; ربطات عنق; مالبس 
خارجية; اردية سروالية; جاكيتات مقلنسة; بيجامات; مالبس جاهزة; صنادل; اوشحة; 

األكمام; تنانير; تنانير مع ثراويل مخفية تحتها; -شاالت; قمصان; احذية; قمصان قصيرة 
قبعات ضيقة; اخفاف; قمصان داخلية ]مالبس داخلية[; جوارب قصيرة; قمصان للرياضة; 

ن الصوف ]مالبس[; بذالت; مالبس داخلية ماصة للعرق; جوارب احذية للرياضة; جاكيتات م

شيرت[;  -قصيرة ماصة للعرق; سترات; مالبس نسائية داخلية; قمصان نصف كم ]تي 
 بنطلونات; سراويل داخلية; مالبس كتانية; قبعات للزينة ]أغطية للرأس] ;صدارات.,

Date of 31/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/03/2019  

Applicant Name: Suyen Corporation اسم طالب التسجيل: سوين كوربوريشن 

Nationality     : PHILIPPINES جنسية الطالب فلبين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2214 Tolentino Street, Pasay City,    Metro 

Manila, Philippines 

 عنوان طالب التسجيل  تولينتينو ستريت ، باساي سيتي ، مترو مانيال، الفليبين 2214

Applicant for 
Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 
SERVICES P.O.Box 925852 -11190 Suite 7, 

2nd floor, Chicago Bldg., Abdali, Amman 

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

 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166546 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 166546 الصنف 



195 

 

 

  ALIENWARE  

   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing, namely caps, hats, shirts and jackets. .مالبس وبخاصة قبعات، طواقي، قمصان وجاكيتات 

Date of 28/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/04/2019  

Applicant Name: Dell Inc. اسم طالب التسجيل: .ديل، 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 One Dell Way, Round Rock TEXAS 78682 

United States of America 

،  الواليات المتحدة 78682ون ديل واي، راوند روك،  تكساس 

 األمريكية.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن -مانهليل، منطقة تالع العلي، ع

ليغعنوان التب  

Trademark 166790 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 166790 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing, namely caps, hats, shirts and jackets. وبخاصة قبعات، طواقي، قمصان وجاكيتات. مالبس 

Date of 28/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/04/2019  

Applicant Name: Dell Inc. اسم طالب التسجيل: .ديل، 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 One Dell Way, Round Rock TEXAS 78682 

United States of America 

،  الواليات المتحدة 78682ون ديل واي، راوند روك،  تكساس 

 األمريكية.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166785 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 166785 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing, footwear, headgear; pocket squares; scarves, gloves; 

belts; clothing of leather. 

 المالبس، االحذية، أغطية الرأس; جيوب مربعة; اوشحة; قفافيز; احزمة; مالبس جلدية.

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

Applicant Name: Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft. 

التسجيل:اسم طالب  .اف بورش اكتيجيسيلشافت.مهندس اتش سي  .د   

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, 
Germany.,  

 عنوان طالب التسجيل  , شتوتجارت , المانيا.  ،  70435,  1بورشيبالتز 

Applicant for 

Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 

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

ص.ب الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 11190 -925852
 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166489 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 166489 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing, namely, Gloves [clothing], Headgear for wear, Mittens, 
Non-slipping devices for boots and shoes, Trousers, Uniforms, 
Waterproof clothing, Shoes, Shirts, Socks. 

المالبس، تحديدا: القفازات ]مالبس[ وأغطية للرأس لالرتداء والقفازات بدون أماكن لألصابع 
وتجهيزات منع االنزالق للجزم واألحذية والبنطلونات واألزياء الموحدة والمالبس المضادة 

 والقمصان والجوارب. للبلل واالحذية

Special condition:  The registration of this trademark should be 
in blue, green, yellow, orange, pink and dark blue colors 
according to the print filed with the application 

األزرق واألخضر واألصفر اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان 
 والبرتقالي والزهري واألزرق الداكن وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب

 

Date of 14/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: Qiddiya Investment 
Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة القدية لالستثمار

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al Nakhil District, Riyadh, Saudi Arabia عنوان طالب التسجيل  حي النخيل،  الرياض، السعودية 

Applicant for 

Correspondence 

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 166666 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 166666 الصنف 



199 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Clothing, namely hosiery, footwear, basketball shoes, basketball 
sneakers, T-shirts, shirts, polo shirts, sweatshirts, sweatpants, 
pants, tank tops, jerseys, shorts, pajamas, sport shirts, rugby 

shirts, sweaters, belts, nightshirts, hats, caps being headwear, 
visors being headwear, warm-up suits, warm-up pants, warm-up 
tops, shooting shirts, jackets, blazers, ties as clothing, pocket 

squares, kerchiefs, wind resistant jackets, parkas, coats, baby 
bibs not of paper, baby layettes for clothing, headbands, wrist 
bands as clothing, aprons, undergarments, boxer shorts, boxer 

briefs, slacks, ear muffs, gloves, mittens, scarves, woven and 
knit shirts, jersey dresses, dresses, cheerleading dresses and 
uniforms, swim wear, bathing suits, swimsuits, bikinis, tankinis, 

swim trunks, bathing trunks, board shorts, wet suits, beach 
cover-ups, bathing suit cover-ups, bathing suit wraps, sandals, 
beach sandals, beach hats, sun visors being headwear, swim 

caps, bathing caps, novelty headwear with attached wigs 

المالبس وخصوصا المالبس المحبوكة وملبوسات القدم وأحذية كرة السلة واألحذية الرياضية 
شيرت )قمصان قصيرة االكمام( والقمصان وقمصان ذات الياقة )بولو(  -لكرة السلة وتي 

)الباليز( والقمصان الثقيلة والبناطيل الثقيلة والبناطيل والقمصان من دون أكمام والجرازي 

والشورتات )السراويل القصيرة( ومالبس النوم وقمصان الرياضة وقمصان رياضة الرغبي 
والجرازي )الباليز( الثقيلة واألحزمة والقمصان الليلية والقبعات والطواقي كونها أغطية 
الرأس وطواقي الشمس الشفافة كونها أغطية الرأس وبدالت التحمية )اإلحماء( وبناطيل 

)اإلحماء( وقمصان تحمية )لغايات االحماء( وقمصان تستخدم عند التدرب على التحمية 
تصويب الكرات قبل المباراة والجاكيتات )معاطف( والحلل )السترات( وربطات العنق كمالبس 

ومناديل الجيب للبدالت وأوشحة ومناديل الرأس )الباندانا( وجاكيتات )معاطف( مقاومة 

عاطف ثقيلة بقبعة( والمعاطف ومراييل األطفال )ليست من ورق( للهواء وجاكيتات الباركا )م
ومالبس األطفال حديثي الوالدة وربطات الرأس ومعاصم )ربطات( الرسغ كمالبس والمراييل 

والمالبس التحتية وشورتات البوكسر )سراويل تحتية قصيرة( وسراوبل داخلية قصيرة 

ات األذنين وقفازات وقفازات صوف رجالية )شورتات( للمالكم وبناطيل رجالية ومغطي
وأوشحة وقمصان محبوكة ومنسوجة وأثواب )فساتين( وأثواب وأثواب التشجيع والمالبس 

الموحدة )الزي الموحد( ومالبس السباحة وبدالت السباحة ومالبس السباحة والبكيني 

 )مالبس سباحة من قطعتين صغيرتين( والتانكيتي )مالبس سباحة من قطعتين للنساء(
وشورتات )سراويل قصيرة( سباحة ومايوهات )مالبس( سباحة للرجال وشورتات )سراويل 

قصيرة( سباحة طويلة نسبيا وبدل سباحة وملبوسات الشاطئ )لتغطية الجسم( وملبوسات 

)أغطية( السباحة وأغطية سباحة وقطع تلف حول الجسم مثل المناشف )تلف حول الجسم( 
للشاطئ وقبعات شمس شفافة كونها أغطية الرأس وصنادل وصنادل للشاطئ وطواقي 

 وطواقي سباحة وقبعات سباحة وملبوسات رأس حديثة مع باروكة ملتصقة عليها.

Date of 10/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/06/2019  

Applicant Name: NBA Properties, Inc. ،اسم طالب التسجيل: .انك ان بي ايه بروبيرتيز 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Olympic Tower – 645 Fifth Avenue, New 

York, New York 10022, United States of 
America 

، 10022فيفث افينو، نيويورك، نيويورك  645 -اوليمبك تاور 

 الواليات المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property TAG 
Org Building No. 104, Mecca Street, 

P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن 11192

ليغعنوان التب  

Trademark 166729 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 166729 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Motorists' and cyclists' clothing; bibs, not of paper; headbands 
(clothing); bath robes; bathing suits, swimsuits; bathing caps 

and sandals; boas (necklets); collar protectors; boots for sports 
and beach shoes; hoods (clothing); shawls; belts (clothing); 
money belts (clothing); wet suits for water-skiing; neckties; 

clothing; corsets (underclothing); sashes for wear; fur stoles; 
scarves; headgear; caps (headwear); gloves (clothing); 
waterproof clothing; girdles; mantillas; stockings; socks; 

bandanas (neckerchiefs); furs (clothing); pyjamas; soles for 
footwear; heels; babies' pants [underwear]; veils (clothing); 
suspenders; layettes (clothing); blazers; collars (clothing); 

mittens; ear muffs (clothing); inner soles; cuffs, wristbands 
(clothing); dress shields; beach clothes; dressing gowns; 
pockets for clothing; socks suspenders; stocking suspenders; 

petticoats; tights; aprons (clothing); masquerade costumes; 
uniforms; cap peaks; galoshes; wooden shoes; garters; coats; 
footwear; esparto shoes or sandals; non-slipping devices for 

boots and shoes; dressing gowns; bath slippers; overalls, 
smocks; teddies (undergarments); berets; footmuffs, not 
electrically heated; lace boots; boots; boot uppers; studs for 

boots; fittings of metal for footwear; tips for footwear; welts for 
footwear; heelpieces for footwear; drawers (clothing), shirts; 
shirt yokes; shirt fronts; short-sleeve shirts; tee-shirts; bodices 

(lingerie); panties; vests, waistcoats; jackets (clothing); fishing 
vests; stuff jackets (clothing); combinations (clothing); slips 
(undergarments); ready-made clothing; detachable collars; 

clothing of leather; clothing of imitations of leather; shower 
caps; skirts; ready-made linings (parts of clothing); overcoats, 
topcoats; gabardines (clothing); gymnastic shoes; jerseys 

(clothing); sweaters; pullovers; jumpers (pullovers); liveries; 
muffs (clothing); footwear uppers; parkas; pelerines; pelisses; 
trousers; gaiters, spats; leggings; hosiery; knitwear (clothing); 

blouses; shorts; clothing for gymnastics; outerwear; 
underwear; sandals; saris; dresses; underpants; hats; wimples; 
togas; gaiter straps, trouser straps; turbans; suits; slippers; 

shoes; sports shoes. 

عصابات )المالبس(،  مالبس سائقي الدراجات وراكبي الدراجات، المرايل، وليست من الورق،
أردية حمام بلباس البحر ومالبس السباحة قبعات االستحمام والصنادل، البواء )أوشحة للرقبة 

(، حماة طوق، األحذية الرياضية وأحذية الشاطئ، أغطية )المالبس(، شاالت، أحزمة 
ق، )مالبس(، أحزمة مالية )مالبس(، سترات مقاومة للبلل للتزلج على الماء، ربطات العن

مالبس، الكورسيهات )المالبس الداخلية(، الزنانير الرتداء، شاالت الفراء األوشحة، أغطية 

الرأس، أغطية )ملبوسات للرأس، قفازات )مالبس(، مالبس مقاومة للماء، المشدات، أوشحة 
قصيرة رقيقة، جوارب، جوارب، عصابات )مناديل حول العنق(، فراء )مالبس(، لباس نوم، 

ة عقب، سراويل األطفال ]المالبس الداخلية[، الحجاب )المالبس(، الحماالت، باطن االحذي

كسوة الطفل المولود )المالبس(، الحلل، الياقات )مالبس(، قفازات، أغطية واقية لألذن 
)مالبس(، نعال داخلية ، أطراف الكم المطوقة للمعصم، أساور )مالبس(، لباد يحشى به الثوب 

طئ؛ روب منزلي، جيوب للمالبس، حمالة الجوارب، حماالت عرضة للعرق، مالبس الشا

وأربطة جوارب؛ تنورة؛ رداء محكم على الجسم؛ مريول )مالبس(؛ أزياء تنكرية؛ زي رسمي 
موحد؛ حواف ناتئة للقبعات؛ أحذية فوقية مطاطية؛ حذاء خشبي؛ أربطة للجوارب، المعاطف، 

لة النخلية(، أجهزة غير قابلة لالنزالق ألبسة القدم؛ أحذية أو صنادل من الحلفاء )الفصي

لألحذية عالية الرقبة واألحذية العادية، روب منزلي؛ نعال حمام؛ بدلة العمل، ثوب خارجي 
فضفاض؛ قمصان )المالبس الداخلية(؛ القبعات، مالبس تدفئ القدمين، بدون تسخين 

ي الرقبة؛ نتوءات ألحذية كرة كهربائيا؛ أحذية ذات رقبة بالرباط؛ األجزاء العليا من الحذاء عال

القدم ذات الرقبة؛ تجهيزات معدنية لألحذية؛ أطراف لملبوسات القدم؛ حواشي عالية الرقبة 
لألحذية؛ كعوب لألحذية عالية الرقبة؛ سروال )مالبس(، والقمصان؛ حلية قميص، األجزاء 

لمالبس الداخلية(، األمامية من القميص؛ قمصان قصيرة األكمام؛ تي شيرت؛ حماالت للثدي )ا

سراويل، صدريات، صدرية، جاكيتات )مالبس(، سترات الصيد؛ جاكتات من نسيج صوفي 
)مالبس(؛ مجموعات )المالبس(، قمصان تحتية )مالبس داخلية(، مالبس جاهزة؛ ياقات قابلة 

للنزع؛ مالبس من الجلد؛ مالبس من الجلود المقلدة؛ قبعات االستحمام؛ التنانير، بطانات 

هزة )أجزاء من المالبس(، معاطف؛ معاطف خفيفة؛ قماش جبردين )مالبس(؛ أحذية جا
للجمباز؛ قميص صوفي محكم الحبك )المالبس(؛ البلوزات، البلوفرات، سحابات )البلوفرات(، 

بزات، واقيات تدفئة )المالبس(؛ أجزاء علوية لملبوسات األقدام؛ البركة سترة فرائية ذات 

عطف مبطن بفرو، بنطال، الجراميق سروال ضيق، الجوارب، مالبس قلنسوة، دثر كتفين؛ م
محبوكة )المالبس(، البلوزات، السراويل القصيرة، مالبس للجمباز لباس خارجي، ثياب 

داخلية، صنادل، الساري، فساتين، المالبس الداخلية، القبعات، غطاء الرأس والذقن، ثياب 

، العمائم، بدالت، النعال، أحذية، حذاء فضفاضة، سيور للحذاء النصفي، أشرطة سراويل
 رياضي.

 

Date of 13/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/06/2019  

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 166726 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 166726 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing, footwear, headgear; clothing (garments) for women, 

men and children, dresses, skirts, petticoats, divided skirts, 
suits, pants, shorts, Bermuda shorts, briefs, shirts, ladies’shirts, 
blouses, tee-shirts, sweatshirts, vests, coats, gabardines, 

raincoats, furs, stoles, sashes for wear, shawls, scarves, 
headbands (clothing), gloves (clothing), neckties, belts 
(clothing), socks, stockings, tights, underwear, pajamas, 

dressing gowns, bathing suits, bath robes; shoes, sandals, 
boots, ankle boots, booties, slippers; headgear, hats, berets, 
caps (headwear). 

المالبس واألحذية وأغطية الرأس، مالبس )ثياب( للنساء والرجال واألطفال، فساتين، تنانير، 

مقسمة، بدل، سراويل، سراويل قصيرة، سراويل قصيرة من طراز تنورات داخلية، تنانير 
برمودا، سراويل داخلية، قمصان، قمصان سيدات، بلوزات، قمصان تي شيرت، كنزات، 

سترات، معاطف، مالبس من الجبردين، معاطف واقية من المطر، الفراء، الشاالت، الزنانير 

قفازات )المالبس(، ربطات العنق،  لالرتداء، شاالت، أوشحة، عصابات الرأس )المالبس(،
أحزمة )المالبس(، جوارب، جوارب طويلة، رداء محكم، مالبس داخلية، منامات، رداء 

للمنزل، بدالت االستحمام، مالبس االستحمام؛  األحذية، الصنادل، األحذية الطويلة، أحذية 

هات، القبعات حتى الكاحل، أحذية متوسطة الطول، شباشب؛ أغطية الرأس، القبعات، بيري
 الرياضية )أغطية الرأس(.

Priority claim:  Claim Country: FR 
Claim No.: 4524882 
Claim Date: 13/02/2019 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 4524882رقم االدعاء: 

 13/02/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 16/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/06/2019  

Applicant Name: ETAM اسم طالب التسجيل: إتام 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 57-59, rue Henri Barbusse, 92110 Clichy, 

France 

 عنوان طالب التسجيل  كليشي، فرنسا 92110، رو هنري باربوسي، 57-59

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 166602 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 166602 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials 
for covering existing floors; wall hangings (non-textile); rubber 
mats; floor mats for motor vehicles. 

مفارش او مداسات;  مشمع أرضيات و غيرها من المواد لتغطية االرضيات ; سجاد; حصر او 
ما يعلق على الجدران لتزيينها )من مواد غير نسيجية(; حصير مطاطي; حصر أرضية 

 للمركبات.

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

Applicant Name: Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft. 

 اسم طالب التسجيل: .اف بورش اكتيجيسيلشافت.مهندس اتش سي  .د 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, 
Germany.,  

 عنوان طالب التسجيل  , شتوتجارت , المانيا.  ،  70435,  1بورشيبالتز 

Applicant for 

Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 

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

ص.ب  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 11190 -925852
 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166486 Class 27 27 رقم العالمة التجارية 166486 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

balls for games , balls for games (small) , parlor games , playing 
balls  

 كرات للعب , كرات صغيرة للعب , العاب منزلية , كرات لعب 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 

the right to use  word (Health)if used separately from the mark 
 
 

( Healthة )التنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلم

 بمعزل عن العالمه

 

Date of 01/08/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/08/2018  

Applicant Name: Ziad Mohamad Nemer 
Hussein  

 اسم طالب التسجيل: زياد محمد نمر حسين 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

, 17516عمان / الدوار السابع بناية زهران بالزا   ، ص.ب:
11195 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

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

- zahran building  

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

 بالزا 

ليغعنوان التب  

Trademark 166453 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 166453 الصنف 
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   Detective Pikachu     
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Amusement machines, automatic and coin-operated; arcade 
video game machines; video game machines; controllers for 

game consoles; joysticks for video games; toys; dolls; plush 
toys; stuffed toys; portable games with liquid crystal displays; 
hand-held units for playing electronic games; protective films 

adapted for screens for portable games; protective carrying 
cases specially adapted for handheld video games; puzzles; doll 
playsets; playsets for action figures; ornaments for Christmas 

trees, except illumination articles and confectionery; paper 
party hats; party favors in the nature of small toys; balloons; 
play balloons; board games; playing cards; trading card games; 

game cards; role playing games; games; sports equipment. 

التسلية اآللية والعاملة بالقطع النقدية؛ أجهزة ألعاب الفيديو لألروقة؛ آالت ألعاب آالت 
الفيديو؛ أدوات التحكم بأجهزة األلعاب ؛ أجهزة التحكم أللعاب الفيديو؛ الدمى؛ الدمى؛ األلعاب 

القماشية المحشوة؛ األلعاب المحشوة؛ ألعاب محمولة مع الشاشات البلورية السائلة؛ الوحدات 
لمحمولة باليد من أجل اللعب باأللعاب االلكترونية؛ األغشية الواقية المعدة لشاشات األلعاب ا

المحمولة؛ حافظات الحمل الواقية المعدة خصيصا أللعاب الفيديو المحمولة باليد؛ االحاجي؛ 

أطقم ألعاب الدمى؛ مجموعات اللعب لشخصيات اإلثارة؛ زينة أشجار عيد الميالد، ما عدا 
د المضيئة والحلويات؛ القبعات الورقية للحفالت ؛ هدايا الحفالت التذكارية على هيئة الموا

ألعاب صغيرة؛ البالونات؛ بَالونات اللعب؛ األلعاب اللوحية؛ ورق اللعب؛ ألعاب بطاقات 

 المبادلة؛ بطاقات ألعاب جمع البطاقات؛ ألعاب لعب األدوار؛ األلعاب؛ معدات الرياضة.

Priority claim:  Claim Country: JP 
Claim No.: 2018-107198 

Claim Date: 24/08/2018 

 JPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018-107198رقم االدعاء: 

 24/08/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 24/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/02/2019  

Applicant Name: Nintendo Co., Ltd. اسم طالب التسجيل: .، ال تي دي.ننتيندو كو 

Nationality     : Japan, الطالبجنسية  اليابان: 

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 166460 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 166460 الصنف 
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Games, toys and playthings, hand-held computer games; 
gymnastic and sporting articles not included in other classes; 
decorations for Christmas trees; toy cars; scale model vehicles; 

golf clubs; golf balls; plush toys; ride-ons. 

العاب; اللعب وأدوات اللعب;  ألعاب كمبيوتر تحمل باليد ; أدوات الرياضة البدنية )الجمباز( 
واألدوات الرياضية غير متضمنة في االصناف االخرى ; زينة ألشجار عيد الميالد ; سيارات 
ألعاب ; مركبات صغيرة; مضارب غولف; كرات غولف; العاب مصنوعة من المخمل; ألعاب 

 يركب بها.

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  06/05/2019  

Applicant Name: Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft. 

 اسم طالب التسجيل: .اف بورش اكتيجيسيلشافت.مهندس اتش سي  .د 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, 
Germany.,  

 عنوان طالب التسجيل  , شتوتجارت , المانيا.  ،  70435,  1بورشيبالتز 

Applicant for 

Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 

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

ص.ب  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 11190 -925852
 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166496 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 166496 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Amusement machines, automatic and coin-operated, Arcade 
video game machines, Balls for games, Bar-bells, Baseball 
gloves, Bats for games, Batting gloves [accessories for games], 

Bells for Christmas trees, Belts (Weight lifting—) [sports 
articles], Billiard balls, Billiard tables, Billiard cues, Board 
games, Bowling apparatus and machinery, Boxing gloves, 

Cards (Playing—), Chess games, Christmas trees of synthetic 
material, Video game machines. 

اآللية والعاملة بالقطع النقدية وآالت ألعاب الفيديو لألروقة وكرات اللعب آالت التسلية 
وقضبان أوزان رفع األثقال وقفازات لعبة البيسبول ومضارب اللعب وقفازات مضارب 

البيسبول ]ملحقات لأللعاب[ وأجراس شجرة عيد الميالد واألحزمة )حمل األوزان( )أدوات 

لبلياردو وعصي البلياردو واأللعاب اللوحية وأجهزة رياضية( وكرات بلياردو وطاوالت ا
وآالت لعبة البولينغ وقفازات المالكمة وورق اللعب وألعاب الشطرنج وأشجار زينه كمواد 

 إصطناعية وآالت ألعاب الفيديو

Special condition:  The registration of this trademark should be 

in blue, green, yellow, orange, pink and dark blue colors 
according to the print filed with the application 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق واألخضر واألصفر 

 والبرتقالي والزهري واألزرق الداكن وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب

Date of 14/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: Qiddiya Investment 
Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة القدية لالستثمار

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al Nakhil District, Riyadh, Saudi Arabia عنوان طالب التسجيل  حي النخيل،  الرياض، السعودية 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166665 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 166665 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Balls (Footballs, Toy Balls); Goals; Goal Sets & Foldable Goals كرات )كرات قدم، كرات ألعاب( مرمى، أطقم مرمى، مرمى قابل للطي 

Special condition:  Claiming Yellow, Red, White and Blue colors اشتراطات خاصة: مع المطالبة باأللوان األصفر و األحمر واألبيض و األزرق 

Date of 19/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/06/2019  

Applicant Name: REAL MADRID CLUB DE 
FUTBOL 

 اسم طالب التسجيل: لاير مدريد كلب دي فوتبول

Nationality     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Concha Espina, no.1 Post Code: 28.036 
Madrid, Spain 

 عنوان طالب التسجيل  مدريد، إسبانيا 28.036الرمز البريدي:  1كونشا إسبانيا رقم 

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 166704 Class 28 28 العالمة التجاريةرقم  166704 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Edible oils, fats, ghee, margarine, butter, soup products, milk 

and dairy products, flavoured milk, milk shakes, meat, fish, 
poultry and game, meat extracts, preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables, toppings of all kinds and descriptions 

including non dairy toppings, whipping cream, jellies, jams, 
compotes, eggs, potato and non potato based snack food items,  
potato crisps and potato chips, all types of preserved and dried 

lentils, beans,  peas and pulses (not for agriculture purpose),  
mushrooms, peanuts preserved. 

زيوت صالحة لألكل ودهون والسمن الطبيعي والسمن النباتي الصناعي )مارجرين( والزبدة 

ات األلبان( وحليب منكه ومخفوقات الحليب ومنتجات الحساء والحليب ومشتقاته )منتج
واللحوم واألسماك والدواجن ولحوم طرائد الصيد ومستخرجات )مستخلصات( اللحوم وفواكه 
وخضروات محفوظة ومجففة ومطبوخة وطبقات األكل اإلضافية العلوية للزينة والنكهة بجميع 

وكريمات للخفق والهالم مواصفاتها وأنواعها بما في ذلك تلك غير المصنعة من األلبان 
)الجلي( والمربيات وفاكهة الكمبوت الحلوة المطبوخة أو مسلوقة بالسكر، البيض وعناصر 
الوجبات الخفيفة التي أساسها البطاطا أو غير البطاطا ورقائق البطاطا ومقرمشات البطاطا 

لمحفوظة وجميع أنواع العدس والفاصوليا والبازيالء والبقول )وليس الغراض الزراعة( ا
 والمجففة والفطر والفول السوداني المحفوظ.

Date of 16/10/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/10/2018  

Applicant Name: International Foodstuffs 
Co. LLC 

 اسم طالب التسجيل: .م.م.الغذائية  ذالشركة العالمية للمواد 

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O Box No. 4115, Sharjah UAE  عنوان طالب التسجيل  ، الشارقة، االمارات العربية المتحدة4115ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

Abu- Ghazaleh Intellectual Property   - 

P.O.Box 921100 Amman 11192 , Jordan  

 11192عمان  921100ص.ب   -ابو غزالة للملكية الفكرية  

 االردن 

ليغعنوان التب  

Trademark 166594 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 166594 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Foods prepared from fish; meat; meat, preserved; meat, tinned; 

poultry, not live; sausages 

المحفوظة؛ اللحوم المعلبة؛ الدواجن غير الحية؛ أطعمة محضرة من السمك؛ اللحوم؛ اللحوم 

 السجق

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use  word "pure" and "food"  if used separately from 

the mark 

"و pureالكلمة "التنازل: تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال 
"foodبمعزل عن العالمه " 

 

Date of 10/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/02/2019  

Applicant Name: San Miguel Food and 
Beverage, Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .سان ميغويل فود آند بيفيريج، إنك

Nationality     : PHILIPPINES جنسية الطالب فلبين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 23rd Floor, The JMT Corporate 
Condominium, ADB Avenue, Ortigas 
Center, Pasig City 1605, Metro Manila, 

Philippines 

فلور، ذا جيه إم تي كوربوريت كوندومينيوم، أيه دي بي  23
، ميترو مانيال، 1605أفنيو، أورتيغاز سنتر، باسيغ سيتي 

 الفلبين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 

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

AMMAN Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب سماس للملكية الفكرية 

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

ليغالتبعنوان   

Trademark 166577 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 166577 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Foods prepared from fish; meat; meat, preserved; meat, tinned; 
poultry, not live; sausages; 

المحفوظة؛ اللحوم المعلبة؛ الدواجن غير الحية؛ أطعمة محضرة من السمك؛ اللحوم؛ اللحوم 
 السجق.

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 

the right to use  word  "pure" and "food" if used separately from 
the mark 

" و pureالكلمة " التنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال

"foodبمعزل عن العالمه " 

 

Date of 10/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/02/2019  

Applicant Name: San Miguel Food and 
Beverage, Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .سان ميغويل فود آند بيفيريج، إنك

Nationality     : PHILIPPINES جنسية الطالب فلبين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 23rd Floor, The JMT Corporate 
Condominium, ADB Avenue, Ortigas 
Center, Pasig City 1605, Metro Manila, 

Philippines 

فلور، ذا جيه إم تي كوربوريت كوندومينيوم، أيه دي بي  23
، ميترو مانيال، 1605أفنيو، أورتيغاز سنتر، باسيغ سيتي 

 الفلبين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 

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

AMMAN Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب سماس للملكية الفكرية 

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

ليغالتبعنوان   

Trademark 166579 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 166579 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Edible nuts; food products made from cooked nuts; food 
products made from dried nuts; food products made from nuts; 
mixtures of fruits and nuts; mixtures of nuts and dried fruits; 

prepared snacks made from nuts; roast nuts; roasted nuts; 
salted nuts; Prepared nuts of all kinds, potato chips; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; frosted fruits. 

crystalized fruits; fruit chips, dates, jellies, jams, compotes; 
meat, fish, poultry and game; meat extracts; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats. 

كل؛ المنتجات الغذائية المصنوعة من المكسرات المطهوة؛ المنتجات المكسرات الصالحة لأل
الغذائية المصنوعة من المكسرات المجففة؛ المنتجات الغذائية المصنوعة من المكسرات؛ 

خلطات الفواكه والمكسرات؛ خلطات المكسرات والفواكه المجففة؛ الوجبات الجاهزة 

لمكسرات المحمصة؛ المكسرات المملحة؛ المصنوعة من المكسرات؛ المكسرات المحمصة؛ ا
المكسرات المجهزة من جميع األنواع، رقائق البطاطس؛ الفواكه والخضار المحفوظة 

والمجمدة والمجففة والمطبوخة؛ الفواكه المثلجة. الفواكه المكسوة بالسكر؛ رقائق الفواكه 

ماك والدواجن ولحوم والتمور والجيلي والَمربى والفواكه المطبوخة بالسكر؛ اللحوم واألس
الطرائد؛ ومستخلصات اللحوم؛ البيض والحليب ومنتجات الحليب؛ الزيوت والدهون القابلة 

 لألكل.

Date of 11/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/04/2019  

Applicant Name: Nutzz SAL اسم طالب التسجيل: .ل.م.ناتز ش 

Nationality     : LEBANON جنسية الطالب لبنان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Achrafieh, Azouri center, 4th floor, section 

no. 17 of plot no. 5483 of Achrafi real 
estate area, Beirut, Lebanon 

من  17الطابق الرابع، القسم رقم األشرفية، عازوري سنتر، 

 من منطقة األشرفية العقارية، بيروت، لبنان 5483العقار رقم 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166711 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 166711 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

 poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; tomato paste, dried pulses; 
soups, bouillon; processed olives, olive paste; milk and milk 

products, butter; edible oils; prepared nuts and dried fruit-based 
snacks; hazelnut spreads and peanut butter; tahini [sesame 
seed paste]; eggs and powdered eggs; potato chips 

ا اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد؛ خالصات اللحوم؛ الفواكه والخضروات المحفوظة 
اللحم؛ والمجمدة والمجففة والمطبوخة؛ معجون الطماطم، البقول المجففة؛ الحساء،مرق 

الزيتون المعالج، معجون الزيتون؛ الحليب ومنتجات الحليب والزبدة والزيوت الصالحة لألكل؛ 

المكسرات المحضرة والفواكه المجففة كوجبات خفيفة المجففة؛ البندق القابل للدهن وزبدة 
الفول السوداني؛ الطحينة ]معجون بذور السمسم[؛ البيض ومسحوق البيض؛ رقائق 

 البطاطس.

Date of 23/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/04/2019  

Applicant Name: Tugba Kuruyemis 
Sekerleme Gida Mesrubat 
Insaat Turizm Yerli 

Urunleri Imaalat Sanayi 
Ticaret Ithalat Ve Ihracat 
Limited Sirketi 

توجبا كورويميش شيكيرليمي جيدا مشروبات انشآت توريزيم ييرلي يورونليري 
 اماالت سانيي تيجاريت اتهاالت في اخراجات ليمتد شيركيتي

 اسم طالب التسجيل:

Nationality     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address KURTULUS MAH. ADNAN MENDERES 
BLV. NO:46 D/D EFELER AYDIN/TURKEY 

دي/دي  46نو: كورتولوش ماه. عدنان مينديريس بي ال في.
 ايفيلير ايدين/تركيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166625 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 166625 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chicken pieces; potato fries; French fried potatoes; hash brown 
potatoes; garden salads; milk and milk products excluding ice 

cream, ice milk, and frozen yogurt; milk shakes; milk-based 
beverages; onion rings; processed apples; whipped topping; 
jellies; jams; eggs; bacon; cheese; pickles; processed onions; 

prepared meals consisting primarily of meat, fish, and poultry; 
constituents for meals, namely beef, chicken, and fish burger 
patties; all of the foregoing sold in restaurants for consumption 

on or off the premises. 

ية؛ سلطة خضراوات؛ قِـطع الدجاج؛ بطاطا مقلية؛ بطاطا مقلية فرنسية؛ بطاطا مفرومةمقل
الحليب ومنتجات الحليب فيما عدا اآليس  كريم والحليب المثلج واللبن الزبادي المجمد؛ 

مخفوق الحليب؛مشروبات أساسها الحليب؛ حلقات بصل؛ التفاح المعالج؛ طبقة زينة علوية 
بصل مخفوقة )توبنغ(؛ هالم )جيلي(؛ مربيات؛ بيض؛ لحم خنزير مقدد؛ الجبنة؛ المخلالت؛ ال
المعالج؛ وجبات جاهزة تتكون أساساً من اللحوم واألسماك والدواجن؛ مكونات أساسية 

لوجبات الطعام، وبخاصة فطائر برغر من لحم البقر والدجاج والسمك؛ وجميع المنتجات 
 المذكورة تُباع في المطاعم لالستهالك داخل أو خارج المباني.

Date of 25/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/04/2019  

Applicant Name: Haratheen for Preparing & 
Selling sweets 

 اسم طالب التسجيل: حراثين العداد وبيع الحلويات

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: 910580, 
11191 

 عنوان طالب التسجيل  11191, 910580، ص.ب:  االردن -عمان 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 

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

AMMAN Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب سماس للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166688 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 166688 الصنف 
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        FACE THE INTENSITY  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

potato chips ,processed peanuts )رقائق البطاطس والفول السوداني المجهز) المعالج 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

Applicant Name: GRUPO BIMBO S.A.B. DE 
C.V. 

 اسم طالب التسجيل: .في .دي اي سي .بي .ايه .جروبو بيمبو اس

Nationality     : MEXICO جنسية الطالب مكسيك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Prol.Paseo de la Reforma 1000, Col. Pena 
Blanca Santa Fe, Alvaro Obregon, CP. 
01210, Mexico City, Mexico 

، كول. بينا بالنكا سانتا في، 1000برول.باسيو دي ال ريفورما 
 ، مكسيكو سيتي، المكسيك01210بيه.  الفارو اوبريجون، سي

 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 166812 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 166812 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

herbal oil for food ,All kinds of oil, milk and dairies with their 

derivatives vegetables, preserved and dried fruit 

زيوت عشبية لالكل ، الزيوت بكافة أنواعها، الحليب وااللبان زيوت عشبية لالكل ، الزيوت 

 المختلفة لالكل ، الحليب وااللبان الخضروات والفواكه المحفوظة والمجففة

Date of 22/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/05/2019  

Applicant Name: jameel mohammad zakaria 
alqudsi 

طالب التسجيل:اسم  جميل محمد زكريا القدسي  

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - aljaleel st  عنوان طالب التسجيل  شارع الجليل -جبل الحسين  -عمان 

Applicant for 

Correspondence 

  -11192 amman - alJaleel St.  - 11192  ليغعنوان التب شارع الجليل -جبل الحسين  -عمان  

Trademark 166822 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 166822 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cold cut meat; Nondairy Vegan cheese and deserts; Processed 

Chia seeds;  Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products; edible 

oils and fats 

اللحوم الباردة؛ الجبن والحلويات النباتية من غير مشتقات األلبان؛ بذور الشيا المعالجة؛ 

ات اللحوم؛ الفواكه والخضار اللحوم واألسماك والدواجن ولحوم الطرائد؛ ومستخلص
المحفوظة والمجّمدة والمجففة والمطبوخة؛ المواد الهالمية والَمربى والفواكه المطبوخة 

 بالسكر؛ والبيض؛ الحليب ومنتجات الحليب؛ الزيوت والدهون القابلة لألكل

Date of 23/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/05/2019  

Applicant Name: Transmed Lebanese 
Holding SAL 

 اسم طالب التسجيل: ل.م.ترانسميد ليبانيز هولدينغ ش

Nationality     : LEBANON جنسية الطالب لبنان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Transmed Bldg, 225 Foch Street P.O.Box: 
11-913, 2060, Beirut Lebanon 

، 2060، 11-913شارع فوش، ص.ب  225بناية ترانسميد، 
 بيروت، 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 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 166703 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 166703 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Ajvar [preserved peppers]; Albumen for culinary purposes; 
Albumin milk; Alginates for culinary purposes; Almonds, 

ground; Aloe vera prepared for human consumption; Anchovy; 
Animal marrow for food; Apple purée; Bacon; Beans, preserved; 
Black pudding; Blood sausage; Bone oil, edible; Bouillon; 

Bouillon concentrates; Bouillon (Preparations for making —); 
Broth; Broth concentrates; Butter; Butter (Chocolate nut—); 
Butter (Cocoa—); Butter (Coconut—); Butter (Peanut—); 

Buttercream; Caviar; Charcuterie; Cheese; Chips (Fruit—); 
Chips (Potato—); Chocolate nut butter; Clams [not live]; Cocoa 
butter; Coconut butter; Coconut, desiccated; Coconut fat; 

Coconut oil; Colza oil for food; Concentrates (Bouillon—); 
Concentrates (Broth—); Corn oil; Cranberry sauce [compote]; 
Crayfish [not live]; Cream [dairy products]; Cream (Whipped—); 

Crisps (Potato—); Croquettes; Crustaceans, not live; 
Crystallized fruits; Curd; Dates; Edible birds’ nests; Edible fats; 
Edible oils; Egg nog (Non-alcoholic); Eggs; Eggs (Powdered—); 

Eggs (Snail—) for consumption; Fat (Coconut—); Fat-containing 
mixtures for bread slices; Fatty substances for the manufacture 
of edible fats; Fermented vegetable foods [kimichi]; Ferments 

(Milk—) for culinary purposes; Fillets (Fish—); Fish fillets; Fish 
(Food products made from —); Fish meal for human 
consumption; Fish, not live; Fish, preserved; Fish (Salted—); 

Fish spawn (processed—); Fish, tinned [canned]; Flakes 
(Potato—); Flaxseed oil for culinary purposes; Foods prepared 
from fish; Frosted fruits; Frozen fruits; Fruit chips; Fruit jellies; 

Fruit peel; Fruit, preserved; Fruit pulp; Fruit salads; Fruit, 
stewed; Fruit-based snack food; Fruits (Crystallized —); Fruits 
(Frosted—); Fruits, tinned [canned]; Game, not live; Garlic 

(Preserved—); Gelatine; Gherkins; Ginger jam; Ham; Herrings; 
Hummus [chickpea paste]; Isinglass for food; Jams; Jellies for 
food; Juices (Vegetable —) for cooking; Kefir [milk beverage]; 

Kephir [milk beverage]; Koumiss [kumiss] [milk beverage]; 
Kumys [kumyss] [milk beverage]; Laver (Toasted—); Lecithin 
for culinary purposes; Lentils, preserved; Linseed oil for 

culinary purposes; Liver; Liver pâté; Lobsters, not live; Lobsters 
(Spiny—), not live; Low-fat potato chips; Maize oil; Margarine; 
Marmalade; Marrow (Animal —) for food; Meat; Meat extracts; 
Meat jellies; Meat, preserved; Meat, tinned [canned]; Meats 

(Salted—); Milk; Milk (Albumin —); Milk beverages [milk 
predominating]; Milk products; Milk shakes; Mousses (Fish—); 
Mousses (Vegetable—); Mushrooms, preserved; Mussels, not 

live; Nuts, prepared; Olive oil for food; Olives, preserved; 
Onions, preserved; Oysters, not live; Palm kernel oil for food; 
Palm oil for food; Pastes (Liver—); Pâté (Liver—); Peanut butter; 

Peanuts, processed; Peas, preserved; Pectin for culinary 
purposes; Peel (Fruit—); Piccalilli; Pickles; Pollen prepared as 

مخلل الفلفل الحار ]فلفل محفوظ[، زالل بيض ألغراض الطهو، لبن البوميني، الجينات 
الطهو، لوز مطحون، االلو فيرا المعد الستهالك البشري، سمك االنشوفة، نخاخ  ألغراض

عظم الحيوانات للطعام، هريس تفاح، لحم خنزير مملح، بقول محفوظة، سجق من لحم 
الخنزير والدم، سجق من الدم، زيت عظام معد لألكل، مرق لحم، ركازات مرق اللحم، 

ركازات مرق اللحم، زبدة، زبدة لب الشوكوالتة، مستحضرات إلعداد مرق اللحم، مرق لحم، 

زبدة الكاكاو، زبدة جوز الهند، زبدة فول سوداني، كريمة الزبدة، كافيار، لحوم مطبوخة، 
جبنة، رقائق فواكه، رقائق بطاطا، زبدة لب الشوكوالتة، حلزون صدفي ]غير حي[، زبدة 

زيت جوز الهند، زيت لفت  الكاكو، زبدة جوز الهند، جوز هند مجفف، دهن جوز الهند،

للطعام، ركازات مرق اللحم، ركازات مرق اللحم، زيت ذرة، توت بري مطبوخ ]فواكه 
مطبوخة بالسكر[، سرطان النهر ]غير حي[، قشدة ]منتجات البان[، قشدة مخفوقة، رقائق 

بطاطا، كبة، قشريات ]غير حية[، فواكه مغطاة بالسكر، ختارة اللبن، تمور، بيض صالح 

كل، دهون صالحة لألكل، زيوت صالحة لألكل، شراب بيض غير كحولي، بيض، بيض لأل
مسحوق، بيض حلزون لالستهالك، دهن جوز الهند، مخاليط تحتوي على دهن لشرائح الخبز، 
مواد دهنية لصنع دهون صالحة لألكل، أطعمة من الخضروات المخمرة، ]الكيمتشي[، خميرة 

ك طرية )فيليه(، شرائح سمك طرية )فيليه(، منتجات الحليب ألغراض الطهو، شرائح سم
غذائية معدة من السمك، دقيق سمك الستهالك البشري، سمك غير حي، سمك محفوظ، سمك 

مملح، بيض السمك المعالج، سمك معلب، رقائق بطاطا، زيت الكتان ألغراض الطهو، منتجات 

فواكه، هالم )جلي( الفواكه، غذائية معدة من السمك، فواكه مثلجة، فواكه مجمدة، رقائق 
قشور فواكه، فواكه محفوظة، لب فواكه، سلطة فواكه، فواكه مطبوخة، أطعمة خفيفة أساسها 

الفواكه، فواكه مغطاة بالسكر، فواكه مثلجة، فواكه معلبة، لحوم الصيد غير حية، ثوم 

فسيخ، حمص محفوظ، جيالتين )هالم( للطعام، خيار مخلل، مربى زنجبيل، فخد خنزير، سمك 
]عجينة الحمص[، غراء السمك للطعام، مربيات، جلي )هالم( للطعام، عصير خضروات 

للطبخ، كفير]مشروب من اللبن[، كفير]مشروب من اللبن[، كوميس ]مشروب من اللبن[، 

كوميس ]مشروب من اللبن[، اعشاب بحرية محمصة، الليستين )مادة دهنية( ألغراض 
الكتان ألغراض الطهو، لحم الكبد، عجينة لحم الكبد، سرطان الطهو، عدس محفوظ، زيت بزر 

بحري ]غير حي[، جراد بحري ]غير حي[، رقائق بطاطا قليلة الدهن، زيت الذرة الصفراء، 

سمن نباتي، مربى الفواكه، نخاخ عظم الحيوانات للطعام، لحوم، خالصات لحم، هالم لحم، 
البوميني، مشروبات الحليب ]يكون الحليب  لحم محفوظ، لحم معلب، لحوم مملحة، حليب، لبن

هو السائد فيها[، منتجات حليب، مخفوق الحليب، موسية األسماك، موسية الخضار، فطر 

محفوظ، بلح البحر ]غير حي[ ، بندق محضر، زيت زيتون للطعام، زيتون محفوظ، بصل 
لحم الكبد،  محفوظ، محار ]غير حي[، زيت لب النخيل للطعام، زيت نخيل للطعام، عجينة

عجينة لحم الكبد، زبدة فول سوداني، فول سوداني معالج، بازالء محفوظة، بكتين للطعام، 

قشور فواكه، مخلالت، مخلالت، غبار طلع معد كمادة غذائية، رقائق بطاطا، رقائق بطاطا، 
رقائق بطاطا، فطائر بطاطا مقلية، لحوم دواجن غير حية، بيض مسحوق، قريدس ]غير 

تين لالستهالك البشري، سجق من لحم الخنزير والدم، لب فواكه، زبيب، زيت لفت حي[، برو

للطعام، إنفحة )خميرة اللبن من معدة العجل(، سلطة فواكه، سلطة خضروات، سلمون، سمك 
مملح، لحوم مملحة، سردين، مخلل الملفوف، سجق، عجينة سجق ، خيار البحر غير حي، 

لمعالجة، زيت سمسم، اسماك قشرية غير حية، جمبري بذور معالجة، بذور عباد الشمس ا
غير حي، شرنقات دودة القز لالستهالك البشري، أطعمة خفيفة أساسها الفواكه، بيض 

حلزون لالستهالك، مستحضرات إلعداد الشوربة، مستحضرات شوربة الخضروات، شوربات، 
غير حي، دهن ماشية  فول صويا محفوظ للطعام، حليب الصويا ]بديل الحليب[، جراد بحري،

للطعام، زيت عباد الشمس للطعام، طحينة ]عجينة بذور السمسم[، اعشاب بحرية محمصة، 

توفو )فول صويا مخمر(، عصير بندورة للطبخ، معجون بندورة، كرش )معدة(، كمأة 
محفوظة، سمك تونة، عصير خضروات للطبخ، سلطة خضروات، مستحضرات شوربة 

، خضروات مجففة، خضروات محفوظة، خضروات معلبة، الخضروات، خضروات مطبوخة

خالصات طحالب للطعام، لبن مخيض، قشدة مخفوقة، بياض بيض، لبن رائب )زبادي(، لبن 
 رائب )زبادي(، صفار البيض.

Date of 02/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/06/2019  

Applicant Name: U- FOOD S.A.L اسم طالب التسجيل: .ل.م.فود ش -شركة يو 

Nationality     : LEBANON جنسية الطالب لبنان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Hazmieh, Al sayad Round, Al Boustany 

Building, Lebanon 

 عنوان طالب التسجيل  الحازمية، مستديرة الصياد، بناية البستاني، لبنان

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property TAG 
Org Building No. 104, Mecca Street, 

P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166738 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 166738 الصنف 
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foodstuff; Potato chips; Potato crisps; Potato flakes; Potato 
fritters; Poultry, not live; Powdered eggs; Prawns, not live; 

Protein milk; Pudding (Black—) [blood sausage]; Pulp (Fruit—); 
Raisins; Rape oil for food; Rennet; Salads (Fruit—); Salads 
(Vegetable—); Salmon; Salted fish; Salted meats; Sardines; 

Sauerkraut; Sausages; Sausages in batter; Sea-cucumbers, not 
live; Seeds (Processed—); Seeds (Processed sunflower—); 
Sesame oil; Shellfish, not live; Shrimps, not live; Silkworm 

chrysalis, for human consumption; Snack food (Fruit-based —); 
Snail eggs for consumption; Soup (Preparations for making —); 
Soup preparations (Vegetable—); Soups; Soya beans, 

preserved, for food; Soya milk [milk substitute]; Spiny lobsters, 
not live; Suet for food; Sunflower oil for food; Tahini [sesame 
seed paste]; Toasted Laver; Tofu; Tomato juice for cooking; 

Tomato purée; Tripe; Truffles, preserved; Tuna fish; Vegetable 
juices for cooking; Vegetable salads; Vegetable soup 
preparations; Vegetables, cooked; Vegetables, dried; 

Vegetables, preserved; Vegetables, tinned [canned]; Weed 
extracts for food; Whey; Whipped cream; White of eggs; 
Yoghurt; Yogurt; yolk of eggs 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

,peanuts, prepared, potato flakes, flavored nuts, candied nuts  ,المكسرات المنكهة, المكسرات المكسوة بالحلوى,الفول السوداني، المحَضر, رقائق بطاطا 

Date of 11/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/06/2019  

Applicant Name: fares daood abd al hafiz al 
natsheh 

 اسم طالب التسجيل: فارس داود عبد الحفيظ النتشه

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O.Box 1101 -11910  sahab/al rajeeb   عنوان طالب التسجيل  سحاب /الرجيب 11910 -1101ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

al fouad intellectual property P.O.Box 

1101 -11910 amman/al shmesani 

 11910 -1101ص.ب  الفؤاد للملكيه الفكريه 

 عمان/الشميساني

ليغعنوان التب  

Trademark 166535 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 166535 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Edible oil and fats (Blended butter, margarine, vegetable ghee, 
shortening & dairy fat replacer); Butter; Butter (Chocolate nut --- 
); Butter (Cocoa --- ); Butter (Coconut --- ); Butter (Peanut --- ); 

Buttercream; Coconut fat; Coconut oil; Colza oil for food; Corn 
oil; Cream [dairy products]; Cream (Whipped --- ); Edible fats; 
Edible oils; Fat-containing mixtures for bread slices; Fatty 

substances for the manufacture of edible fats; Ferments (Milk --- 
) for culinary purposes; Flaxseed oil for culinary purposes; 
Hummus [chickpea paste]; Jams; Linseed oil for culinary 

purposes; Maize oil; Margarine; Marmalade; Milk products; Olive 
oil for food; Palm kernel oil for food; Palm oil for food; Peanut 
butter; Tahini [sesame seed paste]; Whipped cream. 

الزيوت والدهون الصالحة لألكل )زبدة مخفوقة سمن نباتي )مارجرين( وسمن نباتي ودهن 
أللبان، زبدة، زبدة شوكوالتة البندق، زبدة الكاكاو، زبدة جوز الهند، زبدة وبدائل دهون ا

الفول السوداني، كريمة الزبدة، دهون جوز الهند، زيت جوز الهند، زيت السلجم للطعام، زيت 

الذرة، كريما ]منتجات ألبان[، كريما مخفوقة، الدهون صالحة لألكل، زيوت صالحة لألكل، 
ن لشرائح الخبز، مواد دهنية لصناعة الدهون الصالحة لألكل، خمائر خليط يحتوي على الدهو

الحليب ألغراض الطهي، زيت بذور الكتان ألغراض الطهي، حمص ]معجون الحمص[، 

مربيات، زيت بذر الكتان ألغراض الطهي، زيت الذرة، سمن نباتي )مارجرين(، مربى 
نواة النخيل لالكل، زيت النخيل لالكل، البرتقال، منتجات األلبان، زيت الزيتون للطعام، زيت 

 زبدة الفول السوداني، الطحينة ]معجون بذور السمسم[، كريمة مخفوقة

Date of 25/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/06/2019  

Applicant Name: Abu Dhabi Vegetable Oil 
Company LLC 

 اسم طالب التسجيل: م.م.شركة أبوظبي للزيوت النباتية 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 7125 Abu Dhabi, United Arab 
Emirates 

 عنوان طالب التسجيل  ابو ظبي، االمارات العربية المتحدة 7125ص. 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 104 رقم
 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166828 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 166828 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Oil - Milk Powder - Tomato Puree, Tahini, Potato Chips, 
Beverages, Soup, Dried Lentils, Dates, Frozen Meat, Frozen 
Fish, Frozen Poultry, Frozen And Canned Vegetables And Fruits 

هريس البندورة ، طحينة، شيبس البطاطا، الشوربات ، عدس مجفف، –حليب بودرة  -زيت 
 تمور، لحوم مجمدة ، اسماك مجمدة، دواجن مجمدة،خضروات وفواكه مجمدة ومعلبة

Date of 18/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/08/2019  

Applicant Name: Sa'ad suleiman 
mohammed abu odeh / 
Sa'ad abu odeh markets 

 اسم طالب التسجيل: اسواق سعدي ابو عوده /سعدي سليمان محمد ابو عوده 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - khurba market, P.O.Box: 26, 
11621 

 عنوان طالب التسجيل  11621, 26خريب السوق  ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 26 -11621 amman - khurba 
market 

ليغعنوان التب خريب السوق -عمان  11621 -26ص.ب    

Trademark 166536 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 166536 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Molasses for food , canned Corn, Semolina, Spices, Cocoa, 

Coffee ,pasta, Chocolate, Rice, Sugar, Honey 

معلبة، سميد، توابل وبهارات، كاكاو، وقهوة، معكرونة، شوكوالنه، ارز ، سكر دبس، ذرة 

 ,رقائق الشوفان.عسل

Date of 18/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  18/08/2019  

Applicant Name: Sa'ad suleiman 
mohammed abu odeh / 
Sa'ad abu odeh markets 

 اسم طالب التسجيل: اسواق سعدي ابو عوده /سعدي سليمان محمد ابو عوده 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION التسجيلنوع طالب  مؤسسة فردية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - khurba market, P.O.Box: 26, 
11621 

 عنوان طالب التسجيل  11621, 26خريب السوق  ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 26 -11621 amman - khurba 
market 

ليغعنوان التب خريب السوق -عمان  11621 -26ص.ب    

Trademark 166538 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 166538 الصنف 



223 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

flavored nuts, prepared nuts ,processed nuts,roasted nuts مكسرات  منكهة مكسرات محضرة ومكسرات مصنعة ومكسرات محمصة 

Date of 05/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/09/2019  

Applicant Name: Al-Kalamoun Trading 
Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة القلمون التجارية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al-Mafrak,king faisal Street  , mafraq, 
P.O.Box: 341, 25110 

, 341شارع الملك فيصل االول  ، المفرق  ، ص.ب: -المفرق 
25110 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 341 -25110 Al-Mafrak,king faisal 

Street   

ليغعنوان التب شارع الملك فيصل االول  -المفرق  25110 -341ص.ب    

Trademark 166559 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 166559 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

oils and fats for food , olives oil , corn oil , palm oil , sunflower 
oil 

 زيت دوار الشمس « زيوت ودهون صالحة لالكل زيت زيتون زيت ذرةء زيت نخيل

Date of 24/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/09/2019  

Applicant Name: Sumatra Food Industries   اسم طالب التسجيل: سومطرة للصناعات الغذائية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address saahib -al aqmar snayah st , P.O.Box: 

211463, 11121 

, 211463شارع االقمار الصناعية   ، ص.ب:-سحاب 

11121 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 211463 -11121 saahib -al aqmar 
snayah st  

ليغعنوان التب شارع االقمار الصناعية -سحاب  11121 -211463ص.ب    

Trademark 166565 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 166565 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Albumen for food, Edible birds' nests, White of eggs, Yolk eggs. البيض. زالل بيض للطعام؛ بيض صالح لألكل. زالل بيض. صفار بيض 

Date of 07/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/10/2019  

Applicant Name: Jordan's Modern Farms 
for Livestock 
Development Company 

Limited 

 اسم طالب التسجيل: م.م.المزارع األردنيه الحديثه لتنمية الثروة الحيوانية ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Wadi Alremam, Alyarmouk Street, 

Opposite to Jordan Bank , Building 
no.100, Amman, Jordan  

وادي الرمم، شارع اليرموك، مقابل بنك األردن، عمارة رقم 

 ،  عمان، األردن100

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166530 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 166530 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

prepared nuts and potato chips   المكسرات المحضره وشيبس البطاطا 

Special condition: The registration of this trademark should be 

limited in colours navy,red,orange,yellow and black according 
to the printfiled with the application   . 
   

االحمر ، لبرتقالي،االصفر ،لكحلي، ا االلوانان تسجيل هذه العالمة محدد با :اشتراطات خاصة

 وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب واالسود 

Date of 13/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/10/2019  

Applicant Name: fares daood abd al hafiz al 
natsheh 

 اسم طالب التسجيل: فارس داود عبد الحفيظ النتشه

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O.Box 1101 -11910  sahab/al rajeeb  عنوان طالب التسجيل  سحاب /الرجيب 11910 -1101ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

al fouad intellectual property P.O.Box 

1101 -11910 amman/al shmesani 

 11910 -1101ص.ب  الفؤاد للملكيه الفكريه 

 عمان/الشميساني

ليغعنوان التب  

Trademark 166537 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 166537 الصنف 
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 أمير البنجاب    
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Meat, fish , poultry and game ,meat extracts: preserved, 
frozen ,dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 

and fats 

 اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن والصيد .خالصات اللحم .فواكة وخضروات محفوظة
 مطبوخة بالسكر .البيضومجمدة ومجففة ومطهوه .هالم)جيلي( ومربيات وفواكة 
 والحليب ومنتجات الحليب.الزيوت والدهون المعدة لالكل

Date of 30/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/10/2019  

Applicant Name: RawabiJordan For 
Marketing & Dist . Co  

 اسم طالب التسجيل: شركة روابي االردن للتسويق والتوزيع 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman / Tabarbor , Amman, P.O.Box: 
8670, 13162 

 عنوان طالب التسجيل  13162, 8670عمان / طبربور   ، عمان  ، ص.ب:

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 8670 -13162 Amman / Tabarbor    ليغعنوان التب عمان / طبربور   13162 -8670ص.ب  

Trademark 166501 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 166501 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Frozen, dried and cooked fruits and vegetables , edible oils and 
fats 

 صالحة لالكلفواكه و خضروات محفوظة و مجمدة و مطبوخة ، زيوت و دهون 

Date of 25/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/11/2019  

Applicant Name: Crown Food Solutions 
DMCC 

طالب التسجيل: اسم س.م.د.شركة كراون فود سوليوشونز م  

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Dubai-UAE  DMCC Business Center- unit 
no. 2160 Jewellery & Gemplex3 
 

 –االمارات العربية المتحدة مركز االعمال م.د.م.س  –دبي 
 مبنى  جويالري و جيمبلكس  - 2160وحدة رقم 

 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 831379  -11183 amman –madaba 

street 

ليغعنوان التب شارع مادبا-عمان 11183 - 831379ص.ب    

Trademark 166510 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 166510 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

.Meat and poultry fresh ,frozen ,chilled ,canned ,cold cuts   . اللحوم والدواجن الطازجة والمعلبة والمبردة والمجمدة 

Special condition:  the registration of this trademark is pursuant 

to the provision of article (21) paragraph (3) of the trademark law  

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

 من قانون العالمات التجارية 

Date of 24/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/12/2019  

Applicant Name: National Poultry Company  اسم طالب التسجيل: الشركة الوطنية للدواجن م ع م 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Public Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة عامة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O.Box 140785 -11814 amman -wadi el 

sair ,industrial area 

عمان، بيادر وادي السير ،  11814 -140785ص.ب 

 المنطقة الصناعية االردن

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 140785 -11814 amman -wadi el 
sair ,industrial area  

عمان، بيادر وادي السير ،  11814 -140785ص.ب  
 المنطقة الصناعية االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166593 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 166593 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

.Meat and poultry fresh ,frozen ,chilled ,canned ,cold cuts   . اللحوم والدواجن الطازجة والمعلبة والمبردة والمجمدة 

Date of 24/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/12/2019  

Applicant Name: National Poultry Company  اسم طالب التسجيل: الشركة الوطنية للدواجن م ع م 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Public Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة عامة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -wadi el sair ,industrial area  عنوان طالب التسجيل  عمان، بيادر وادي السير ، المنطقة الصناعية االردن 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 140785 -11814 amman -wadi el 
sair ,industrial area  

عمان، بيادر وادي السير ،  11814 -140785ص.ب  
 المنطقة الصناعية االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166591 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 166591 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Ice cream , flavoured ice , chocolate  البوظة والمثلجات المنكهة والشوكوالنة 

Date of 13/08/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/08/2018  

Applicant Name: Elias Zeidan and partners 
company  

 اسم طالب التسجيل: شركة الياس زيدان وشركاه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Zerqa / wadi al eish , P.O.Box: 6073, 13115 :عنوان طالب التسجيل  13115, 6073الزرقاء وادي العش   ، ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 6073 -13115 Zerqa / wadi al eish    ليغعنوان التب الزرقاء وادي العش  13115 -6073ص.ب  

Trademark 166560 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 166560 الصنف 
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   Detective Pikachu  

   
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tea; tea-based beverages; coffee; coffee-based beverages; 
cocoa; cocoa-based beverages; confectionery; pastries; candy; 
ice cream; cookies; chocolate; popcorn; chewing gums; bread 
and buns; sandwiches; hamburgers [sandwiches]; pizzas; pies; 

cakes; condiments and seasonings; ketchup; dressings for 
salad; ice cream mixes; sherbet mixes; cereal preparations; 
oatmeal; corn flakes; pasta; noodles; instant confectionery 

mixes; instant jelly mixes; instant pancake mixes; pasta sauce. 

الشاي؛ المشروبات التي أساسها الشاي؛ القهوة؛ المشروبات التي أساسها القهوة؛ الكاكاو؛ 
المشروبات التي أساسها الكاكاو؛ الحلويات؛ المعجنات؛ الحلوى؛ البوظة؛ الكعك المحلى؛ 

الخبز والكعك؛ الشطائر؛ شطائر اللحم )شطائر(؛ البيتزا؛ الفطائر؛  الشوكوال؛ البوشار؛ العلكة؛
الكعك؛ التوابل والمنكهات؛ الكاتشب؛ توابل السلطة؛ أمزجة البوظة؛ خلطات مثلجات الفواكه؛ 

مستحضرات الحبوب؛ دقيق الشوفان؛ رقائق ذرة؛ المعكرونة؛ معكرونة النودلز؛ مزيج 
ورية؛ خلطات الفطائر المحالة الفورية؛ صلصة معكرونة الحلويات الفوري؛ خلطات الهالم الف

 الباستا.

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 
 

:الطلب تاريخ ايداع 24/02/2019  

Applicant Name: Nintendo Co., Ltd. اسم طالب التسجيل: .، ال تي دي.ننتيندو كو 

Nationality     :  Japan جنسية الطالب اليابان: 

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 166457 Class 30 30 العالمة التجاريةرقم  166457 الصنف  
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   HYLEYS  
   

 

 

Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

.tea . شاي 

Date of 20/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/03/2019  

Applicant Name: Regency Teas (Pvt) 
Limited /and Mr. Hiran 
Ajith Karunaratne. 

التسجيل:اسم طالب  هيران أجيث كاروناراتن.و السيد  /ليمتد  )ي في تيب(ريجنسي تيز   

Nationality     : SRI LANKA جنسية الطالب سري النكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No. 359, Biyagama Road  
Kelaniya, Sri Lanka/ No. 119-2 Kynsey 

Road, Colombo 08, Sri Lanka 
 

كينسي  2-119, بياغاما رود, كيالنيا, سيرالنكا./ رقم 359رقم 
 , سيرالنكا08رود, كولومبو 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166528 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 166528 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Almond confectionery, aniseed,  Candies, chips (cereal 
products), caramels, chocolate, corn flakes, roasted corn, 
crackers, oat flakes, cakes, biscuits, cookies; sesame, hazelnut 

and pistachio candies, pralines, marzipan, coffee, tea, cocoa 
and artificial coffee; chicory, rice, tapioca and sago; flour and 
preparations made from cereals; bread, pastry and 

confectionery; ices; sugar, honey, treacle, yeast, baking-
powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); Spices. 

حلوى اللوز واليانسون والسكاكر والرقائق )منتجات الحبوب( وحلوى الكراميل والشوكوال 
وية والمقرمشات ورقائق الشوفان والكعك والبسكويت والكعك ورقائق ذرة والذرة المش

المحلى؛ حلوى السمسم والبندق والفستق وحلوى اللوز وحلوى اللوز والسكر والقهوة 

والشاي والكاكاو والقهوة الصناعية؛ الهندباء البرية واألرز والتابيوكا والساغو؛ الدقيق 
جنات والحلويات؛ المثلجات والسكر والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والمع

والعسل والدبس والخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات)توابل(؛ 

 البهارات.

Date of 11/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/04/2019  

Applicant Name: Nutzz SAL اسم طالب التسجيل: .ل.م.ناتز ش 

Nationality     : LEBANON جنسية الطالب لبنان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Achrafieh, Azouri center, 4th floor, section 

no. 17 of plot no. 5483 of Achrafi real 
estate area, Beirut, Lebanon 

من  17األشرفية، عازوري سنتر، الطابق الرابع، القسم رقم 

 من منطقة األشرفية العقارية، بيروت، لبنان 5483العقار رقم 

 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 166710 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 166710 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

 coffee or cocoa based beverages, chocolate based beverages; 
Pasta, stuffed dumplings, noodles; Pastries and bakery 
products based on flour; desserts based on flour and chocolate; 

bread, simit [Turkish ring-shaped bagel covered with sesame 
seeds], pogaca [Turkish bagel], pita, sandwiches, katmer 
[Turkish pastry], pies, cakes, baklava [Turkish dessert based on 

dough coated with syrup], kadayif [Turkish dessert based on 
dough]; desserts based on dough coated with syrup; puddings, 
custard, kazandibi [Turkish pudding], rice pudding, keskul 

[Turkish pudding]; Honey, bee glue for human consumption, 
propolis for food purposes; Condiments for foodstuff, vanilla 
(flavoring), spices, sauces (condiments), tomato sauce; Yeast, 

baking powder; Flour, semolina, starch for food; Sugar, cube 
sugar, powdered sugar; Tea, ice tea; Confectionery, chocolate, 
biscuits, crackers, wafers; Chewing gums; Ice-cream, edible 

ices; Salt; Cereal-based snack food, popcorn, crushed oats, 
corn chips, breakfast cereals, processed wheat for human 
consumption, crushed barley for human consumption, 

processed oats for human consumption, processed rye for 
human consumption, rice; Molasses for food 

القهوة: الكاكاو؛ مشروبات أساسها القهوة أو الكاكاو، مشروبات أساسها الشوكوالتة؛  
لز )معكرونة رقيقة(؛ فطائر ومنتجات المخابز أساسها الدقيق؛ معكرونة، فطائر محشوة، نود

حلويات أساسها الدقيق والشوكوالتة؛ الخبز، السميت )خبز تركي على شكل حلقة مغطى 

بالسمسم(، معجنات )خبز تركي(، خبز بيتا؛ سندويشات، القطمير )فطائر تركية(، فطائر، 
ع شراب(، قطايف )حلوى تركية أساسها كيك، البقالوة )حلوى تركية أساسها عجين مغلف م

العجين(؛ حلويات أساسها العجين مغلفة بالشراب؛ مهلبية، كسترد، كازاندب )مهلبية تركية(، 

مهلبية األرز، المهلبية )حلوى تركية(؛ العسل، شمع نحل لالستهالك البشري، شمع النحل* 
ة[، بهارات، صلصات ]توابل[، )عكبر( لغايات الطعام؛ توابل للمواد الغذائية، فانيال ]منكه

صلصة بندورة؛ خميرة؛ مسحوق الخبيز؛ دقيق؛ سميد؛ نشا للطعام؛ سكر، مكعبات السكر، 

مسحوق السكر؛ الشاي، الشاي المثلج؛ حلويات، الشوكوالتة، البسكويت، البسكويت 
؛ المقرمش، البسكويت الرقيق )ويفر(؛ علكة؛ بوظة )أيسكريم( ، مثلجات صالحة لألكل؛ ملح

وجبات خفيفة أساسها الحبوب، بوشار، شوفان مطحون، رقائق ذرة، حبوب اإلفطار، القمح 

المعالج لالستهالك البشري؛ شعير مطحون لالستهالك البشري، شوفان معالج لالستهالك 
 البشري، الشعير المعالج لالستالك البشري، األرز؛ دبس للطعام

 

Date of 23/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/04/2019  

Applicant Name: Tugba Kuruyemis 
Sekerleme Gida Mesrubat 
Insaat Turizm Yerli 

Urunleri Imaalat Sanayi 
Ticaret Ithalat Ve Ihracat 
Limited Sirketi 

توجبا كورويميش شيكيرليمي جيدا مشروبات انشآت توريزيم ييرلي يورونليري 
 اماالت سانيي تيجاريت اتهاالت في اخراجات ليمتد شيركيتي

 اسم طالب التسجيل:

Nationality     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Kurtulus mah. Adnan menderes blv. No:46 
d/d efeler aydin/turkey 

دي/دي  46بي ال في. نو:كورتولوش ماه. عدنان مينديريس 
 ايفيلير ايدين/تركيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166626 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 166626 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tea and coffee   والشاي-القهوة 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

Applicant Name: Abdulkader Shammout & 
Partner company  

 اسم طالب التسجيل: شركة عبد القادر شموط وشريكته 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman/Abo Baker Al ajery, Amman, 
P.O.Box: 1188, 11732 

, 1188عمان/شارع ابو بكر االجري  ، عمان  ، ص.ب:
11732 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 1188 -11732 Amman/Abo Baker 

Al ajery 

ليغعنوان التب عمان/شارع ابو بكر االجري  11732 -1188ص.ب    

Trademark 166531 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 166531 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

 spices,tea and coffee البهارات والشاي و القهوة 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

Applicant Name: Abdulkader Shammout & 
Partner company  

 اسم طالب التسجيل: شركة عبد القادر شموط وشريكته 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman/Abo Baker Al ajery, Amman, 
P.O.Box: 1188, 11732 

, 1188عمان/شارع ابو بكر االجري  ، عمان  ، ص.ب:
11732 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 1188 -11732 Amman/Abo Baker 

Al ajery 

ليغعنوان التب عمان/شارع ابو بكر االجري  11732 -1188ص.ب    

Trademark 166555 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 166555 الصنف 
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        FACE THE INTENSITY  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Fried corn snacks, corn-based snack foods, fried corn flour 
snacks, fried wheat flour snacks, puffed wheat snacks, Popcorn 

and corn based snacks. , 

خفيفة من دقيق الذرة  وجبات خفيفة من الذرة المقلية وأطعمة خفيفة أساسها الذرة ووجبات
من دقيق القمح المقلي ووجبات خفيفة من القمح المنتفخ والفشار  المقلي ووجبات خفيفة

 والوجبات الخفيفة اساسها الذرة. ,

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

Applicant Name: GRUPO BIMBO S.A.B. DE 
C.V. 

 اسم طالب التسجيل: .في .دي اي سي .بي .ايه .جروبو بيمبو اس

Nationality     : MEXICO جنسية الطالب مكسيك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Prol.Paseo de la Reforma 1000, Col. Pena 
Blanca Santa Fe, Alvaro Obregon, CP. 
01210, Mexico City, Mexico 

، كول. بينا بالنكا سانتا في، 1000برول.باسيو دي ال ريفورما 
 ، مكسيكو سيتي، المكسيك01210الفارو اوبريجون، سي بيه. 

 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 166811 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 166811 الصنف 



239 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Aromatic preparation for food for -non- medical use. 
Vegetables ,preserved and dried fruit. 

منتجات عطرية للطعام وليست لالستعمال الطبي الخل بكافة انواعه ،العسل ومشتقاته من 
 النحل وغذاء ملكات النحلعكبر وصمغ النحل وسم 

Date of 22/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/05/2019  

Applicant Name: jameel mohammad zakaria 
alqudsi 

 اسم طالب التسجيل: جميل محمد زكريا القدسي

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - alJaleel St., 11192  عنوان طالب التسجيل  11192شارع الجليل,  -جبل الحسين  -عمان 

Applicant for 

Correspondence 

  -11192 amman - alJaleel St.  - 11192  ليغعنوان التب شارع الجليل -جبل الحسين  -عمان  

Trademark 166824 Class 30 30 التجاريةرقم العالمة  166824 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Processed Quinoa ; Flavored Sweeteners ; Muesli; Granola; 

Processed Oats; Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; 
tapioca and sago; flour and preparations made from cereals; 
Pasta; bread, pastries and confectionery; edible ices; sugar, 

honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices; ice. 

هة؛ مزيج الحبوب والفواكه؛ جرانوال؛ الشوفان المطبوخ؛ الكينوا المعالجة؛ المحليات المنك

القهوة والشاي والكاكاو والقهوة الصناعية؛ األرز؛ التابيوكا والساغو؛ والدقيق 
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ المعكرونة؛ الخبز والمعجنات والحلويات؛ والمثلجات 

ق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل القابلة لألكل؛ السكر والعسل والدبس؛ الخميرة ومسحو

 والصلصات)توابل(؛ البهارات؛ والثلج.

Date of 23/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/05/2019  

Applicant Name: Transmed Lebanese 
Holding SAL 

 اسم طالب التسجيل: ل.م.ترانسميد ليبانيز هولدينغ ش

Nationality     : LEBANON جنسية الطالب لبنان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Transmed Bldg, 225 Foch Street P.O.Box: 
11-913, 2060, Beirut Lebanon 

، 2060، 11-913شارع فوش، ص.ب  225بناية ترانسميد، 
 بيروت، 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 

 زيدعمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن 

ليغعنوان التب  

Trademark 166700 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 166700 الصنف 



241 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Aniseed; artificial coffee; bee glue; beverages (coffee-based); 

beverages (flavorings [flavourings], other than essential oils, for 
-); beverages (tea-based); chow-chow [condiments]; cinnamon 
[spice]; coffee; coffee (artificial -); coffee beverages with milk; 

coffee flavorings [flavourings]; coffee (unroasted -); coffee-
based beverages; condiments; cooking salt; curry [spice]; 
dressings for salad; garden herbs, preserved [seasonings]; 

ginger [spice]; honey; pepper; peppers [seasonings]; 
preserving foodstuffs (salt for-); propolis; saffron [seasoning]; 
salad (dressings for -); salt (cooking -); sauces [condiments]; 

seasonings; spices; star aniseed; sugar; tea; tea-based 
beverages. 

يانسون، قهوة اصطناعية، شمع نحل، مشروبات اساسها القهوة، منكهات للمشروبات بخالف 

لزيوت العطرية ]منكهات[، مشروبات اساسها الشاي، التشاوتشاو ]توابل[، قرفة ]بهار[، ا
قهوة، قهوة اصطناعية، مشروبات قهوة مع حليب، منكهات للقهوة، قهوة غير محمصة، 

مشروبات اساسها القهوة، توابل، ملح، كري ]بهار[، توابل سلطة، اعشاب بساتين محفوظة 

عسل نحل، فلفل، فلفل ]توابل[، ملح لحفظ المواد الغذائية، شمع ]توابل[، زنجبيل ]بهار[، 
النحل )عكبر(، زعفران ]توابل[، توابل سلطة، ملح طعام، صلصات ]توابل[، توابل، بهارات، 

 يانسون نجمي، سكر، شاي، مشروبات اساسها الشاي.

Special condition:  Claiming red & its' shades, brown & its' 
shades, black, white and beige colors. 

اشتراطات خاصة: المطالبة بااللوان األحمر ودرجاته والبني ودرجاته واألسود واألبيض 
 والبيج.

 

Date of 02/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/06/2019  

Applicant Name: Khalthat Al-Gharbi 
Factory For Seasoning & 
Spices 

 اسم طالب التسجيل: للتوابل والبهاراتمصنع خلطة الغربي 

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al kharj, Al Barakah District, Building No. 
3770, zip code: 16245 Saudi Arabia 

، 16245الرمز البريدي  3770الخرج، حي البركة، بناية رقم 
 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 166735 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 166735 الصنف 
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  Chocopie Double Choco  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Flour; preparations made from cereals, namely, cereal bars, 

processed cereals; confectionery; gum; buns; rice cakes; 
biscuits; bread; cream puffs; ice cream; iced tea; bars of sweet 
jellied bean paste; confectionery in jelly form; chocolate 

products; chocolate; custard; candy; cocoa; cookies; crackers; 
hot dogs (sausages in a bread roll). 

الطحين، المستحضرات المصنوعة من الحبوب وبالتحديد قطع )ألواح( الحبوب والحبوب 

المصنعة )المعالجة(، الحلويات، العلكة، الخبز الدائري للحشو، كعك األرز، البسكويت، الخبز، 
وية محشوة بالكريمة، البوظة، الشاي المثلج، قطع )ألواح( من معجون حلوى معجنات كر

حبات الجلي، الحلويات على شكل جلي، منتجات الشوكوالته، الشوكوالته، الكسترد، الحلوى، 

 الكاكاو، البسكويت المحلى )الكوكيز(، المقرمشات، النقانق )النقانق في لفائف الخبز(.

Date of 11/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/06/2019  

Applicant Name: Orion Corporation اسم طالب التسجيل: اوريون كوربوريشن 

Nationality     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, 

Seoul, Republic of Korea 

غو، سيؤول،  -جيل، يونغسان-دا 90رو -، بايكبيوم13

 جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property TAG 
Org Building No. 104, Mecca Street, 

P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166671 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 166671 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Molasses for food , PROCESSED Corn, Semolina, Spices, 

Cocoa, Coffee & COFFEE,MACARONI, Chocolate, Rice, Sugar. 

دبس، ذرة , سميد، توابل وبهارات، كاكاو، وقهوة، معكرونة، شوكوالنه، ارز ، سكر ,رقائق 

 الشوفان.

Date of 18/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/08/2019  

Applicant Name: Sa'ad suleiman 
mohammed abu odeh / 
Sa'ad abu odeh markets 

 اسم طالب التسجيل: اسواق سعدي ابو عوده /سعدي سليمان محمد ابو عوده 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - khurba market, P.O.Box: 26, 
11621 

 عنوان طالب التسجيل  11621, 26خريب السوق  ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 26 -11621 amman - khurba 
market 

ليغعنوان التب خريب السوق -عمان  11621 -26ص.ب    

Trademark 166539 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 166539 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Wheat flour , bran semolina , bread , biscuits , pastries , cakes , 
seasonings and spices , cocoa , .coffee , sweets , rice , corn , 

honey , molasses , ice cream , chocolate , oats flake , macaroni 

طحين نخالة ، سميد ، خبز ، بسكويت ، معجنات ، كعك ، التوابل والبهارات ، كاكاو ، بن 
ات ، شوكالته ، رقائق الشوفان ، وقهوة ، حلويات ، ارز ، ذره ، عسل ، ديس ، مثلج

 معكرونة.

 

Date of 18/08/2019 عالن الجريدة الرسميةا  
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/08/2019  

Applicant Name: Sa'ad suleiman 
mohammed abu odeh / 
Sa'ad abu odeh markets 

 اسم طالب التسجيل: اسواق سعدي ابو عوده /سعدي سليمان محمد ابو عوده 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - khurba market, P.O.Box: 26, 
11621 

 عنوان طالب التسجيل  11621, 26خريب السوق  ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 26 -11621 amman - khurba 
market 

ليغعنوان التب خريب السوق -عمان  11621 -26ص.ب    

Trademark 166534 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 166534 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

coffee قهوة 

Date of 11/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/09/2019  

Applicant Name: Maceio Company for the 
manufactur  of coffee and 
derivatives 

 اسم طالب التسجيل: ومشتقاتهشركة ماسايو لتصنيع والبن 

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: 922712, 11192 :عنوان طالب التسجيل  11192, 922712عمان  ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 922712 -11192 amman   ليغعنوان التب عمان 11192 -922712ص.ب  

Trademark 166428 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 166428 الصنف 
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 أمير البنجاب    
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

suger rice  واالرزالسكر 

Date of 30/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/10/2019  

Applicant Name: RawabiJordan For 
Marketing & Dist . Co  

 اسم طالب التسجيل: شركة روابي االردن للتسويق والتوزيع 

Nationality     : JORDAN الطالبجنسية  االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman / Tabarbor , Amman, P.O.Box: 
8670, 13162 

 عنوان طالب التسجيل  13162, 8670عمان / طبربور   ، عمان  ، ص.ب:

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 8670 -13162 Amman / Tabarbor    ليغعنوان التب عمان / طبربور   13162 -8670ص.ب  

Trademark 166502 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 166502 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee, tea, sugar artificial, preparation made from cereals 
And flour  

البن و الشاي و االرز و القهوة االصطناعية ، و المستحضرات المصنوعة من الحبوب و 
 الدقيق

 

Date of 25/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/11/2019  

Applicant Name: Crown Food Solutions 
DMCC 

 اسم طالب التسجيل: س.م.د.شركة كراون فود سوليوشونز م

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES  جنسية الطالب العربية المتحدةاالمارات: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Dubai-UAE  DMCC Business Center- unit 
no. 2160 
Jewellery & Gemplex3 

 

 االمارات العربية المتحدة  –دبي 
مبنى  جويالري  - 2160وحدة رقم  –مركز االعمال م.د.م.س 

 و جيمبلكس 

 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 831379 -11183 amman-madaba 

street 

ليغعنوان التب  11183 -831379ص.ب .   

Trademark 166516 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 166516 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

snacks based on cereal sweets based on rice , wheat oats , corn 
, sesance snack based on cereal snack made from cereal , flour, 

corn chips rice sweets biscuts cereals products gluten free 
sweets gluten free 

الوجبات الخفيفة من الحبوب والحلويات التي أساسها األرز والقمح والشوفان والذرة 
عة من الحبوب والسمسم والوجبات الخفيفة والحلويات التي أساسها الحبوب الوجبات المصنو

الدقيق وشيبس الذرة واألرز الحلويات ، البسكوت ، منتجات الحبوب الخالية من الجلوتين ، 
 الحلويات الخالية من الجلوتين

Date of 10/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/12/2019  

Applicant Name: Enas sulaiman atallah al-
dmour foundation 

 اسم طالب التسجيل: مؤسسة ايناس سليمان عطا هللا الضمور

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -jwedah , P.O.Box: 1952, 610  عنوان طالب التسجيل  610, 1952الجويدة   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 1952 -610 Amman -jwedah    ليغعنوان التب الجويدة -عمان  610 -1952ص.ب  

Trademark 166727 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 166727 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Agricultural, horticultural and forestry products, grains and 

seeds? live animals, birds and fish? cuttlefish bone? bones for 
dogs? edible chews for animals? products for animal litter? 
fresh fruits and vegetables? foodstuffs and beverages for 

animals, birds and fish 

المنتجات الزراعية والبساتين والغابات، الحبوب والبذور؛ حيوانات حية، الطيور واألسماك؛ 

ت؛ عظم الحبار؛ عظام للكالب؛ مضغات صالحة لألكل للحيوانات؛ منتجات لفراش الحيوانا
الفواكه والخضروات الطازجة؛ المواد الغذائية والمشروبات الخاصة بالحيوانات والطيور 

 واألسماك

Date of 26/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/03/2019  

Applicant Name: Mars, Incorporated. اسم طالب التسجيل: مارس انكوربوريتد 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 6885 Elm Street,  McLean, Virginia 22101,  

USA 

الواليات  22101إيلم ستريت،  مكلين، فيرجينيا  6885

 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166716 Class 31 31 رقم العالمة التجارية 166716 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pulses, Seeds and Beans; Unprocessed quinoa,  Unprocessed 
Chia seeds; Oats; Raw and unprocessed agricultural, aqua 

cultural, horticultural and forestry products; raw and 
unprocessed grains and seeds; fresh fruits and vegetables, 
fresh herbs; natural plants and flowers; bulbs, seedlings and 

seeds for planting; live animals; foodstuffs and beverages for 
animals; malt. 

البقول، البذور والبقوليات؛ الكينوا غير المعالجة وبذور الشيا غير المعالجة؛ الشوفان 
الزراعي غير المعالج المائي ومنتجات البستنة والحرجية؛ الحبوب والبذور الخام وغير 

الطازجة، االعشاب الطازجة؛ والنباتات واألزهار الطبيعية؛  المعالجة؛ والفواكه والخضروات
األضواء والشتالت والبذور للزراعة؛ والحيوانات الحية؛ المواد الغذائية والمشروبات 

 للحيوانات؛ الشعير.

Date of 23/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/05/2019  

Applicant Name: Transmed Lebanese 
Holding SAL 

 اسم طالب التسجيل: ل.م.ليبانيز هولدينغ شترانسميد 

Nationality     : LEBANON جنسية الطالب لبنان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Transmed Bldg, 225 Foch Street P.O.Box: 
11-913, 2060, Beirut Lebanon 

، 2060، 11-913شارع فوش، ص.ب  225بناية ترانسميد، 
 بيروت، 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 للملكيه الفكريهسابا وشركاهم  

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 166691 Class 31 31 رقم العالمة التجارية 166691 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Algae for human or animal consumption;  Algarovilla for animal 
consumption;  Almonds [fruits];  Aloe vera plants;  Animal 

fattening preparations;  Animal foodstuffs;  Animal forage (Lime 
for—);  Animal litter (Products for—);  Animals (Edible chews 
for—);  Animals (Live—);  Animals (Menagerie—);  Aromatic 

sand for pets [litter];  Bagasses of cane [raw material];  Bait 
(Fishing—) [live];  Barks (Raw—);  Barley;  Beans, fresh;  Beans 
(Locust—);  Beet;  Berries, fresh fruits;  Beverages for pets;  

Bird food;  Biscuits (Dog—);  Bran;  Bran mash for animal 
consumption;  Bred stock;  Bulbs;  Bushes;  By-products of the 
processing of cereals, for animal consumption;  Cake (Oil—);  

Cake (Peanut—) for animals;  Cake (Rape —) for cattle;  Cattle 
cake;  Cattle food;  Cereal seeds, unprocessed; Cereals 
(Residual products of—) for animal consumption;  Chestnuts, 

fresh;  Chews for animals (Edible—);  Chicory roots;  Chicory 
[salad];  Christmas trees;  Citrus fruit;  Cocoa beans, raw;  
Coconut shell;  Coconuts;  Cola nuts;  Cones (Hop—);  Cones 

(Pine—);  Copra;  Cork (Rough—); Crayfish [live];  Crustaceans 
[live];  Cucumbers, fresh; Cuttle bone for birds;  Distillery waste 
for animal consumption;  Dog biscuits;  Draft;  Egg laying 

poultry (Preparations for—);  Eggs for hatching [fertilised];  
Fattening preparations (Animal —);  Fish, live;  Fishmeal for 
animal consumption;  Fish spawn;  Fishing bait [live];  Flax meal 

[fodder];  Flaxseed for animal consumption;  Flaxseed meal for 
animal consumption;  Flower bulbs;  Flowers, dried, for 
decoration;  Flowers, natural;  Flowers (Wreaths of natural—);  

Fodder;  Food (Pet—);  Foodstuffs (Animal—);  Forage;  Fruit, 
fresh;  Fruit residue [marc];  Garden herbs, fresh;  Germ (Seed—
) for botanical purposes;  Grains [cereals];  Grains for animal 

consumption;  Grains [seeds];  Grapes, fresh;  Groats for 
poultry;  Hay;  Hazelnuts;  Herbs, fresh (Garden—);  Hop cones;  
Hops; Juniper berries;  Kola nuts;  Leeks, fresh;  Lemons, fresh;  

Lentils, fresh;  Lettuce, fresh;  Lime for animal forage;  Flaxseed 
for animal consumption;  Flaxseed meal for animal 
consumption;  Litter peat;  Litter (Products for animal—);  Live 

animals;  Livestock fattening preparations; Lobsters [live];  
Lobsters (Spiny—) [live];  Locust beans;  Maize;  Maize cake for 
cattle;  Malt for brewing and distilling;  Marc;  Marrows;  Mash 
for fattening livestock;  Meal for animals;  Menagerie animals;  

Mulch (Straw—);  Mushroom spawn for propagation;  
Mushrooms, fresh;  Mussels [live];  Nettles;  Nuts [fruits];  Oats;  
Oil cake;  Olives, fresh;  Onions, fresh vegetables;  Oranges;  

Oysters [live];  Palm trees;  Palms [leaves of the palm tree];  
Peanut cake for animals;  Peanut meal for animals;  Peanuts 
[fresh]; Peas,fresh;  Peat (Litter—);  Peppers [plants];  Pet food;  

Pets (Aromatic sand for—) [litter];  Pets (Sanded paper for—) 
[litter];  Pine cones;  Plant seeds;  Plants;  Plants, dried, for 

طحالب لالستهالك البشري اوالحيواني، الغاروفيال لالستهالك الحيواني، لوز )ثمر(، نباتات 
غذائية للحيوانات، كلس لعلف الحيوانات، االلوفيرا، مستحضرات لتسمين الحيوانات، مواد 

منتجات لفراش الحيوانات، مضغ صالحة لالكل للحيوانات، حيوانات حية، حيوانات تعرض في 
حدائق الحيوان، رمل معطر للحيوانات االليفة )فراش حيوانات(، ثفل قصب السكر )مادة 

الخروب، شمندر، توت، خام(، طعم حي لصيد األسماك، لحاء خام، شعير، بقول طازجة، ثمار 

فواكه طازجة، شراب للحيوانات االليفة، طعام الطيور، بسكويت للكالب، نخالة، هريس 
)علف( لالستهالك الحيواني، ماشية، بصيالت، شجيرات، منتجات ثانوية من معالجة الحبوب 

ثفل  لالستهالك الحيواني، ثفل الزيت، ثفل الفول السوداني للحيوانات، ثفل اللفت للماشية،

للماشية، بذور حبوب غير معالجة، منتجات متبقية من الحبوب لالستهالك الحيواني، كستنة 
طازجة، مضغ صالحة لالكل للحيوانات، جذور الهندبا البرية، هندبا برية )للسلطة(، اشجار 

عيد الميالد، حمضيات، حبوب كاكو خام، قشور جوز الهند، جوز الهند، جوز الكولة، مخاريط 

الدينار، مخاريط صنوبر، لب النارجيل، فلين خام، سرطان النهر )حي(، قشريات حشيشة 
)حية(، خيار طازج، لسان البحر للطيور، فضالت التقطير لالستهالك الحيواني، بسكويت 

للكالب، ثفل البيرة، مستحضرات للدواجن التي تبيض، بيض مخصب للتفقيس، مستحضرات 

ق السمك لالستهالك الحيواني، بيض السمك، طعم حي لتسمين الحيوانات، اسماك حية، دقي
لصيد السمك، مسحوق الكتان )علف(، بذور الكتان لالستهالك الحيواني، وجبات بذور الكتان 
لالستهالك الحيواني، بصيالت زهور، زهور مجففة للتزيين، زهور طبيعية، اكاليل من زهور 

ة للحيوانات، علف، فواكه طازجة، بقايا طبيعية، علف، طعام للحيوانات االليفة، مواد غذائي
)ثفل(الفواكه، اعشاب طازجة، جنين البذرة لالغراض النباتية، غالل )حبوب(، غالل 

لالستهالك الحيواني، غالل )بذور(، عنب طازج، برغل للدواجن، تبن، بندق، اعشاب طازجة، 

راث، ليمون، عدس مخاريط حشيشة الدينار، حشيشة الدينار، ثمار العرعر، جوز الكولة، ك
طازج، خس، كلس لعلف الحيوانات، بذور الكتان لالستهالك الحيواني، وجبات بذور الكتان 

لالستهالك الحيواني، خث لفراش الحيوانات، منتجات لفراش الحيوانات، حيوانات حية، 

مستحضرات لتسمين، الماشية، سرطان بحري )حي(، جراد بحري )حي(، ثمار الخروب، ذرة 
ثفل الذرة الصفراء للماشية، شعير منبت )ملت(، للتخمير والتقطير، ثفل الفواكه صفراء، 

المعصورة، كوسا، هريس لتسمين الماشية، دقيق للحيوانات، حيوانات تعرض في حدائق 

الحيوان، اغطية من القش، غزل فطري للتكاثر، فطر طازج، بلح البحر)حي(، قراص، ثمار 
يت، زيتون طازج، بصل طازج، برتقال، محار )حي(، أشجار الجوز )فواكه(، شوفان، ثفل الز

نخيل، نخيل )أوراق شجر النخيل(، ثفل الفول السوداني للحيوانات، مسحوق الفول السوداني 

للحيوانات، فول سوداني )ثمر(، بازالء طازجة، خث لفراش الحيوانات، فلفل )نبات(، طعام 
يفة )فراش للحيوانات(، ورق رملي للحيوانات للحيوانات االليفة، رمل معطر للحيوانات االل

االليفة )فراش للحيوانات(، مخاريط صنوبر، بذور نباتات، نباتات، نباتات مجففة للتزيين، 

غبار الطلع )مادة خام(، بطاطا طازجة، دواجن حية، ثفل اللفت للماشية، لحاء خام، بقايا 
ور صالحة لالكل، شجيرات ورد، التقطير، رواند، مسحوق ارز للعلف، ارز غير معالج، جذ

فلين خام، جاودار، ملح للماشية، ورق رملي للحيوانات االليفة )فراش للحيوانات(، خيار 

البحر )حي(، اشتال، بذور نباتات، سمسم، قشور جوز الهند، اسماك قشرية )حية(، شجيرات، 
، قرع، علف بيض دود القز، دود القز، مرج، بيض السمك، سبانخ طازج، جراد بحري )حي(

للحيوانات، قش )علف(، فراش من القش للحيوانات، اغطية من القش، علف لتقوية 
الحيوانات، قصب السكر، خشب غير مسوى، خشب غير منشور، أشجار، جذوع اشجار، كمأة 

طازجة، جذوع األشجار، طبقات عشبية طبيعية، خشب غير مسوى، خشب غير منشور، 
فضالت التقطير لالستهالك الحيواني، نباتات مائية خضروات طازجة، نباتات الكروم، 

لالستهالك البشري أو الحيواني، قمح، نتاش القمح لالستهالك الحيواني، رقائق خشبية لصنع 

 لب الخشب، أكاليل من زهور طبيعية، خميرة للحيوانات.

Date of 02/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  02/06/2019  

Applicant Name: U- FOOD S.A.L اسم طالب التسجيل: .ل.م.فود ش -شركة يو 

Nationality     : LEBANON جنسية الطالب لبنان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Hazmieh, Al sayad Round, Al Boustany 

Building, Lebanon 

 عنوان طالب التسجيل  الحازمية، مستديرة الصياد، بناية البستاني، لبنان

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property TAG 
Org Building No. 104, Mecca Street, 

P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166737 Class 31 31 رقم العالمة التجارية 166737 الصنف 
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decoration;  Pollen [raw material];  Potatoes, fresh;  Poultry, 
live;  Rape cake for cattle;  Raw barks;  Residue in a still after 

distillation;  Rhubarb;  Rice meal for forage;  Rice, unprocessed;  
Roots for food;  Rose bushes;  Rough cork;  Rye;  Salt for 
cattle;  Sanded paper for pets [litter];  Sea-cucumbers [live];  

Seedlings;  Seeds (Plant—);  Sesame;  Shell (Cocoanut—);  
Shellfish [live]; Shrubs;  Silkworm eggs;  Silkworms;  Sod;  
Spawn (Fish—);  Spinach, fresh;  Spiny lobsters [live]; 

Squashes; Stall food for animals;  Straw [forage];  Straw litter;  
Straw mulch;  Strengthening animal forage;  Sugarcane;  Timber 
(Undressed —);  Timber (Unsawn —);  Trees;  Trees (Trunks of—

); Truffles, fresh;  Trunks of trees;  Turf, natural;  Undressed 
timber;  Unsawn timber;  Vegetables, fresh;  Vine plants; Waste 
(Distillery—) for animal consumption;  Weeds for human or 

animal consumption;  Wheat;  Wheat germ for animal 
consumption;  Wood chips for the manufacture of wood pulp;  
Wreaths of natural flowers;  Yeast for animals. 



253 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

fresh pine nuts ,chickpeas , fresh, beans , fresh, lentils ,edible 
sesame unprocessed 

الصنوبر الطازجة والحمص والطازجة والفاصوليا والطازجة والعدس والسمسم الصالحة 
 لألكل غير المجهزة

Date of 05/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/09/2019  

Applicant Name: Sa'ad suleiman 
mohammed abu odeh / 
Sa'ad abu odeh markets 

 اسم طالب التسجيل: اسواق سعدي ابو عوده /سعدي سليمان محمد ابو عوده 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - khurba market, P.O.Box: 26, 
11621 

 عنوان طالب التسجيل  11621, 26خريب السوق  ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 26 -11621 amman - khurba 
market 

ليغعنوان التب خريب السوق -عمان  11621 -26ص.ب    

Trademark 166533 Class 31 31 رقم العالمة التجارية 166533 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

mineral water   مياه صحية معدنية 

Date of 26/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/12/2018  

Applicant Name: Marj Bahrain Water 
Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة مياه مرج البحرين 

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: 520817, 11190  ،   عنوان طالب التسجيل  11190, 520817ص.ب:عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 520817 -11190 amman    ليغعنوان التب عمان  11190 -520817ص.ب  

Trademark 166499 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 166499 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

non-alcoholic beer; non-alcoholic beverages; fruit juices; fruit 
nectars; fruit drinks; floats; carbonated beverages (CSD); ginger 

beer / ginger ale; power drinks; energy drinks; mineral water; 
aerated waters; soda water; smoothies; syrups for beverages; 
cordials; vegetable juices [beverages]; powders for still & 

effervescent beverages 

ر فواكه؛ نكتار الفواكه؛ مشروبات البيرة غير الكحولية؛ المشروبات غير الكحولية؛ عصائ
الفاكهة؛ المشروبات التي تتضمن قطع؛ المشروبات الغازية )سي اس دي(؛ بيرة الزنجبيل / 

جعة الزنجبيل؛ مشروبات طاقة؛ مشروبات الطاقة؛ المياه المعدنيه؛ المياه الغازية؛ ماء 
ر الخضراوات الصودا؛ عصائر الفواكه المركزة؛ مركزات المشروبات؛ االشربة؛ عصائ

 ]مشروبات[؛ المساحيق للمشروبات العادية والفوارة

Date of 08/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/01/2019  

Applicant Name: Arrow Juice  Factory for 
Bottling and Production 
Co. Ltd. 

التسجيل:اسم طالب  مصنع السهم لصناعة وتعبئة العصائر  

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O.Box 5981, Jeddah 21432, Saudi 
Arabia,  

 عنوان طالب التسجيل  ، سعودية  ، 21432، جدة 5981ص.ب. 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166459 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 166459 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Non-alcoholic beverages, fruit juices and fruit beverages,  

syrups, preparations for making beverages, milk beverages with 
milk not predominating. 

المشروبات غير الكحولية وعصائر الفاكهة ومشروبات الفاكهة والشراب المركز 

 ومستحضرات إعداد المشروبات ومشروبات الحليب التي ال يسود فيها الحليب.

Disclaimer: The registration of this trademark does not give the 

owners the exclusive right to use the word "CANDY" whenever 
appearing differently or separately from the mark. 

التنازل: ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال الكلمة "كاندي" باحرف 

 التينية عندما تظهر بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة.

 

Date of 07/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/02/2019  

Applicant Name: CANDIA اسم طالب التسجيل: كانديا 

Nationality     : FRANCE الطالبجنسية  فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 200-216 Rue Raymond Losserand, 75014 

PARIS, France,  

 عنوان طالب التسجيل  باريس، فرنسا  ،  75014رو ريمون لوسرون،  200-216

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166456 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 166456 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Beers; non-alcoholic beverages; mineral and aerated waters; 
fruit beverages and fruit juices; syrups and other non-alcoholic 

preparations for making beverages. 

البيرة )شراب الشعير(؛ مشروبات غير كحولية؛ مياه معدنية وغازية؛ مشروبات الفواكه 
 وعصائر الفواكه؛ شراب مركز وغير ذلك من المشروبات غير الكحولية لعمل المشروبات.

Date of 10/02/2019 ة الرسميةاعالن الجريد  
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/02/2019  

Applicant Name: Bacardi & Company 
Limited 

 اسم طالب التسجيل: باكاردي آند كمبني ليمتد

Nationality     : LIECHTENSTEIN جنسية الطالب ليتشنستين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Aeulestrasse 5 9490 Vaduz Liechtenstein,   عنوان طالب التسجيل  فادوز ليختنشتاين  ،  5،9490أوليشتراسه 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 

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

AMMAN Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب سماس للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166766 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 166766 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

water الماء 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

Applicant Name: Abdulkader Shammout & 
Partner company  

 اسم طالب التسجيل: شركة عبد القادر شموط وشريكته 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman/Abo Baker Al ajery, Amman, 
P.O.Box: 1188, 11732 

, 1188عمان/شارع ابو بكر االجري  ، عمان  ، ص.ب:
11732 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 1188 -11732 Amman/Abo Baker 

Al ajery 

ليغعنوان التب عمان/شارع ابو بكر االجري  11732 -1188ص.ب    

Trademark 166532 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 166532 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Non-alcoholic beverages  غير كحوليةمشروبات 

Date of 14/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: Royal Wine Corporation اسم طالب التسجيل: رويال واين 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 63 LeFante Way, Bayonne, New Jersey 

07002, USA 

، الواليات  07002لوفانتي واي، بايون، نيو جيرسي  63

 المتحدة األمريكية

 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 166629 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 166629 الصنف 
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  Diasporal  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Mineral waters; non-alcoholic beverages; fruit beverages; fruit 
juices; lemonades; syrups and other preparations for making 

non-alcoholic beverages; effervescent tablets for drinks; 
effervescent powder for drinks. 

المياه المعدنية؛ المشروبات غير الكحولية؛ مشروبات الفواكه؛ عصائر الفواكه؛ الليموناضة؛ 
العصائر المركزة والمستحضرات األخرى إلعداد المشروبات غير الكحولية؛ أقراص فوارة 

 وبات.للمشروبات؛ بودرة فوارة للمشر

Date of 23/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/05/2019  

Applicant Name: PROTINA 
Pharmazeutische 
Gesellschaft mbH 

 اسم طالب التسجيل: بروتينا فارماتسويتيشيه جيسيلشافت ام بي اتش

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Adalperostrasse 37, Ismaning, Germany  عنوان طالب التسجيل  ، ايسمانينج، المانيا37ادالبيروشتراسه 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166686 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 166686 الصنف 
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  Basica  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Mineral waters; non-alcoholic beverages; fruit beverages; fruit 

juices; lemonades; syrups and other preparations for making 
non-alcoholic beverages; effervescent tablets for drinks; 
effervescent powder for drinks. 

المياه المعدنية؛ المشروبات غير الكحولية؛ مشروبات الفواكه؛ عصائر الفواكه؛ الليموناضة؛ 

العصائر المركزة والمستحضرات األخرى إلعداد المشروبات غير الكحولية؛ أقراص فوارة 
 وبات.للمشروبات؛ بودرة فوارة للمشر

Date of 23/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/05/2019  

Applicant Name: PROTINA 
Pharmazeutische 
Gesellschaft mbH 

 اسم طالب التسجيل: بروتينا فارماتسويتيشيه جيسيلشافت ام بي اتش

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Adalperostrasse 37, Ismaning, Germany  عنوان طالب التسجيل  ، ايسمانينج، المانيا37ادالبيروشتراسه 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166689 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 166689 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Mineral waters; non-alcoholic beverages; fruit beverages; fruit 
juices; lemonades; syrups and other preparations for making 

non-alcoholic beverages; effervescent tablets for drinks; 
effervescent powder for drinks. 

المياه المعدنية؛ المشروبات غير الكحولية؛ مشروبات الفواكه؛ عصائر الفواكه؛ الليموناضة؛ 
العصائر المركزة والمستحضرات األخرى إلعداد المشروبات غير الكحولية؛ أقراص فوارة 

 للمشروبات؛ بودرة فوارة للمشروبات.

Date of 23/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/05/2019  

Applicant Name: PROTINA 
Pharmazeutische 
Gesellschaft mbH 

 اسم طالب التسجيل: بروتينا فارماتسويتيشيه جيسيلشافت ام بي اتش

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Adalperostrasse 37, Ismaning, Germany  عنوان طالب التسجيل  ، ايسمانينج، المانيا37ادالبيروشتراسه 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166687 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 166687 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Fruit juices , mineral and aerated waters  عصائر الفواكه ، مياه معدنية ، مياه غازية 
 

Date of 18/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/08/2019  

Applicant Name: Sa'ad suleiman 
mohammed abu odeh / 
Sa'ad abu odeh markets 

 اسم طالب التسجيل: اسواق سعدي ابو عوده /سعدي سليمان محمد ابو عوده 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman - khurba market, P.O.Box: 26, 
11621 

 عنوان طالب التسجيل  11621, 26خريب السوق  ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 26 -11621 amman - khurba 
market 

ليغعنوان التب خريب السوق -عمان  11621 -26ص.ب    

Trademark 166540 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 166540 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Mineral water, soft drinks and other non-alcoholic drinks, drinks 
and fruit juices, drinks other preparations, for making 

beverages.  
 

مياه المعدنية و الغازية و المشروبات االخرى و غير الكحولية ، مشروبات و عصائر الفواكه 
 ت، اشربة و مستحضرات اخرى لصنع المشروبا

 

Date of 25/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/11/2019  

Applicant Name: Crown Food Solutions 
DMCC 

 اسم طالب التسجيل: س.م.د.سوليوشونز مشركة كراون فود 

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Dubai-UAE  DMCC Business Center- unit 
no. 2160 
Jewellery & Gemplex3 

 

 االمارات العربية المتحدة  –دبي 
مبنى  جويالري  - 2160وحدة رقم  –مركز االعمال م.د.م.س 

 و جيمبلكس 

 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 831379  -11183 amman –madaba 

street 

ليغعنوان التب  11183 - 831379ص.ب شارع مادبا  –عمان .   

Trademark 166513 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 166513 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

arak , wine العرق النبيذ 

Date of 27/08/2017 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2017  

Applicant Name: Eagle  Distilleries Co 
LMTD  

 اسم طالب التسجيل: م .م.شركة معامل النسر للتقطير ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Zarqa- Wasfi al -tal St. Jordan, Zarqa, 
P.O.Box: 4, 13110 

شارع الشهيد وصفي التل االردن ، الزرقاء  ،  -الزرقا ء
 13110, 4ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 4 -13110 Zarqa- Wasfi Al -Tal St. 

Jordan 

ليغعنوان التب الزرقاء، شارع وصفي التل االردن 13110 -4ص.ب    

Trademark 166754 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 166754 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

arak ,gin vodka whisky wine cognac brandy liqueur   العرق الجن الفودكا الوسكي النبيذ الكونياك البراندي الليكير 

Date of 27/08/2017 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2017  

Applicant Name: Eagle  Distilleries Co 
LMTD  

 اسم طالب التسجيل: م .م.شركة معامل النسر للتقطير ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Zarqa- Wasfi al -tal St. Jordan, Zarqa, 
P.O.Box: 4, 13110 

التل االردن ، الزرقاء  ، شارع الشهيد وصفي  -الزرقا ء
 13110, 4ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 4 -13110 Zarqa- Wasfi Al -Tal St. 

Jordan 

ليغعنوان التب الزرقاء، شارع وصفي التل االردن 13110 -4ص.ب    

Trademark 166755 Class 33 33 التجاريةرقم العالمة  166755 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

arak, wine, gin, vodka, whisky, cognac, brandy, liqueur   العرق ،النبيذ، الجن ،الفودكا، الويسكي ،الكونياك ،البراندي ،الليكير 

Date of 27/08/2017 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2017  

Applicant Name: Eagle  Distilleries Co .  اسم طالب التسجيل: شركة معامل النسر للتقطير 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address Zarqa- Wasfi al -tal St. Jordan, Zarqa, 

P.O.Box: 4, 13110 

شارع الشهيد وصفي التل االردن ، الزرقاء  ،  -الزرقا ء

 13110, 4ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 4 -13110 Zarqa- Wasfi al -tal St. 
Jordan 

شارع الشهيد وصفي التل  -الزرقا ء 13110 -4ص.ب  
 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166753 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 166753 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Alcoholic beverages, except beers. مشروبات كحولية، عدا البيرة 

Priority claim:  Claim Country: LI 
Claim No.: 2018-865 
Claim Date: 16/10/2018 

 LIاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 865-2018رقم االدعاء: 

 16/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 29/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/01/2019  

Applicant Name: Bacardi & Company 
Limited 

التسجيل:اسم طالب  باكاردي آند كمبني ليمتد  

Nationality     : LIECHTENSTEIN جنسية الطالب ليتشنستين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Aeulestrasse 5 9490 Vaduz Liechtenstein,   عنوان طالب التسجيل  فادوز ليختنشتاين   5،9490أوليشتراسه 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 

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

AMMAN Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب سماس للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166765 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 166765 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Alcoholic beverages including vodkas, flavoured vodkas, 

liqueurs; alcoholic preparations for making beverages. 

ذلك الفودكا والفودكا المنكه والخمور، المستحضرات الكحولية المشروبات الكحولية بما في 

 لصنع المشروبات.

Special condition:  Claiming blue & its' shades, brown & its' 

shades, white, silver, black, gold and grey colors. 

واألبيض والفضي اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان األزرق ودرجاته والبني ودرجاته 

 واألسود والذهبي والرمادي.

Date of 12/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/06/2019  

Applicant Name: CEDC International sp. z 
o.o. 

 اسم طالب التسجيل: .او .زد او .سي إي دي سي انترناشونال اس بيه

Nationality     : POLAND جنسية الطالب بولندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 64-600 Oborniki, ul. Kowanowska 48, 
Poland 

 عنوان طالب التسجيل  ، بولندا48اوبورنيكي، يو ال. كوانوواسكا  64-600

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 166740 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 166740 الصنف 
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  ARDBEG  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Whisky; wines, spirits and liqueurs; but insofar as whisky and 

whisky-based liqueurs are concerned. 

الويسكي )شراب مسكر(، النبيذ والمشروبات الروحية والخمور )مشروبات مسكرة(، ولكن 

بقدر ما يشمل الويسكي )شراب مسكر( والخمور )مشروبات مسكرة( التي اساسها الويسكي 
 )شراب مسكر(.

Date of 13/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/06/2019  

Applicant Name: Macdonald & Muir Limited اسم طالب التسجيل: ماكدونالد آند موير ليمتد 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address The Cube, 45 Leith Street, Edinburgh, EH1 

3AT, SCOTLAND, United Kingdom 

ايه تي،  3 1اتش ليث ستريت، إدنبرة، اي  45ذا كيوب، 

 اسكتلندا، المملكة المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property TAG 
Org Building No. 104, Mecca Street, 

P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166734 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 166734 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic smoking 

devices; tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
including cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, 

kretek; snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); 
smokers' articles, including cigarette paper and tubes, cigarette 
filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 

apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; tobacco 
sticks, tobacco products for the purpose of being heated, 
electronic devices and their parts for the purpose of heating 

cigarettes or tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes; electronic smoking devices; electronic 

cigarettes; electronic cigarettes as substitute for traditional 
cigarettes; electronic devices for the inhalation of nicotine 
containing aerosol; oral vaporising devices for smokers, 

tobacco products and tobacco substitutes; smoker's articles for 
electronic cigarettes; parts and fittings for the aforesaid 
products included in class 34; devices for extinguishing heated 

cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks ; 
electronic rechargeable cigarette cases; protective cases, 
decorative covers and carrying cases for electronic cigarettes, 
tobacco heating devices and electronic smoking devices; in-car 

cradles and in-car holders for electronic cigarettes, tobacco 
heating devices and electronic smoking devices; containers for 
the disposal of used heated tobacco sticks; cleaners, cleaning 

preparations, cleaning utensils and cleaning brushes for 
electronic cigarettes, tobacco heating devices and electronic 
smoking devices. 

كية للسجائر االلكترونية وأجهزة التدخين االلكترونية؛ التبغ، الخام أو المصّنع؛ المبخرات السل

منتجات التبغ، بما في ذلك السيجار والسجائر والسجائر الرفيعة وتبغ ماكينات اللف اليدوية 
وتبغ الغليون وتبغ المضغ وتبغ السعوط والسجائر المصنوعة من مزيج التبغ والقرنفل؛ 

تبغ )لغير األغراض الطبية(؛ مستلزمات المدخنين، بما في ذلك ورق وأنابيب السعوط؛ بدائل ال

السجائر وفالتر السجائر وعلب التبغ وعلب ومنافض السجائر والغاليين وأدوات الجيب للف 
السجائر والقداحات؛ أعواد الثقاب؛ أعواد التبغ ومنتجات التبغ التي يتم تسخينها وأجهزة 

تسخين السجائر أو التبغ من أجل إطالق رذاذ النيكوتين لالستنشاق؛ إلكترونية وقطعها لغاية 

محاليل النيكوتين السائل المستخدمة في السجائر االلكترونية؛ أجهزة التدخين اإللكتروني؛ 
السجائر اإللكترونية؛ السجائر االلكترونية كبدائل عن السجائر التقليدية؛ األجهزة اإللكترونية 

لمحتوي على رذاذ؛ أجهزة التبخير بالفم للمدخنين ومنتجات التبغ وبدائل الستنشاق النيكوتين ا

التبغ؛ مستلزمات المدخنين للسجائر اإللكترونية؛ قطع ولوازم للمنتجات المذكورة سابقا 
؛ أجهزة إطفاء السجائر والسيجار المسّخن وكذلك أعواد التبغ 34المتضمنة في الفئة 

ية القابلة إلعادة الشحن؛ الحقائب الواقية وأغطية الزينة المسّخنة؛ علب السجائر اإللكترون

وحقائب الحمل للسجائر األلكترونية وأجهزة تسخين التبغ وأجهزة التدخين األلكترونية؛ 
حامالت السيارات وحماالت السيارات المخصصة للسجائر اإللكترونية، أجهزة تسخين التبغ 

من أعواد التبغ المسخن المستهلكة؛ المنظفات وأجهزة التدخين اإللكترونية؛ عبوات التخلص 

ومستحضرات التنظيف وأدوات التنظيف وفراشي التنظيف للسجائر اإللكترونية وأجهزة 
 تسخين التبغ وأجهزة التدخين اإللكترونية.

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

Applicant Name: Philip Morris Products 
S.A. 

 اسم طالب التسجيل: .أيه.فيليب موريس بروداكتس أس

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, 
Switzerland,  

 عنوان طالب التسجيل  نيوشاتيل، سويسرا  ،  2000، 3كواي جونرينود 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

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

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 166471 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 166471 الصنف 
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   SYNX  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your own 

tobacco; pipe tobacco; tobacco products; tobacco substitutes 
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; cigarette lighters; 
cigar lighters; matches; smokers’ articles; cigarette paper; 

cigarette tubes; cigarette filters; pocket apparatus for rolling 
cigarettes; hand held machines for injecting tobacco into paper 
tubes; electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes; 

tobacco products for the purpose of being heated. 

السجائر؛ التبغ الخام أو المصنَّع؛ التبغ المعد للف السجائر يدويًا؛ تبغ الغاليين؛ منتجات التبغ؛ 

بدائل التبغ )لغايات غير طبية(؛ السيجار والسيجاريلو )سيجار رفيع(؛ والعات سجائر؛ 
نابيب السجائر وفالتر والعات سيجار؛ أعواد الثقاب؛ أدوات المدخنين؛ ورق السجائر وأ

السجائر؛ أدوات محمولة بالجيب للف السجائر؛ اآلالت المحمولة باليد إلدخال التبغ في 

األنابيب الورقية؛ السجائر اإللكترونية؛ السوائل المعدة للسجائر اإللكترونية؛ منتجات التبغ 
 لغرض تسخينها.

Priority claim:  Claim Country: AZ 
Claim No.: 2018 01203 

Claim Date: 12/11/2018 

 AZاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 01203 2018رقم االدعاء: 

 12/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  06/05/2019  

Applicant Name: British American Tobacco 
(Brands) Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .إنك (براندز)بريتيش أميريكان توباكو 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 251 Little Falls Drive, Suite 100, 
Wilmington, DE 19808-1674 

، ويلمنغتن، دي إي 100ليتل فولز درايف، سويت  251
19808- 

 عنوان طالب التسجيل 

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 166647 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 166647 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tobacco; smokers' articles; matches; tobacco products; 
tobacco substitutes; cigarettes; cigars; cigarillos; personal 
vaporisers and electronic cigarettes, and flavourings and 

solutions therefor; lighters. 

ائر; سيجار; سيجاريلو تبغ; مواد مدخنين; اعواد ثقاب; منتجات التبغ ; بدائل التبغ; سج
]سيجار رفيع[; مرذاذ لالستعمال الشخصي و السجائر االلكترونية، و المنكهات و المحاليل 

 لهذا;  قداحات.

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

Applicant Name: Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft. 

 اسم طالب التسجيل: .اف بورش اكتيجيسيلشافت.مهندس اتش سي  .د 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, 
Germany.,  

 عنوان طالب التسجيل  , شتوتجارت , المانيا.  ،  70435,  1بورشيبالتز 

Applicant for 

Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 

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

ص.ب المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراعالخدمات  

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 11190 -925852
 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166494 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 166494 الصنف 
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  PORSCHE  

   
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tobacco; smokers' articles; matches; tobacco products; 
tobacco substitutes; cigarettes; cigars; cigarillos; personal 
vaporisers and electronic cigarettes, and flavourings and 

solutions therefor; lighters. 

التبغ; سجائر; سيجار; سيجاريلو تبغ; مواد مدخنين; اعواد ثقاب; منتجات التبغ ; بدائل 
]سيجار رفيع[; مرذاذ لالستعمال الشخصي و السجائر االلكترونية، و المنكهات و المحاليل 

 لهذا;  قداحات.

Date of 23/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/05/2019  

Applicant Name: Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft. 

 اسم طالب التسجيل: .اف بورش اكتيجيسيلشافت.مهندس اتش سي  .د 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, 
Germany.,  

 عنوان طالب التسجيل  , شتوتجارت , المانيا.  ،  70435,  1بورشيبالتز 

Applicant for 

Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 

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

ص.ب المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراعالخدمات  

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 11190 -925852
 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166476 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 166476 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your own 

tobacco; pipe tobacco; tobacco products; tobacco substitutes 
(not for medical purposes); cigars; cigarillos; cigarette lighters; 
cigar lighters; matches; smokers’ articles; cigarette paper; 

cigarette tubes; cigarette filters; pocket apparatus for rolling 
cigarettes; hand held machines for injecting tobacco into paper 
tubes; electronic cigarettes; liquids for electronic cigarettes; 

tobacco products for the purpose of being heated., 

تبغ الخام أو المصنَّع؛ التبغ المعد للف السجائر يدويًا؛ تبغ الغاليين؛ منتجات التبغ؛ السجائر؛ ال

بدائل التبغ )لغايات غير طبية(؛ السيجار والسيجاريلو )سيجار رفيع(؛ والعات سجائر؛ 
والعات سيجار؛ أعواد الثقاب؛ أدوات المدخنين؛ ورق السجائر وأنابيب السجائر وفالتر 

محمولة بالجيب للف السجائر؛ اآلالت المحمولة باليد إلدخال التبغ في السجائر؛ أدوات 

األنابيب الورقية؛ السجائر اإللكترونية؛ السوائل المعدة للسجائر اإللكترونية؛ منتجات التبغ 
 لغرض تسخينها.,

Special condition:  Claim of right to the colors White, Red, Blue, 
and Navy Blue 

اشتراطات خاصة: المطالبة بحق خاص على األلوان األبيض، األحمر، األزرق، و األزرق 
 الداكن

 

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

Applicant Name: British American Tobacco 
(Brands) Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .إنك )براندز(بريتيش أميريكان توباكو 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 251 Little Falls Drive, Suite 100, 
Wilmington, DE 19808-1674 

، ويلمنغتن، دي إي 100ليتل فولز درايف، سويت  251
19808-1674 

 عنوان طالب التسجيل 

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 166566 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 166566 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

MOLASSES  معسل 

Date of 01/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/10/2019  

Applicant Name: Nidal Murad &Partners Co. اسم طالب التسجيل: شركة نضال مراد وشركاه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AL-Zarqa-Masoom Str Building No512, 

P.O.Box: 11412, 13118 

،   512معصوم /شارع الفاروق بناية رقم  حي-الزرقاء 

 13118, 11412ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 11412 -13118 AL-Zarqa-Masoom 
Str Building No512 

حي معصوم /شارع -الزرقاء  13118 -11412ص.ب  
 512الفاروق بناية رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 166431 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 166431 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

 Advertising / Advertising matter (Dissemination of - ) / Bill 

posting / Direct mail Advertising / Document reproduction / 
Exhibitions ( Organization of-) for commercial or advertising 
purposes / on-line Advertising on a computer network / outdoor 

Advertising / Television commercials / Updating of Advertising 
material 

دعاية واعالن / نشر مواد الدعاية واالعالن / لصق االعالنات /االعالن بالبريد المباشر / 

نسخ الوثائق / تنظيم المعارض لغايات تجارية او دعائية /االعالن والدعاية المباشرة على 
العالن الخارجي / االعالنات التجارية /تحديث مواد الدعاية شبكات الحاسوب /الدعاية وا

 واالعالن

Date of 30/07/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/07/2018  

Applicant Name: ANDREA'S DESIGN and  
ART LTD  

 اسم طالب التسجيل: م .م.شركة اندريا للتصميم والرسم 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 - Alrabeh - Kapol st , P.O.Box: 
182356, 11118 

،    2عمان الرابية شارع كابول عمارة جوهرة الرابية ط 
 11118, 182356ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 182356 -11118 Amman - Al rabeh 

- Kapol st  

كابول عمارة عمان الرابية شارع  11118 -182356ص.ب  

 2جوهرة الرابية ط 

ليغعنوان التب  

Trademark 166756 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166756 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising; business administration; business management; 
office functions; Import-export agencies; Exhibitions 
Organization of-) for commercial and Industrial; Typing; 

Transcription; Sales promotion for others; Communication 
media (Presentation of goods on-), for retail purposes; 
Marketing studies; Distribution of samples; Accounting; 

Exhibitions, markets and commercial mall & complexes 
 
 

وكاالت  –الدعاية واإلعالن. تدبير األعمال. إدارة األعمال. األعمال المكتبية والمهنية 
ترويج  –النسخ  –الطباعة  –تنظيم المعارض التجارية والصناعية  –االستيراد والتصدير 

دراسات  –ض السلع على وسائل االتصاالت لغايات بيع التجزئة عر –المبيعات لآلخرين 

 المعارض واألسواق والمجمعات التجارية  –المحاسبة  –توزيع العينات  –التسويق 
 

  

Date of 03/10/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/10/2018  

Applicant Name: VIVIDVILLE INC اسم طالب التسجيل: .فيفيدفيل 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 3440 Toringdon Way, Suite 205 Charlotte, 

North Carolina 28277, United States of 
America 

مدينة شارلوت والية  205تورينغدون واي، سويت  3440

 نورث كارولينا، الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

POSTCODE: 11814  

صندوق بريد  -االردن عمان   -مكتب نادر جميل قمصية  
 731 11814رمز بريدي  - 142025

ليغعنوان التب  

Trademark 166615 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166615 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Business development services, namely, providing start-up 
support for businesses of others; business management 

consultation; assisting businesses in obtaining government 
contracts; corporate meeting management services; providing 
facilities for business meetings; promoting the sale of credit 

card accounts through the administration of incentive award 
programs; providing an online directory information service 
featuring information regarding merchants who accept payment 

by credit card. 
 

خدمات تطوير األعمال التجارية، تحديدا:  تقديم دعم البداية لألعمال لآلخرين؛ خدمات تقديم 
االستشارات إلدارة األعمال؛ مساعدة الشركات في الحصول على عقود حكومية؛ خدمات إدارة 

جتماعات العمل؛ الترويج لبيع حسابات بطاقات اجتماعات الشركات؛ توفير التسهيالت ال
االئتمان من خالل إدارة برامج منح الحوافز؛ توفير خدمة معلومات الدليل عبر اإلنترنت التي 

 تعرض معلومات عن التجار الذين يقبلون الدفع ببطاقة االئتمان.

 

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

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة محدد باللون ، األزرق، وذلك بموجب النموذج 
 المودع مع الطلب

 

Date of 15/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/11/2018  

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 نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 200 Vesey St., 4912, New York,  ,NY 10285, 
USA 

،  10285، نيويورك، ان واي 4912فيسي ستريت  200
 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 166580 Class 35 35 العالمة التجاريةرقم  166580 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Business development services, namely, providing start-up 

support for businesses of others; business management 
consultation; assisting businesses in obtaining government 
contracts; corporate meeting management services; providing 

facilities for business meetings; promoting the sale of credit 
card accounts through the administration of incentive award 
programs; providing an online directory information service 

featuring information regarding merchants who accept payment 
by credit card. 
 

خدمات تطوير األعمال التجارية، تحديدا:  تقديم دعم البداية لألعمال لآلخرين؛ خدمات تقديم 

االستشارات إلدارة األعمال؛ مساعدة الشركات في الحصول على عقود حكومية؛ خدمات إدارة 
ماعات الشركات؛ توفير التسهيالت الجتماعات العمل؛ الترويج لبيع حسابات بطاقات اجت

االئتمان من خالل إدارة برامج منح الحوافز؛ توفير خدمة معلومات الدليل عبر اإلنترنت التي 

 تعرض معلومات عن التجار الذين يقبلون الدفع ببطاقة االئتمان.
 
 

Special condition:  The registration of this trademark should be 
limited in colour blue, according to the printfiled with the 
application. 

اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة محدد باللون ، األزرق، وذلك بموجب النموذج 
 المودع مع الطلب.

Date of 15/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  15/11/2018  

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 التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 200 Vesey St., 4912, New York,  ,NY 10285, 
USA 

،  10285، نيويورك، ان واي 4912فيسي ستريت  200
 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 166714 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166714 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Business development services, namely, providing start-up 
support for businesses of others; business management 
consultation; assisting businesses in obtaining government 

contracts; corporate meeting management services; providing 
facilities for business meetings; promoting the sale of credit 
card accounts through the administration of incentive award 

programs; providing an online directory information service 
featuring information regarding merchants who accept payment 
by credit card. 

 

خدمات تطوير األعمال التجارية، تحديدا:  تقديم دعم البداية لألعمال لآلخرين؛ خدمات تقديم 
حكومية؛ خدمات إدارة  االستشارات إلدارة األعمال؛ مساعدة الشركات في الحصول على عقود

اجتماعات الشركات؛ توفير التسهيالت الجتماعات العمل؛ الترويج لبيع حسابات بطاقات 

االئتمان من خالل إدارة برامج منح الحوافز؛ توفير خدمة معلومات الدليل عبر اإلنترنت التي 
 تعرض معلومات عن التجار الذين يقبلون الدفع ببطاقة االئتمان.

 

Date of 15/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/11/2018  

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 نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 200 Vesey St., 4912, New York, NY 
10285,USA  

،  10285، نيويورك، ان واي 4912فيسي ستريت  200
 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  

ليغالتبعنوان   

Trademark 166672 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166672 الصنف 



282 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Business development services, namely, providing start-up 
support for businesses of others; business management 

consultation; assisting businesses in obtaining government 
contracts; corporate meeting management services; providing 
facilities for business meetings; promoting the sale of credit 

card accounts through the administration of incentive award 
programs; providing an online directory information service 
featuring information regarding merchants who accept payment 

by credit card. 

عمال لآلخرين؛ خدمات تقديم خدمات تطوير األعمال التجارية، تحديدا:  تقديم دعم البداية لأل
االستشارات إلدارة األعمال؛ مساعدة الشركات في الحصول على عقود حكومية؛ خدمات إدارة 

اجتماعات الشركات؛ توفير التسهيالت الجتماعات العمل؛ الترويج لبيع حسابات بطاقات 
اإلنترنت التي  االئتمان من خالل إدارة برامج منح الحوافز؛ توفير خدمة معلومات الدليل عبر

 تعرض معلومات عن التجار الذين يقبلون الدفع ببطاقة االئتمان.  

 

Special condition:  The registration of this trademark should be 
limited in colour blue, according to the printfiled with the 

application 

باللون ، األزرق، وذلك بموجب النموذج  اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة محدد
 المودع مع الطلب.

 

Date of 15/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/11/2018  

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 نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 200 Vesey St., 4912, New York, NY 
10285,USA  

،  10285، نيويورك، ان واي 4912فيسي ستريت  200
 المتحدة االميركية الواليات

 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 166568 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166568 الصنف 



283 

 

 

   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Trading eyeglasses and sunglasses and accessories 
Sunglasses Trading Wholesale of eyeglasses Wholesale of 

sunglasses General Trading Trading Eyeglasses Frames 
Trading Sunglasses Farmes Retail trade in sunglasses 
Wholessale in medical lenses Wholesale in contact lenses 

Medical lenses Trading Contact lens solutions trading Retail 
trade in contact lenses 

تجارة النظارات الطبية والشمسية ولوازمها تجارة النظارات الشمسية تجارة الجملة في 
تجارة عامة تجارة اطارات النظارات النظارات الطبية تجارة الجملة في النظارات الشمسية 

الطبية تجارة اطارات النظارات الشمسية تجارة التجزئة في النظارات الشمسية تجارة الجملة 
في العدسات الطبية تجارة الجملة في العدسات الالصقة  تجارة العدسات الطبية تجارة 

 صقة المحاليل الخاصة بالعدسات الالصقة تجارة التجزءة في العدسات الال

 
 

Date of 06/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/01/2019  

Applicant Name: Tyche Optic company   اسم طالب التسجيل: شركة تايكي للنظارات 

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 Thaqafah Street , P.O.Box: 

942267, 11194 

 عنوان طالب التسجيل  11194, 942267عمان / شارع الثقافة   ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 942267 -11194 Amman / AL 
Thaqafah Street  

ليغعنوان التب عمان / شارع الثقافة  11194 -942267ص.ب    

Trademark 166584 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166584 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Retail store services featuring shaved ice confections خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي تقدم حلويات الثلج المبروش 

Special condition:  The registration of this trademark should be 
in purple, white, green, very light green, light green, dark green, 
light blue, yellow, orange and red colors according to the print 

filed with the application. 

ب أن يكون باأللوان األرجواني و األبيض و اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يج
األخضر و األخضر الفاتح جًدا و األخضر الفاتح و األخضر الداكن و األزرق الفاتح و األصفر 

 و البرتقالي و األحمر وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.

 

Date of 15/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/01/2019  

Applicant Name: UHSI INTERNATIONAL, 
LLC 

 اسم طالب التسجيل: يو اتش اس اي انترناشونال، ال ال سي

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 300 Hukilike Suite 2-I, Kahului, Hawaii 
96732, USA 

، 96732اي، كاهولوي، هاواي  -2هوكيليكيه سويت  300
 االمريكيةالواليات 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 166675 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166675 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

cosmeceuticals trade تجارة مواد التجميل 

Date of 15/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/01/2019  

Applicant Name: loreen & yasmeen trading 
co 

 اسم طالب التسجيل: مؤسسة لورين وياسيمن التجارية

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman-shafa badran- arab st / alshwaikh 
comp1, P.O.Box: 921070, 11192 

،   1مجمع ابراج الشويخ  -شارع العرب -شفا بدران-عمان
 11192, 921070ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 921070 -11192 amman-shafa 

badran- arab st / alshwaikh comp1 

 -شارع العرب -شفا بدران-عمان 11192 -921070ص.ب  

 1مجمع ابراج الشويخ 

ليغعنوان التب  

Trademark 166697 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166697 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Promoting the interests of financial professionals in the areas of 
strategy and competitive analysis; strategic business research 
and analyses. 

تعزيز مصالح المهنيين الماليين في مجاالت التحليل االستراتيجي والتنافسي، البحوث 
 والتحليالت التجارية االستراتيجية.

Date of 21/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/01/2019  

Applicant Name: Institute Of Management 
Accountants 

 اسم طالب التسجيل: انستيتيوت اوف مانيجمنت اكاونتانتس

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 10 Paragon Drive Montvale NEW JERSEY 
07645-1760, USA, P.O.Box: 921100, 11192 

، 1760-07645باراغون درايف مونتفالي نيو جيرسي  10
 11192, 921100الواليات المتحدة األمريكية  ، ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property TAG 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166820 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166820 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Business organization and management consultancy; business 
support and management services; sponsorship search for 

technical and technological partnerships to set-up companies 
(unrelated to business conduct); administrative support and 
consultancy to companies in the implementation of projects in 

terms of entrepreneurship; support and consultancy to industrial or 
commercial companies in the organization, conduct and 
management of their businesses; administrative support in the 

creation and development of companies in relation to all activities; 
expertise regarding entrepreneurship and company management 
(business analysis); administrative reception and support for the 

creation and take-over of companies; company administrative 
support for their establishment; company business development 
support; audit and feasibility studies of projects linked to the 

creation and take-over of companies; business administration; 
advisory services related to business transactions; advertising; 
online advertising on a computer network; rental of advertising on 

commercial media; publication of publicity texts; rental of 
advertising space; dissemination of advertising matter; consultancy 
regarding advertising communications strategies; marketing 

services; event marketing; arranging subscriptions to 
telecommunication services for others; computerized file 
management; organizing and conducting product presentations; 

presentation of commercial goods on communication media for 
retail purposes; retail or wholesale of leather or imitation leather; 
luggage, bags, purses, (briefcases), trunks and suitcases, 

underwear, shoes, headwear, and luxury accessories, leatherwear, 
eyeglasses and eyewear, perfumery and cosmetics, jewellery, 
watches, furniture and lining for furnishings; games, toys; 

organization of trade fairs and exhibition for commercial or 
advertising purposes; arranging trade fairs for commercial, 
advertising and professional public relations; consultancy 

regarding public relations communications strategies; business 
auditing (business analysis); promotional services; sales promotion 
for others; company promotion (advertising); commercial 

intermediation services (concierge services). 

مات اإلدارية؛ البحث عن تنظيم األعمال واالستشارات اإلدارية؛ دعم األعمال والخد
الرعاية للشراكات التقنية والتكنولوجية إلنشاء الشركات )ال عالقة لها بتنفيذ األعمال(؛ 

الدعم اإلداري واالستشارات للشركات في تنفيذ المشاريع من حيث ريادة األعمال؛ الدعم 
لألعمال؛  واالستشارات للشركات الصناعية أو التجارية في التنظيم والتنفيذ واإلدارة

الدعم اإلداري في إنشاء وتطوير الشركات فيما يتعلق بجميع األنشطة؛ الخبرة فيما 

يتعلق بتنظيم األعمال وإدارة الشركات )تحليل األعمال(؛ االستقبال اإلداري والدعم 
إلنشاء وتولي الشركات؛ دعم إداري للشركة إلنشائها؛ دعم تطوير أعمال الشركة؛ 

اجعة للمشروعات المرتبطة بإنشاء الشركات والسيطرة عليها؛ دراسات الجدوى والمر

خدمات تولي وتسيير شؤون األعمال؛ الخدمات االستشارية المتعلقة بالمعامالت 
التجارية؛ خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات اإلعالن اإلكتروني علي شبكات الحاسوب؛ 

الدعاية؛ تأجير المساحات تأجير اإلعالنات على وسائل اإلعالم التجارية؛ نشر نصوص 

اإلعالنية؛ خدمات نشر مواد الدعاية واإلعالن؛ االستشارات المتعلقة باستراتيجيات 
االتصاالت اإلعالنية؛ خدمات التسويق؛ تسويق الحدث؛ تنظيم االشتراكات بخدمات 
االتصاالت بعيدة المدى لآلخرين؛ خدمات إدارة الملفات المحوسبة؛ تنظيم وإجراء 

لتقديمية للمنتجات؛ عرض البضائع التجارية على وسائل االتصال ألغراض العروض ا
البيع بالتجزئة؛ تجارة التجزئة أو الجملة من الجلد أو الجلد المقلد؛ حقائب االمتعة، 
والحقائب والجزادين )حقائب( وصناديق الثياب وحقائب السفر والمالبس الداخلية 

فاخرة والمالبس الجلدية والنظارات وأغطية واالحذية وأغطية الرأس واإلكسسوارات ال
العين والعطور و مواد التجميل والمجوهرات وساعات اليد واألثاث وبطانات للمفروشات 

واأللعاب والدمى؛ تنظيم المعارض التجارية والمعارض ألغراض تجارية أو إعالنية؛ 

المهنية؛ ترتيب المعارض التجارية ألغراض تجارية واإلعالن والعالقات العامة 
االستشارات فيما يتعلق باستراتيجيات االتصاالت للعالقات العامة؛ تدقيق األعمال )تحليل 
األعمال(؛ خدمات الترويج؛ خدمات ترويج المبيعات لآلخرين؛ ترويج الشركة )اإلعالن(؛ 

 خدمات الوساطة التجارية )خدمات استقبال وإرشاد(.

Priority claim:  Claim Country: FR 
Claim No.: 184471923 

Claim Date: 25/07/2018 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 184471923رقم االدعاء: 

 25/07/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

Applicant Name: Frederic FOUCARD اسم طالب التسجيل: فريديريك فوكارد 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 157 rue de l'Universite, 75007 Paris, 

France,  

 عنوان طالب التسجيل  باريس، فرنسا  ،. 75007رو دو لونيفرسيتي، 157

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166472 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166472 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; providing shared office space; providing coworking 
facilities. 

خدمات تولي االستثمارات؛ خدمات تولي شؤون االستثمارات، تحديدا:  توفير مساحة عمل 
ناشئة وللشركات حديثة اإلنشاء والقائمة؛ توفير المرافق الجتماعات األعمال للشركات ال

وفعاليات األعمال؛ عمليات األعمال التجارية للعقارات التجارية والمكاتب ومساحات المكاتب؛ 
عمليات األعمال التجارية للعقارات التجارية والمكاتب ومساحات المكاتب، تحديدا:  أماكن 

مع مرافق المؤتمرات؛ توفير مساحة مكتب مشتركة؛ توفير مرافق العمل  المكاتب المشتركة

 المشترك.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/057,957 
Claim Date: 30/07/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 057.957/88رقم االدعاء: 

 30/07/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

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 

الواليات  10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115

 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 166679 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166679 الصنف 
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

marketing machinery and equipment, import and export 
machinery and equipment, trading machinery and equipment, 

agency commercial trading. 

تسويق االليات و المعدات, استيراد و تصدير االليات و المعدات, تجارة االليات و المعدات, 
 خدمات و كاالت تجارية.

Date of 29/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/01/2019  

Applicant Name: Michigan Lel Tejarah Al 
Amah LLC 

 اسم طالب التسجيل: م .م.شركة متشغن للتجارة العامة ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 194 princess Basma st. Abdoun Amman, 
Amman, P.O.Box: 3064, 11181 

شارع االميرة بسمة عبدون عمان ، عمان  ،  194
 11181, 3064ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 3064 -11141 amman -abdali rafiq 

al hariri str 

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

Trademark 166445 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166445 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. 

ريد بشكل مباشر، نشر مواد الدعاية الدعاية واالعالن، لصق االعالنات، االعالن عن طريق الب
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 white, black, blue and its' shades, 

red, pink, green colors. 

اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان االبيض واالسود واالزرق ودرجاته واالحمر 

 والزهري واالخضر.

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 

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166814 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166814 الصنف 
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   Vitesco  

   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising, business management, business administration; 
office functions; business project management and consumer 

information services; Advertising, marketing and promotional 
services; Business assistance, management and administrative 
services; Business analysis, research and information services; 

Business assistance, management and administrative services; 
Collection and systematization of business data; Administrative 
data processing; Inventory management services; 

Computerized stock management; Computerized inventory 
preparation; Commercial trading and consumer information 
services; recruitment, personnel management consultancy, 

commercial consultancy, public relations work, radio and 
television advertising, organization of exhibitions and fairs for 
commercial and advertising purposes, marketing, sales 

research, market research; Retail (including online retail) 
services in the following areas: Vehicles, vehicle parts and 
vehicle accessories, tires, brakes, rubber goods, namely power 

transmission belts, 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, molded parts made 
from rubber and rubber-metal bondings for vibration control, 
vibrations dampers made of rubber, end pieces for water supply 

equipment, air springs, shock absorbers, sealing, packing and 
insulating materials, Flexible pipes, tubes, hoses and fittings 
therefor, Seals, sealants and fillers, Insulation and barrier 

articles and materials, Acoustic insulation articles and 
materials, armoring for cables, rubber compensators, line seals, 
sealing gaiters, sealing rings, diaphragms, sub-ballast mats 

made from rubber and rubber substitutes for vibration and 
shock damping in track construction, oil-absorbent mats made 
of rubber and rubber substitutes, rubber valves, bellows, 

concertina walls made from rubber or plastic for airport 
passenger bridges, rubber for retreading tires, rubber 
upholstery materials, windshield wiper blades for vehicles, 

rubber tracks for vehicles and plastic goods namely moldings 
made out of plastic, engine and transmission mounts made out 
of plastic, transmission cross beams, chemical products, fuels 

and propellants, tools and metal goods, building articles, 
electrical and electronic goods, sound and data media, print 
shop products, stationery, office equipment, articles of clothing, 
shoes and textile goods, toys, sports equipment and machines, 

namely machines and machine tools for treatment of materials 
and for manufacturing, 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 

خدمات الدعاية واإلعالن وخدمات إدارة األعمال و خدمات تولي وتسيير شؤون األعمال؛ 
كية؛ خدمات خدمات الوظائف المكتبية ؛ إدارة المشاريع التجارية وخدمات المعلومات االستهال

الدعاية واإلعالن وخدمات التسويق والترويج؛ خدمات تقديم المساعدة في مجال األعمال 
واإلدارة وتولي وتسيير شؤون األعمال؛ خدمات تحليل األعمال وخدمات األبحاث والمعلومات؛ 

خدمات تقديم المساعدة في مجال األعمال واإلدارة وتولي وتسيير شؤون األعمال؛ تجميع 

ظيم بيانات األعمال؛ معالجة البيانات اإلدارية؛ خدمات إدارة الجرد؛ إدارة المخزون وتن
المحوسبة؛ تحضيرات الجرد المؤتمتة؛ خدمات معلومات التداول التجاري والمستهلك؛ 

التوظيف وخدمات تقديم االستشارات حول إدارة الموظفين واالستشارات التجارية وعمل 

النات الراديو والتلفاز وتنظيم المعارض والعروض ألغراض العالقات العامة وخدمات إع
تجارية وإعالنية وخدمات التسويق وبحوث المبيعات وخدمات بحوث األسواق؛ خدمات البيع 

بالتجزئة )بما في ذلك البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت( في المجاالت التالية: المركبات وقطع 

المكابح والمواد المطاطية و تحديدا: قشط نقل المركبات ومستلزمات المركبات واإلطارات و
الطاقة وقشط الدفع  وأحزمة نقل الحركة  وقشط على شكل حرف في والقشط المضلعة من 
الداخل  واألحزمة المسننة وقشط التوقيت  والقشط التزامنية  والقشط ذات النتوءات وقشط 

رفع )مكونات آالت(  التوقيت مزدوجة الوجوه والقشط العريضة المسطحة  وأحزمة ال
واألحزمة الناقلة وقطع مصبوبة مصنوعة من المطاط والربطات المطاطية المعدنية للسيطرة 

على االهتزاز و مخمدات االهتزاز المصنوعة من المطاط والقطع التي توضع في نهايات 

ئة معدات التزويد بالمياه والنوابض الهوائية ومخففات الصدمات ومواد السد  ومواد التعب
والعزل  واألنابيب المرنة واألنابيب والخراطيم وتركيباتها والسدادات  وأدوات السد واإلغالق 

والفالتر  وأدوات ومواد العزل والمنع وأدوات ومواد العزل الصوتي والواقيات للكوابل 

ومرابط الوصل المطاطية ومغلقات سد الخطوط وواقيات السد  وحلقات السد  واألغشية 
ف الفرعي المصنوعة من المطاط وبدائل المطاط لتخفيف االرتجاج والصدمات وحصر الرص

في إنشاء السكك و الحصائر الممتصة للزيت المصنوعة من المطاط وبدائل المطاط و 

الصمامات المطاطية و المنافيخ و الجدران القابلة للطي المصنوعة من المطاط أو البالستيك 
طاط تلبيس اإلطارات و مواد التنجيد المطاطية و شفرات لجسور المسافرين في المطارات و م

ماسحة الزجاج األمامي للسيارات و السكك المطاطية للمركبات والبضائع البالستيكية و تحديدا 

القوالب المصنوعة من البالستيك و مثبتات المحركات وناقالت السرعة المصنوعة من 
لمنتجات الكيماويه و الوقود ومواد توليد البالستيك و العوارض المصلبة لنقل السرعات و ا

الطاقة و العدد والبضائع المعدنية و أدوات البناء و البضائع الكهربائية واإللكترونية و وسائط 

األصوات والبيانات و منتجات محالت الطباعة و القرطاسية و اجهزة مكتبية و بضائع 
ات واآلالت الرياضية و تحديدا: اآلالت المالبس و األحذية والبضائع النسيجية و الدمى و المعد

وعدد اآلالت لمعالجة المواد و للصناعة و آالت التوزيع و الكنس و التنظيف و الغسيل وآالت 

غسيل المالبس و اآلالت المستخدمة في معالجة المعادن و االخشاب و معالجة المطاط 
البحرية و من أجل صناعة والبالستيك و من أجل صناعة  وتصليح وتفكيك المركبات البرية و

و التجميع و إصالح وتفكيك الخراطيم  الكيميائية و الزراعية و التعدين و المنسوجات و 

الطعام والشراب و اإلنشاء وصناعة التعبئة والتغليف و عدد اآلالت و آالت طباعة و اآلالت 
الت(و جزازات المستخدمة في صناعة ألواح الطباعة و المضخات )آالت(و السيور الناقلة )آ

األعشاب )آالت(و القطع و الحفر و كشط و آالت الشحذ ومعالجة األسطح و منصات الرفع و 

آالت نفخ اإلطارات )تجهيزات للكراجات)و آالت تشذيب اإلطارات و آالت كبس اإلطارات و 
ية و آالت تثبيت اإلطارات و آالت فلكنة اإلطارات و أجهزة إزالة وتركيب اإلطارات األوتوماتيك
مزيالت اإلطارات )آالت(؛ خدمات البيع بالجملة )بما في ذلك خدمات البيع بالجملة عبر 

اإلنترنت( في المجاالت التالية: المركبات و وقطع المركبات ومستلزمات المركبات و اإلطارات 

و المكابح و المواد المطاطية و تحديدا: قشط نقل الطاقة و قشط الدفع و وأحزمة نقل الحركة 
و قشط على شكل حرف في و القشط المضلعة من الداخل و األحزمة المسننة و قشط التوقيت 

و والقشط التزامنية و القشط ذات النتوءات و قشط التوقيت مزدوجة الوجوه  والقشط 

العريضة المسطحة  وأحزمة الرفع )مكونات آالت(  واألحزمة الناقلة و قطع مصبوبة 
المطاطية المعدنية للسيطرة على االهتزاز و مخمدات االهتزاز مصنوعة من المطاط والربطات 

المصنوعة من المطاط و القطع التي توضع في نهايات معدات التزويد بالمياه و النوابض 

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 166439 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166439 الصنف 
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hoses, for the chemical, agricultural, mining, textile, food and 
beverage, construction and packaging industry, machine tools, 

printing machines, machines used in the manufacture of 
printing plates, pumps (machines), belts conveyors (machines), 
lawn mowers (machines), Cutting, drilling, abrading, sharpening 

and surface treatment machines, lifting platforms, Tyre inflating 
machines [garage installations], tyre trimming machines, tyre 
pressing machines, tyre mounting machines, tyre vulcanizing 

machines, Automatic tire removing and installing devices, Tyre 
removers [machines]; Wholesale services (including online 
wholesale services) in the following areas: Vehicles, vehicle 

parts and vehicle accessories, tires, brakes, rubber goods, 
namely power transmission belts, 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, molded 
parts made from rubber and rubber-metal bondings for vibration 

control, vibrations dampers made of rubber, end pieces for 
water supply equipment, air springs, shock absorbers, sealing, 
packing and insulating materials, Flexible pipes, tubes, hoses 

and fittings therefor, Seals, sealants and fillers, Insulation and 
barrier articles and materials, Acoustic insulation articles and 
materials, armoring for cables, rubber compensators, line seals, 

sealing gaiters, sealing rings, diaphragms, sub-ballast mats 
made from rubber and rubber substitutes for vibration and 
shock damping in track construction, oil-absorbent mats made 

of rubber and rubber substitutes, rubber valves, bellows, 
concertina walls made from rubber or plastic for airport 
passenger bridges, rubber for retreading tires, rubber 

upholstery materials, windshield wiper blades for vehicles, 
rubber tracks for vehicles and plastic goods, chemical products, 
fuels and propellants, tools and metal goods, building articles, 

electrical and electronic goods, sound and data media, print 
shop products, stationery, office equipment, articles of clothing, 
shoes and textile goods, toys, sports equipment and machines, 

namely machines and machine tools for treatment of materials 
and for manufacturing, 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, machines used in the manufacture of 

printing plates, pumps (machines), belts conveyors (machines), 
lawn mowers (machines), Cutting, drilling, abrading, sharpening 
and surface treatment machines, lifting platforms, Tyre inflating 

machines [garage installations], tyre trimming machines, tyre 
pressing machines, tyre mounting machines, tyre vulcanizing 
machines, Automatic tire removing and installing devices, Tyre 

removers [machines]; ordering services for third parties; 
organizational advice, namely collecting and organizing 
information on the granting of usage rights for mobility 

systems, as well as consumer advice on the granting of usage 
rights for mobility systems; providing of digital data and 
information in the field of road traffic, road traffic management, 

motor vehicles and autonomous driving of motor vehicles; 
rental, hire and leasing in connection with the aforesaid; advice, 
consultancy and information for the aforesaid, included in this 

class 

الهوائية و مخففات الصدمات و مواد السد و مواد التعبئة والعزل و األنابيب المرنة و األنابيب 
ت و أدوات السد واإلغالق والفالتر و أدوات ومواد العزل و الخراطيم وتركيباتها و السدادا

والمنع و أدوات ومواد العزل الصوتي و الواقيات للكوابل و مرابط الوصل المطاطية و مغلقات 
سد الخطوط و واقيات السد و حلقات السد و األغشية و حصر الرصف الفرعي المصنوعة من 

صدمات في إنشاء السكك و الحصائر الممتصة المطاط وبدائل المطاط لتخفيف االرتجاج وال

للزيت المصنوعة من المطاط وبدائل المطاط و الصمامات المطاطية و المنافيخ و الجدران 
القابلة للطي المصنوعة من المطاط أو البالستيك لجسور المسافرين في المطارات و مطاط 

جاج األمامي للسيارات و تلبيس اإلطارات و مواد التنجيد المطاطية و شفرات مساحات الز

السكك المطاطية للمركبات والبضائع البالستيكية و المنتجات الكيماويه و الوقود ومواد توليد 
الطاقة و العدد والبضائع المعدنية و أدوات البناء و البضائع الكهربائية واإللكترونية و وسائط 

جهزة مكتبية و بضائع األصوات والبيانات و منتجات محالت الطباعة و القرطاسية و ا

المالبس و األحذية والبضائع النسيجية و الدمى و المعدات واآلالت الرياضية و تحديدا: اآلالت 
وعدد اآلالت لمعالجة المواد و للصناعة و آالت التوزيع و الكنس و التنظيف و الغسيل وآالت 

عالجة المطاط غسيل المالبس و اآلالت المستخدمة في معالجة المعادن و االخشاب و م

والبالستيك و من أجل صناعة وتصليح وتفكيك المركبات البرية والبحرية و من أجل صناعة 
و التجميع و إصالح وتفكيك الخراطيم و الكيميائية و الزراعية و التعدين و المنسوجات و 
ت الطعام والشراب و اإلنشاء وصناعة التعبئة والتغليف و عدد اآلالت و آالت طباعة و اآلال

المستخدمة في صناعة ألواح الطباعة و المضخات )آالت(و السيور الناقلة )آالت(و جزازات 
األعشاب )آالت(و القطع و الحفر و الكشط و آالت الشحذ ومعالجة األسطح و منصات الرفع و 

آالت نفخ اإلطارات )تجهيزات للكراجات( و آالت تشذيب اإلطارات و آالت كبس اإلطارات و 

ت اإلطارات و آالت فلكنة اإلطارات و أجهزة إزالة وتركيب اإلطارات األوتوماتيكية و آالت تثبي
مزيالت اإلطارات )آالت(؛ خدمات الطلبيات لآلخرين؛ النصائح التنظيمية و تحديدا: تجميع 
وتنظيم المعلومات بخصوص منح حقوق االستخدام ألنظمة النقل وكذلك نصيحة المستهلك 

خدام ألنظمة التنقل؛ توفير البيانات والمعلومات الرقمية في مجال بشأن منح حقوق االست
حركة المرور على الطرق و إدارة حركة المرور على الطرق و السيارات والقيادة الذاتية 

للسيارات؛ تأجير واالستئجار وعقود اإليجار المتعلقة بما تقّدم؛ تقديم النصائح و واالستشارات 

 المتضمنة في هذه الفئة؛ والمعلومات لجميع ما سبق و

Priority claim:  Claim Country: DE 
Claim No.: 302018028103.2/12 

Claim Date: 22/11/2018 

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

 22/11/2018تاريخ االدعاء: 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Services for the retail sale and presentation on any means of 
communication of: bicycles, sunglasses, protective helmets, limb 

guards, stopwatches, pedometers, heart rate monitors, energy drinks 
and foods for sports; watches, photographic cameras and other 
cameras, global positioning system navigation devices, compasses, 

altimeters, binoculars, meteorological terminals, books, maps, camping 
tents, sleeping bags, sun protection products, sports bags, rucksacks, 
backpacks, clothing, sportswear, footwear, beach shoes, ski boots, 

sports shoes, headgear, bodywear and underwear, gymnastics and 
sports articles, games, toys, and balls; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of products (excluding the transportation 

of same), namely: bicycles, sunglasses, protective helmets, limb guards, 
stopwatches, pedometers, heart rate monitors, energy drinks and foods 
for sports; watches, photographic cameras and other cameras, global 

positioning system navigation devices, compasses, altimeters, 
binoculars, meteorological terminals, books, maps, camping tents, 
sleeping bags, sun protection products, sports bags, rucksacks, 

backpacks, clothing, sportswear, footwear, beach shoes, ski boots, 
sports shoes, headgear, bodywear and underwear, gymnastics and 
sports articles, games, toys, and balls; wholesale services relating to 

bicycles, sunglasses, protective helmets, limb guards, stopwatches, 
pedometers, heart rate monitors, energy drinks and foods for sports; 
watches, photographic cameras and other cameras, global positioning 

system navigation devices, compasses, altimeters, binoculars, 
meteorological terminals, books, maps, camping tents, sleeping bags, 
sun protection products, sports bags, rucksacks, backpacks, clothing, 

sportswear, footwear, beach shoes, ski boots, sports shoes, headgear, 
bodywear and underwear, gymnastics and sports articles, games, toys, 
and balls; on-line retailing and on-line ordering services relating to 

bicycles, sunglasses, protective helmets, limb guards, stopwatches, 
pedometers, heart rate monitors, energy drinks and foods for sports; 
watches, photographic cameras and other cameras, global positioning 

system navigation devices, compasses, altimeters, binoculars, 
meteorological terminals, books, maps, camping tents, sleeping bags, 
sun protection products, sports bags, rucksacks, backpacks, clothing, 

sportswear, footwear, beach shoes, ski boots, sports shoes, headgear, 
bodywear and underwear, gymnastics and sports articles, games, toys, 
and balls; sales promotion for others; administration of consumer 

loyalty programs; administration of loyalty and incentive schemes; 
management of customer loyalty, incentive or promotional schemes; 
organisation and management of business incentive and loyalty 

schemes; customer loyalty services for commercial, promotional and/or 
advertising purposes. 

خدمات البيع بالتجزئة والعرض عبر أي من وسائل االتصال للدراجات الهوائية 
والنظارات الشمسية والخوذ الواقية وواقيات األطراف وساعات التوقيت وعدادات 

خطوات وشاشات مراقبة ضربات القلب ومشروبات الطاقة واألغذية الرياضية ال
وساعات اليد وآالت التصوير الفوتوغرافي وآالت التصوير األخرى وأجهزة 

المالحة لتحديد المواقع العالمية والبوصالت وأجهزة قياس االرتفاع والمناظير 

وأكياس النوم ومنتجات ومحطات األرصاد الجوية والكتب والخرائط وخيم التخييم 
الحماية من أشعّة الشمس وحقائب الرياضة وحقائب الظهر والحقائب التي توضع 

على الظهر والمالبس وااللبسة الرياضية والبسة القدم وأحذية للشاطئ وجزم 

التزلج واالحذية الرياضية وأغطية الرأس واأللبسة الخارجية واأللبسة الداخلية 
ت الرياضية واأللعاب والدمى والكرات؛ خدمات تجميع وأدوات الجمباز واألدوا

تشكيلة من البضائع لمصلحة اآلخرين )باستثناء نقلها(، تحديدا الدراجات 

الهوائية والنظارات الشمسية والخوذ الواقية وواقيات األطراف وساعات التوقيت 
وعدادات الخطوات وشاشات مراقبة ضربات القلب ومشروبات الطاقة واألغذية 

لرياضية وساعات اليد وآالت التصوير الفوتوغرافي وآالت التصوير األخرى ا

وأجهزة المالحة لتحديد المواقع العالمية والبوصالت وأجهزة قياس االرتفاع 
والمناظير ومحطات األرصاد الجوية والكتب والخرائط وخيم التخييم وأكياس 

وحقائب الظهر  النوم ومنتجات الحماية من أشعّة الشمس وحقائب الرياضة

والحقائب التي توضع على الظهر والمالبس وااللبسة الرياضية والبسة القدم 
وأحذية للشاطئ وجزم التزلج واالحذية الرياضية وأغطية الرأس واأللبسة 

الخارجية واأللبسة الداخلية وأدوات الجمباز واألدوات الرياضية واأللعاب والدمى 

متعلقة بالدراجات الهوائية والنظارات الشمسية والكرات؛ خدمات البيع بالجملة ال
والخوذ الواقية واقيات األطراف وساعات التوقيت وعدادات الخطوات وشاشات 

مراقبة ضربات القلب ومشروبات الطاقة واألغذية الرياضية وساعات اليد وآالت 

التصوير الفوتوغرافي وآالت التصوير األخرى وأجهزة المالحة لتحديد المواقع 
عالمية والبوصالت وأجهزة قياس االرتفاع والمناظير ومحطات األرصاد الجوية ال

والكتب والخرائط وخيم التخييم وأكياس النوم ومنتجات الحماية من أشعّة الشمس 

وحقائب الرياضة وحقائب الظهر والحقائب التي توضع على الظهر والمالبس 
زمات التزلج واالحذية وااللبسة الرياضية والبسة القدم وأحذية للشاطئ وج

الرياضية وأغطية الرأس واأللبسة الخارجية واأللبسة الداخلية وأدوات الجمباز 

واألدوات الرياضية واأللعاب والدمى والكرات؛ الخدمات اإللكترونية للبيع 
بالتجزئة وخدمات الطلب إلكترونيا المتعلقة بالدراجات الهوائية والنظارات 

وواقيات األطراف وساعات التوقيت وعدادات الخطوات الشمسية والخوذ الواقية 

وشاشات مراقبة ضربات القلب ومشروبات الطاقة واألغذية الرياضية وساعات 
اليد وآالت التصوير الفوتوغرافي وآالت التصوير األخرى وأجهزة المالحة لتحديد 

رصاد المواقع العالمية والبوصالت وأجهزة قياس االرتفاع والمناظير ومحطات األ

الجوية والكتب والخرائط وخيم التخييم وأكياس النوم ومنتجات الحماية من أشعّة 
الشمس وحقائب الرياضة وحقائب الظهر والحقائب التي توضع على الظهر 

والمالبس وااللبسة الرياضية والبسة القدم وأحذية للشاطئ وجزم التزلج 

واأللبسة الداخلية وأدوات  واالحذية الرياضية وأغطية الرأس واأللبسة الخارجية
الجمباز واألدوات الرياضية واأللعاب والدمى والكرات؛ خدمات ترويج المبيعات 
لآلخرين؛ خدمات إدارة برامج والء المستهلكين؛ إدارة برامج التحفيز والوالء 

لألعمال التجارية؛ إدارة برامج والء العمالء وبرامج التحفيز والترويج؛ تنظيم 
التحفيز والوالء لألعمال التجارية؛ خدمات والء الزبائن للغايات  وإدارة برامج

 التجارية والغايات الترويجية و/أو اإلعالنية

Priority claim:  Claim Country: FR 
Claim No.: 18/4483866 
Claim Date: 18/09/2018 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 18/4483866رقم االدعاء: 

 18/09/2018االدعاء: تاريخ 

Date of 11/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/03/2019  

Applicant Name: GROUPE GO SPORT اسم طالب التسجيل: جروب جو سبورت 

Nationality     :  France جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 17 Avenue de la Falaise, 38360, 

SASSENAGE, France,  

 عنوان طالب التسجيل  ،ساسيناجي، فرنسا  ، 38360افينيو دي ال فاليسي،  17

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 166488 Class 35 35 العالمة التجاريةرقم  166488 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Online retail store services featuring music recordings, comedy 

recordings, spoken word recordings, video recordings, and 
music related products; Providing advertising space for others 
on the Internet; subscription-based services featuring 

downloadable prerecorded music and video; online retail store 
services featuring downloadable prerecorded music and video; 
online ordering services featuring prerecorded music and video; 

online retail store services featuring microphones, speakers, 
smart speakers, audio speakers, amplifiers, loudspeakers, 
remote controls for audio and video products, headphones, 

earphones, headsets, home entertainment systems, audio and 
home theater equipment, and parts and accessories therefor 

لتسجيالت الموسيقية والتسجيالت خدمات متاجر البيع بالتجزئة على الخط مباشرة متضمنة ا

الكوميدية وتسجيالت الكالم المنطوق وتسجيالت الفيديو والمنتجات المتعلقة بالموسيقى، 
توفير مساحات إعالنية لآلخرين على اإلنترنت، خدمات قائمة على خدمات اإلشتراك  

اجر البيع المتضمنة الموسيقى والفيديوهات القابلة للتنزيل والمسجلة مسبقا، خدمات مت

بالتجزئة على الخط مباشرة متضمنة الفيديوهات والموسيقى المسجلة مسبقا، خدمات الطلب 
على اإلنترنت المتضمنة الفيديوهات والموسيقى المسجلة مسبقا، خدمات متاجر البيع 

بالتجزئة على الخط مباشرة المتضمنة الميكروفونات والسماعات الذكية وسماعات الصوت 

ت ومضخمات الصوت وأجهزة التحكم عن بعد لمنتجات الفيديو والصوت ومكبرات الصو
وسماعات الرأس وسماعات األذن والسماعات وأنظمة الترفيه المنزلي ومعدات الصوت 

 والمسرح المنزلي والقطع والملحقات المتعلقة بها.

Priority claim:  Claim Country: US 

Claim No.: 88125067 
Claim Date: 20/09/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 88125067رقم االدعاء: 
 20/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 19/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/03/2019  

Applicant Name: Amazon Technologies, 
Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .أمازون تكنولوجيز، إنك

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 410 Terry Ave N, Seattle WA 98109, United 
States of  America 

، الواليات 98109تيري افنيو ان، سياتل، واشنطن  410
 األمريكية. المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 

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

AMMAN Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب سماس للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166796 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166796 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Online retail store services featuring music recordings, comedy 
recordings, spoken word recordings, video recordings, and 

music related products; Providing advertising space for others 
on the Internet; subscription-based services featuring 
downloadable prerecorded music and video; online retail store 

services featuring downloadable prerecorded music and video; 
online ordering services featuring prerecorded music and video; 
online retail store services featuring microphones, speakers, 

smart speakers, audio speakers, amplifiers, loudspeakers, 
remote controls for audio and video products, headphones, 
earphones, headsets, home entertainment systems, audio and 

home theater equipment, and parts and accessories therefor. 

خدمات متاجر البيع بالتجزئة على الخط مباشرة متضمنة التسجيالت الموسيقية والتسجيالت 
الكوميدية وتسجيالت الكالم المنطوق وتسجيالت الفيديو والمنتجات المتعلقة بالموسيقى، 

 توفير مساحات إعالنية لآلخرين على اإلنترنت، خدمات قائمة على خدمات اإلشتراك 
المتضمنة الموسيقى والفيديوهات القابلة للتنزيل والمسجلة مسبقا، خدمات متاجر البيع 

بالتجزئة على الخط مباشرة متضمنة الفيديوهات والموسيقى المسجلة مسبقا، خدمات الطلب 

على اإلنترنت المتضمنة الفيديوهات والموسيقى المسجلة مسبقا، خدمات متاجر البيع 
باشرة المتضمنة الميكروفونات والسماعات الذكية وسماعات الصوت بالتجزئة على الخط م

ومكبرات الصوت و مضخمات الصوت وأجهزة التحكم عن بعد لمنتجات الفيديو والصوت 

وسماعات الرأس وسماعات األذن والسماعات وأنظمة الترفيه المنزلي ومعدات الصوت 
 والمسرح المنزلي والقطع والملحقات المتعلقة بها.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88125057 

Claim Date: 20/09/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88125057رقم االدعاء: 

 20/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 19/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/03/2019  

Applicant Name: Amazon Technologies, 
Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .إنكأمازون تكنولوجيز، 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 410 Terry Ave N, Seattle WA 98109, United 
States of  America 

، الواليات 98109تيري افنيو ان، سياتل، واشنطن  410
 المتحدة األمريكية.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 

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

AMMAN Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب سماس للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166784 Class 35 35 التجاريةرقم العالمة  166784 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising; business management; business administration; 
office functions; rental of advertising space; business inquiries; 
business management and organization consultancy; business 

efficiency expert services; business research; business 
information; marketing research; online retail store services; 
provision of an online marketplace for buyers and sellers of 

goods and services; opinion polling; price comparison services; 
television advertising; updating of advertising material; 
updating and maintenance of data in computer databases; 
search engine optimization for sales promotion; sales 

promotion for others; pay per click advertising 

الدعاية واإلعالن، ادارة االعمال، اإلشراف على األعمال، االعمال المكتبية، تأجير المساحات 
اإلعالنية، استفسارات األعمال، استشارات إدارة األعمال والتنظيم، خدمات خبراء كفاءة 

ع بالتجزئة األعمال، بحوث االعمال، معلومات األعمال، بحوث التسويق، خدمات متاجر البي

على الخط مباشرة )اإلنترنت(، توفير سوق على الخط مباشرة )اإلنترنت( لمشتري وبائعي 
السلع والخدمات، إستطالعات الرأي، خدمات مقارنة األسعار،  الدعاية واإلعالن عبر 

التلفزيون، تحديث المواد اإلعالنية، تحديث وصيانة البيانات في قواعد بيانات الحاسوب، 

حركات البحث لترويج المبيعات، ترويج المبيعات لآلخرين، الدعاية واإلعالن  للدفع تحسين م
 عند كل نقره.

Priority claim:  Claim Country: JM 

Claim No.: 76090 
Claim Date: 12/10/2018 

 JMاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 76090رقم االدعاء: 
 12/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 08/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  08/04/2019  

Applicant Name: Almahata Green LLC اسم طالب التسجيل: المحطة جرين أل أل سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 

19808, United States of America 

، الواليات 19808ليتيل فولز درايف، ويلمنجتون دي  251

 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 ردناال -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166768 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166768 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

sell electronic billboards   بيع اللوحات االعالنية االلكترونية 

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

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

 

Date of 15/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/04/2019  

Applicant Name: Electrical Cities company 
L.T.D 

 اسم طالب التسجيل: م .م.شركة المدن الكهربائية ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al -zarqa -al autostrad str near Al qade 
sweets, P.O.Box: 542163, 11937 

مقابل القاضي المركزي   ، -شارع االتوستراد  -الزرقاء 
 11937, 542163ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 542163 -11937 Al -zarqa -al 

autostrad str near Al qade sweets 

-شارع االتوستراد  -الزرقاء  11937 -542163ص.ب  

 مقابل القاضي المركزي 

ليغعنوان التب  

Trademark 166552 Class 35 35 العالمة التجاريةرقم  166552 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Administration of consumer loyalty programs; Advertising, 
merchandising (sales promotion), business consultancy for the 
organization of customer loyalty systems, in particular in the 

field of bonus and reward schemes. Partnerships and business 
setting up commercial customer loyalty programs; commercial 
offers aiming to ensure customer loyalty; offers of coupons, 

discounts and discount vouchers, deductible from the purchase 
of goods or the provision of services. Providing business 
information via a website; Promotional services, namely, 

providing a website; Arranging and conducting of fairs for 
business and advertising purposes; Development, operation 
and administration of digital signage systems and digital 

advertising systems for others, namely, providing advertising 
space by electronic means; Distribution of publicity materials, 
namely, flyers, prospectuses, brochures, samples;  Banner 

Advertising; Development of advertising campaigns provided 
through cable television broadcast, web casts, radio 
broadcasts, newspapers, magazines, online banners, outdoor 

billboards, wild postings and bus ads. 

إدارة برامج والء المستهلكين؛ الدعاية واإلعالن؛ التسويق )ترويج المبيعات(، استشارات 
األعمال لتنظيم أنظمة والء العمالء، وبخاصةً في مجال برامج المكافآت والجوائز؛ شراكات 

ء العمالء التجارية؛ عروض تجارية تهدف ضمان والء العمالء؛ وشركات إلعداد برامج وال

عروض قسائم المكافآت والخصومات التي يمكن خصمها من عملية شراء البضائع أو تقديم 
الخدمات؛ توفير معلومات األعمال عن طريق مواقع اإلنترنت؛ الخدمات الترويجية، وبخاصةً، 

رض لغايات تجارية وإعالنية؛ تطوير وتشغيل توفير موقع إلكتروني؛ تنظيم وإدارة المعا

وإدارة أنظمة الالفتات الرقمية وأنظمة الدعاية واإلعالن الرقمية لآلخرين، وبخاصةً، توفير 
مساحة إعالنية عبر وسائل إلكترونية؛ توزيع مواد الدعاية واإلعالن، وبخاصةً، النشرات 

لدعاية واإلعالن من خالل الالفتات؛ تطوير اإلعالنية، البيانات اإلعالنية، األدلة، العينات؛ ا

حمالت الدعاية واإلعالن المقدمة من خالل البث بالتلفزيون الكبلي، البث الشبكي، اإلذاعة 
بالراديو، الصحف، المجالت، إعالنات الراية عبر االنترنت، الفتات الدعاية الخارجية، 

 ت الحافالت.ملصقات دعائية مكثفة في شوارع األحياء المدنية وإعالنا

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

Applicant Name: Chalhoub Group Limited اسم طالب التسجيل: شلهوب جروب ليمتد 

Nationality     : BRITISH VIRGIN ISLANDS جنسية الطالب جزر العذارى البريطانية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Intertrust Corporate Services (BVI) 

Limited, 171 Main Street,  PO Box 4041 
Road Town, Tortola, VG 1110, British 
Virgin   Islands 

مين  171أنترتراست كوربوريت سيرفيسيز )بي في آي( ليمتد، 

 1110، رود تاون، تورتوال، في جي  4041ستريت، ص. ب. 
 ، الجزر العذراء البريطانية

الب التسجيل عنوان ط  

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166771 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166771 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Accounting, Accounts (Drawing up of statements of-), 

Advertising, Advertising agencies, Advertising by mail order, 
Advertising material (Updating of-), Advertising matter 
(Dissemination of-), Advertising space (Rental of-), Assistance 

(Business management —), Bill-posting, Dissemination of 
advertising matter, Exhibitions (Organization of —)for 
commercial or advertising purposes, Layout services for 

advertising purposes, On-line advertising on a computer 
network, Outdoor advertising, Publicity 

خدمات المحاسبة وخدمات استخراج كشوف الحسابات وخدمات الدعاية واإلعالن ووكاالت 

الدعاية واإلعالن وخدمات الدعاية واإلعالن عبر الطلبيات البريدية وخدمات تحديث المواد 
جير المساحات اإلعالنية وخدمات اإلعالنية وخدمات نشر المواد اإلعالنية وخدمات تأ

المساعدة في إدارة األعمال وخدمات إصدار الفواتير وخدمات نشر مواد الدعاية واإلعالن 

وخدمات تنظيم المعارض ألغراض التجارة أو الدعاية واإلعالن وخدمات التصميم لغايات 
اسوب وخدمات الدعاية واإلعالن وخدمات الدعاية واإلعالن على اإلنترنت عبر شبكات الح

 الدعاية واالعالن الخارجي والخدمات الدعائية

Special condition:  The registration of this trademark should be 

in blue, green, yellow, orange, pink and dark blue colors 
according to the print filed with the application 

العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق واألخضر واألصفر  اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه

 والبرتقالي والزهري واألزرق الداكن وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب

Date of 14/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: Qiddiya Investment 
Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة القدية لالستثمار

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al Nakhil District, Riyadh, Saudi Arabia عنوان طالب التسجيل  حي النخيل،  الرياض، السعودية 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

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

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 166663 Class 35 35 التجاريةرقم العالمة  166663 الصنف  



300 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Accounting, Accounts (Drawing up of statements of-), 
Advertising, Advertising agencies, Advertising by mail order, 

Advertising material (Updating of-), Advertising matter 
(Dissemination of-), Advertising space (Rental of-), Assistance 
(Business management —), Bill-posting, Dissemination of 

advertising matter, Exhibitions (Organization of —)for 
commercial or advertising purposes, Layout services for 
advertising purposes, On-line advertising on a computer 

network, Outdoor advertising, Publicity 

خدمات المحاسبة وخدمات استخراج كشوف الحسابات وخدمات الدعاية واإلعالن ووكاالت 
وخدمات الدعاية واإلعالن عبر الطلبيات البريدية وخدمات تحديث المواد  الدعاية واإلعالن

اإلعالنية وخدمات نشر المواد اإلعالنية وخدمات تأجير المساحات اإلعالنية وخدمات 
المساعدة في إدارة األعمال وخدمات إصدار الفواتير وخدمات نشر مواد الدعاية واإلعالن 

جارة أو الدعاية واإلعالن وخدمات التصميم لغايات وخدمات تنظيم المعارض ألغراض الت

الدعاية واإلعالن وخدمات الدعاية واإلعالن على اإلنترنت عبر شبكات الحاسوب وخدمات 
 الدعاية واالعالن الخارجي والخدمات الدعائية

Special condition:  The registration of this trademark should be 
in blue, green, yellow, orange and pink colors according to the 

print filed with the application 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق واألخضر واألصفر 
 والبرتقالي والزهري  وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب

Date of 14/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: Qiddiya Investment 
Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة القدية لالستثمار

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al Nakhil District, Riyadh, Saudi Arabia عنوان طالب التسجيل  حي النخيل،  الرياض، السعودية 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

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

 11184 -840553ص.ب سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 166639 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166639 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising; business management, office functions, all of the 

aforesaid services in the automotive field; consultancy in the 
automotive field; wholesailing and retailing in the automotive 
field, organising and conducting automotive shows and fairs., 

خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، تفعيل النشاط المكتبي، جميع الخدمات المذكورة 

ملة والبيع ضمن مجال السيارات؛ الخدمات االستشارية في مجال السيارات؛ البيع بالج
 بالتجزئة في مجال السيارات؛ تنظيم وإقامة معارض السيارات,

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 017989728 
Claim Date: 23/11/2018 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 017989728رقم االدعاء: 

 23/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 22/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/05/2019  

Applicant Name: Daimler AG اسم طالب التسجيل: دايمِلر إيه جي 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address Mercedesstrasse 137  70327 Stuttgart  

Germany 

 عنوان طالب التسجيل  شتوتغارت ألمانيا 70327، 137مرسيدسشتراِسه 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166574 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166574 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Retail store services and online retail store services featuring a 
wide variety of consumer goods 

وخدمات متاجر البيع بالتجزئة على اإلنترنت التي تتميز خدمات متاجر البيع بالتجزئة 
 بمجموعة واسعة من السلع االستهالكية.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/214,155 
Claim Date: 03/12/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88/214,155رقم االدعاء: 

 03/12/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 03/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/06/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 

55403, USA 

،  55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا،  1000

 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

ليغالتبعنوان   

Trademark 166747 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166747 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Assistance services for business management or commercial 
functions for an industrial or commercial company; organisation of 
exhibitions and trade fairs for commercial or advertising purposes; 

promotion services provided by a commercial company by issuing 
store service cards to clients; administration of consumer loyalty 
programs; modelling services for sales promotions or advertising 

purposes; edition of advertising texts; shop-window dressing; 
assistance services for the operating of a commercial company on a 
franchise basis; product demonstration; sales promotion (for third 

parties); sales at public auctions; shopping centre promotion and 
management services; assistance services for the commercial 
functions of a business consisting in processing orders through 

global communications networks; import-export agenciy services; 
employment agency services; advertising; on-line advertising on a 
computer network; supplying services to third parties (purchasing of 

products and services for other companies); distribution of samples; 
computerized file management; public relations; commercial 
information agenciy services; advertising agency services; rental of 

vending machines; renting of advertising space; dissemination of 
advertising matter; business management assistance; data search in 
computer files (for others); compilation of information into computer 

databases; office functions; transcription; publicity columns 
preparation; commercial or industrial management assistance; 
business management of performing artists; direct mail advertising; 

updating of advertising material; document reproduction; market 
studies; bill-posting, outdoor advertising; opinion polling; 
systemisation of information into computer databases; publication of 

advertising texts; relocation services for businesses; accounting; 
business administration; sales agencies and arranging sales services; 
wholesale and retail services in stores, including selling through 

worldwide computer networks, via correspondence, via catalogue, via 
telephone, via television or radio broadcasts, and via any other 
electronic means of bleaching preparations and other substances for 

laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, 
soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, 
shoe polish, creams and wax, shampoo, cosmetic kits, depilatory 

preparations, make-up removing preparations, lip-sticks, pencils for 
cosmetic uses, hair spray, after shave lotions, nail care preparations, 
incense, decorative transfers for cosmetic purposes, false eyelashes 

and nails, aromatic potpourris, toiletries, mouth washes not for 
medical purposes, bath salts, not for medical purposes, sunscreen 
preparations (cosmetics), cotton sticks for cosmetic purposes, 

ية او تجارية، خدمات مساعدة الدارة االعمال او الوظائف التجارية لشركة صناع
تنظيم المعارض واالسواق التجارية الغراض تجارية او اعالنية، خدمات الترويج 
التي تقدمها شركة تجارية عن طريق اصدار بطاقات خدمة تخزين للعمالء، ادارة 

برامج والء المستهلك، خدمات النمذجة لعميات ترويج المبيعات او االغراض 
، تزيين نوافذ المتاجر، خدمات مساعدة لتشغيل االعالنية، طبع النصوص االعالنية

شركة تجارية على اساس االمتياز، عرض المنتجات، ترويج المبيعات )للجهات 

الخارجية(، المبيعات في المزادات العامة، خدمات ترويج وادارة مراكز التسوق، 
خدمات مساعدة للوظائف التجارية لنشاط تجاري تتمثل في معالجة االوامر عبر 

كات االتصاالت العالمية، خدمات وكاالت االستيراد والتصدير، خدمات وكاالت شب

التوظيف، صناعة االعالنات، االعالن عبر االنترنت على شبكة حاسبات الية، تقديم 
الخدمات للجهات الخارجية )شراء منتجات وخدمات لشركات اخرى(، توزيع 

ة، خدمات وكاالت المعلومات العينات، ادارة الملفات المحوسبة، العالقات العام

التجارية، خدمات وكاالت االعالنات، استئجار االت البيع، استئجار المساحات 
االعالنية، نشر المواد االعالنية، المساعدة في ادارة االعمال التجارية، البحث عن 

البيانات في ملفات الحاسوب )لالخرين(، تجميع المعلومات في قواعد البيانات 

الوظائف المكتبية، النسخ، اعداد اعمدة الدعاية، مساعدة االدارة  الحاسوبية،
التجارية او الصناعية، ادارة اعمال فرق االداء الفني، االعالن بالبريد المباشر، 

تحديث المواد االعالنية، استنساخ الوثائق، دراسات السوق، ارسال الفواتير، 

علومات في قواعد البيانات االعالنات الخارجية، استطالعات الراي، تنظيم الم
الحاسوبية، نشر النصوص االعالنية، خدمات النقل للشركات التجارية، المحاسبة، 

ادارة االعمال، وكاالت المبيعات وترتيب خدمات المبيعات، خدمات تجارة الجملة 

والتجزئة في المتاجر بما في ذلك البيع من خالل شبكات الحواسيب في جميع انحاء 
ر المراسالت و عبر الكتالوج و عبر الهاتف و عبر البث التلفزيوني او العالم و عب

االذاعي و وعبر اي وسائل الكترونية اخرى لمستحضرات التبييض وغيرها من 

المواد الستخدام المغاسل و مستحضرات التنظيف و التلميع و التطهير والجلخ و 
و غسول الشعر و  الصابون و العطور و الزيوت العطرية و مستحضرات التجميل

معاجين االسنان و تلميع االحذية و الكريمات والشمع و الشامبو و المستلزمات 

التجميلية و مستحضرات ازالة الشعر و مستحضرات ازالة المكياج و احمر الشفاه و 
اقالم لالستخدامات التجميلية و رذاذ الشعر و غسول بعد الحالقة و مستحضرات 

ور و التحويالت الزخرفية لالغراض التجميلية و الرموش العناية باالظافر و البخ

واالظافر الصناعية و مخاليط من اوراق الورد المجففة العطرية و مستلزمات 
المراحيض و غسوالت الفم لغير االغراض الطبية و امالح االستحمام لغير االغراض 

قطنية الطبية و مستحضرات الوقاية من الشمس )مستحضرات تجميل( و العصي ال

لالغراض التجميلية و الشموع والفتائل لالضاءة و الشحوم لالحذية و الفتائل 
للشموع و الشحوم للجلد و مزيالت الروائح لغير االستخدام الشخصي و االدوات 

والمعدات اليدوية )تشغل باليد( و ادوات المائدة و مجموعات المانيكير و مجموعات 

وادوات علمية و بحرية و استقصائية و الباديكير و علب الحالقة و اجهزة 
فوتوجرافية و سينمائية و بصرية و الوزن و القياس و االشارات و الفحص 

)االشراف( و انقاذ الحياة والتعليم و اجهزة وادوات لتوصيل و تبديل و تحويل و 

تجميع و تنظيم او التحكم في الكهرباء و جهاز لتسجيل و ارسال او استنساخ 
و ناقالت البيانات المغناطيسية و اقراص التسجيل و االت البيع  اصوات او صور

االوتوماتيكية واليات لالجهزة التي تعمل بقطع النقود المعدنية و ماكينات تسجيل 

Date of 13/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/06/2019  

Applicant Name: Industria De Diseno Textil, 
S.A. (Inditex, S.A.) 

 اسم طالب التسجيل: ( .ايه .انديتكس اسه. )اي .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 

ديبوتاسيون، اديفيسيو انديتكس، آرتيكسو )أيه افينيدا دي ال 
 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 

مجموعة طالل أبوغزالة بناية مبنى  أبو غزالة للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166725 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166725 الصنف 
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candles and wicks for lighting, grease for shoes, wicks for candles, 
grease for leather, deodorants not for personal use, hand tools and 

implements (hand-operated), cutlery, manicure sets, pedicure sets, 
shaving cases, scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking 

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

recording, transmission or reproduction of sound or images, 
magnetic data carriers, recording discs, automatic vending machines 
and mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, 

calculating machines, data processing equipment and computers, 
fire-extinguishing apparatus, computer peripheral devices, anti-glare 
glasses, eyeglasses (pince-nez), optical lenses, eyeglass chains 

(pince-nez chains), contact lenses, eyeglass cords (pince-nez cords), 
dressmakers’ measures, spectacles (optics), spectacle glasses, 
spectacle cases, spectacle and eyeglass frames (pince-nez frames), 

sunglasses, eyeglass cases (pince-nez cases) and contact lenses 
cases, shoes for protection against accidents, irradiation and fire, 
magnetic encoded cards, electronic agendas, telephone apparatus, 

accounting machines, protective helmets, protective helmets for 
sports, telescopes, chronographs (time recording apparatus), 
compact discs (audio-video), binoculars, instruments containing 

eyepieces, computer game programs, bar code readers, magnifying 
glasses (optics), computer programs (recorded), apparatus for games 
adapted for use with television receivers only, electronic publications 

(electronically downloadable), anti-glare visors (anti-glare shades), 
music headphones, glasses for sports, ear plugs, video game 
cartridges, computer memories, cases for electronic and digital 

devices, lamps, precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, jewellery, imitation jewellery, 
precious stones, horological and chronometric instruments, 

ornamental pins, tie pins, key rings (trinkets or fobs), medals, coins, 
silver and gold ware, other than cutlery, forks and spoons, cuff links, 
watch chains, clock cases, watches, straps for wristwatches, clocks, 

paper, cardboard and goods made from these materials, printed 
matter, bookbinding material, photographs, stationery, artists’ 
materials, paint brushes, typewriters and office requisites (except 

furniture), instructional and teaching material (except apparatus), 
plastic materials for packaging, printers’ type, printing blocks, 
engravings, boxes made of cardboard or paper, patterns for making 

clothes and for dressmaking, pen cases, bags (envelopes, pouches) 
of paper or plastics, for packaging, towels of paper tracing cloth and 
paper, albums, diaries, almanacs, writing materials and instruments, 

calendars, posters, catalogues, chromos, newspapers, periodicals, 
magazines (periodicals), books, lithographs, wrapping paper, cards, 
charts, greeting cards, photograph stands, bookmarkers, leather and 

imitations of leather, and goods made of these materials, animal 
skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas, parasols and 
walking sticks, whips, harness and saddlery, bags for climbers and 

campers and beach bags, shopping bags, purses, handbags, leather 
lining for footwear, travelling sets and key cases (leatherware), 
attaché cases, garment bags for travel, hat boxes of leather, sling 

bags for carrying infants, boxes of leather or leather board, 
briefcases, portfolios, school satchels and document cases, vanity 
cases (not fitted), backpacks, haversacks, leather music cases, bags 

(envelopes, pouches) of leather, for packaging, tool bags of leather 
(empty), leatherboard, bands of leather, wheeled shopping bags, 
moleskin (imitation of leather), furniture, mirrors, picture frames, 

goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, 
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and 
substitutes for all these materials, or of plastics, household or kitchen 

utensils and containers, combs and sponges, brushes (except paint 
brushes), brush-making materials, articles for cleaning purposes, 
glassware, porcelain and earthenware, trays for domestic purposes, 

not of precious metal, bottles, pottery, door knobs of porcelain, 
gloves for household purposes, shoe trees (stretchers), piggy banks, 
not of metal, soap boxes, fitted vanity cases, toilet cases, works of art, 

المدفوعات النقدية و االالت الحاسبة و معدات وحواسيب معالجة البيانات و اجهزة 
ارات المضادة للوهج و النظارات اطفاء الحرائق و اجهزة الحواسيب الطرفية و النظ

)التي تثبت على عظمة االنف( و العدسات البصرية و سالسل النظارات )سالسل 
النظارات االنفية( و العدسات الالصقة و حبال النظارات )حبال النظارات االنفية( و 

تدابير الخياطة و العوينات )بصريات( و زجاج العوينات و علب العوينات و اطر 

ت والنظارات )اطر النظارات االنفية( و النظارات الشمسية و علب النظارات العوينا
)علب النظارات االنفية( وعلب العدسات الالصقة و احذية للحماية من الحوادث و 

االشعاعات والنار و بطاقات مشفرة مغناطيسية و اجندات الكترونية و اجهزة 

لخوذات الواقية للرياضة و المناظير الهواتف و االت المحاسبة و الخوذات الواقية و ا
المرئية( و  -و اجهزة التوقيت )اجهزة تسجيل الوقت( و االقراص المدمجة )الصوتية

المناظير و االدوات التي تحتوي على عدسة عينية و برامج العاب الحواسيب و 

قارئات الرمز الشريطي و العدسات المكبرة )بصريات( و برامج الحواسيب 
اجهزة لاللعاب مكيفة لالستخدام مع المستقبالت التليفزيونية فقط و )المسجلة( و 

المنشورات االلكترونية )قابلة للتنزيل الكترونيا( و اقنعة مضادة للوهج )سواتر 

مضادة للوهج( و سماعات الموسيقى و نظارات للرياضة و سدادات االذن و 
االلكترونية والرقمية و خراطيش العاب الفيديو و ذاكرات الحواسيب و علب لالجهزة 

مصابيح و المعادن النفيسة وسبائكها والسلع المصنوعة من المعادن النفيسة او 

المطلية بها و المجوهرات و المجوهرات المقلدة و االحجار الكريمة و ادوات قياس 
الزمن واالدوات الميقاتية و دبابيس الزينة و دبابيس ربطة العنق و حلقات المفاتيح 

و السالسل( و الميداليات و العمالت المعدنية و االواني الذهبية والفضية )الحلي ا

غير السكاكين و الشوك والمالعق و ازرار معدنية لطرف كم القميص و سالسل 
ساعات الجيب و اظرف الساعة و ساعات اليد و سيور لساعات اليد و ساعات 

المواد و المطبوعات  الحائط و الورق و الورق المقوى والبضاع المصنوعة من هذه

و مواد تجليد الكتب و الصور الفوتوغرافية و االدوات المكتبية و مواد الفنانين و 
فرش الدهان و مستلزمات االالت الكاتبة والمكاتب )باستثناء االثاث( و مواد تعليمية 
وتدريسية )باستثناء االجهزة( و مواد بالستيكية للتغليف و حروف الطباعة للطابعات 

ليشيهات و نسخ مطبوعة و علب من الورق المقوى او الورق و نماذج لصنع و ك
المالبس ولخياطة مالبس النساء و علب االقالم و حقائب )مظاريف و واكياس( من 

الورق او البالستيك و تستخدم للتغليف و مناشف من قماش االستنشاف الورقي 

وات كتابية و تقاويم و والورق و البومات و مفكرات و نتائج ورقية و مواد واد
ملصقات و كتالوجات و طباعة الكروم و الصحف و نشرات دورية و المجالت 
)دوريات( و كتب و طبعات حجرية و ورق تغليف و بطاقات و رسوم بيانية و 

بطاقات تهنئة و قواعد الصور الفوتوغرافية و المؤشرات و الجلود والجلود المقلدة 
واد و جلود الحيوانات و الجلود المدبوغة و و ومنتجات مصنوعة من هذه الم

صناديق وحقائب السفر و المظالت و الشماسي وعصى المشى و السياط و اطقم 

الفرس والسروج و الحقائب الخاصة بالمتسلقين والتخييم والشاطئ و حقائب 
التسوق و محافظ و حقائب يدوية و بطانات جلدية لالحذية و اطقم السفر واكياس 

)منتجات جلدية( و حقائب الوثائق واالوراق و حقائب ثياب للسفر و المفاتيح 

صناديق من الجلد للقبعات و حقائب بحماالت لحمل االطفال و علب من الجلد او الجلد 
المقوى و محافظ جلدية مسطحة و محافظ و حقائب الكتب المدرسية وحقائب للوثائق 

لحقائب المحمولة على الظهر و حقائب صغيرة غير مجهزة لمستحضرات التجميل و ا

و اجربة المؤن و حقائب موسيقية من الجلد و حقائب )مظاريف و واكياس( من 
الجلد ومستخدمة في التغليف و حقائب للعدد من الجلد )فارغة( و الجلد المقوى و 

اربطة من الجلد و حقائب للتسوق ذات عجالت و فرو الخلد )تقليد الجلود( و اثاث و 

الصور و منتجات من الخشب و الفلين و الغاب و الخيزران و الخوص مرايا و اطر 
و القرون و العظام و العاج و عظم فك الحوت و الصدف و الكهرمان و اللؤلؤ و 

المرشوم وبدائل لجميع هذه المواد و او من البالستيك و االدوات المنزلية او ادوات 

فرش الطالء( و مواد صنع المطبخ واوعية و امشاط واسفنجات و فرش )باستثناء 
الفرش و مواد الغراض التنظيف و اواني زجاجية و بورسلين واواني خزفية و 
صوانى لالغراض المنزلية ليست من معدن نفيس و زجاجات و اواني فخارية و 

مقابض االبواب من البورسلين و قفازات لالغراض المنزلية و قوالب االحذية 
ل خنزير و ليست من المعدن و علب الصابون و )وسائل توسيع( و حصاالت على شك

حقائب صغيرة مجهزة لمستحضرات التجميل و علب التجميل و اعمال فنية و من 

البورسلين و الطين النضيج او الزجاج و قواعد فراشى الحالقة و حوامل االسفنج و 
سبراي عطري وادوات تبخير العطور و وسائل توسيع البسة القدم و ادوات 

ض و فرش االسنان و الياف ناعمة الزالة بقايا الطعام العالقة باالسنان و المراحي

المذرات و فرش الشعر و قدور و معدات ازالة الروائح الكريهة لالستعمال الشخصى 
و اوعية تصريف الصابون و موسعات للمالبس و االنسجة ومنتجات المنسوجات و 

المالبس[ و مناديل من النسيج  اغطية السرير والمائدة و بياضات الحمام ]ماعدا

الزالة مستحضرات التجميل و بطاقات العناوين )اقمشة( و بطانات )اقمشة( و 
المعلقات الجدارية من النسيج و مناديل من القماش و ستائر من القماش او 

البالستيك و بياضات من الكتان للمنزل و مناشف من النسيج و اغطية السفر )اغطية 

رجل واالقدام للمسافرين( و ستائر شبكية و الحفة محشوة بزغب مثل البطاطين لال
البط )اغطية مزغبة( و اغطية غير مثبتة لالثاث و اغطية الوسائد و اغطية المراتب 
و اكياس المخدات و قماش لالحذية عالية الرقبة واالحذية العادية و مالبس و البسة 

الدراجات و صدرية االطفال و  قدم و البسة راس و مالبس سائقي السيارات وراكبي
ليست من الورق و اربطة راس )مالبس( و روب دوشامبر و اثواب السباحة و ثياب 

السباحة و قلنسوات وصنادل السباحة و اوشحة للرقبة من فرو او ريش او نسيج 
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of porcelain, terra-cotta or glass, shaving brush stands, sponge 
holders, perfume sprayers and vaporisers, footwear stretchers, toilet 

utensils, toothbrushes, floss for dental purposes, powder puffs, hair 
brushes, pots, deodorising apparatus for personal use, soap 
dispensers, stretchers for clothing, textiles and textile goods, bed and 

table covers, bath linen (except clothing), tissues of textile for 
removing make-up, labels (cloth), linings (textile), wall hangings of 
textile, handkerchiefs of textile, curtains of textile or plastic, 

household linen, towels of textile, travelling rugs (lap robes), net 
curtains, eiderdowns (down coverlets), loose covers for furniture, 
covers for cushions, mattress covers, pillowcases, fabric for boots 

and shoes, clothing, footwear, headgear, motorists’ and cyclists’ 
clothing, bibs, not of paper, headbands (clothing), dressing gowns, 
bathing suits, swimsuits, bathing caps and sandals, boas (necklets), 

babies’ pants of textile, scarves, boots for sports and beach shoes, 
hoods (clothing), shawls, belts (clothing), money belts (clothing), wet 
suits for water-skiing, neckties, corsets (underclothing), sashes for 

wear, fur stoles, foulards, caps (headwear), peaked caps, gloves 
(clothing), waterproof clothing, girdles, underclothing, mantillas, 
stockings, socks, bandanas (neckerchiefs), babies’ napkins of textile, 

furs (clothing), pyjamas, soles for footwear, heels, veils (clothing), 
suspenders, sports suits, layettes (clothing), collars (clothing), 
singlets, mittens, ear muffs (clothing), inner soles, bow ties, beach 

wraps, cuffs, wristbands (clothing), dress shields, beach clothes, 
housecoats, pockets for clothing, socks suspenders, stocking 
suspenders, petticoats, tights, aprons (clothing), masquerade 

costumes, uniforms, cap peaks, frilled caps, garters, coats, esparto 
shoes or sandals, non-slipping devices for boots and shoes, bath 
robes, bath slippers, birettas, blouses, teddies (undergarments), 

berets, footmuffs, not electrically heated, lace boots, boots, boot 
uppers, half-boots, tips for footwear, welts for boots and shoes, 
heelpieces for boots and shoes, drawers (clothing), pants, shirts, shirt 

yokes, shirt fronts, chemisettes (shirt fronts), tee-shirts, bodices 
(lingerie), vests, waistcoats, jackets (clothing), fishing vests, stuff 
jackets (clothing), combinations (clothing), slips (undergarments), 

ready-made clothing, detachable collars and collars (clothing), 
clothing of leather, clothing of imitations of leather, shower caps, half 
socks, skirts, trousers, ready-made linings (parts of clothing), 

overcoats, topcoats, gabardines (clothing), gymnastic shoes, jerseys 
(clothing), pullovers, sweaters, liveries, muffs (clothing), footwear 
uppers, pocket squares, parkas, pelerines, pelisses, gaiters, spats, 

leggings, knitwear and hosiery (clothing), clothing for gymnastics, 
underwear, sandals, saris, underpants, hats, wimples, togas, gaiter 
straps, trouser straps, suits, turbans, frocks, items of clothing, 

slippers, shoes, sports shoes, lace and embroidery, ribbons and 
braid, buttons, hooks and eyes, pins and needles, artificial flowers, 
tinsels (trimmings for clothing), pin cushions, shoe and hat 

ornaments (not of precious metal), haberdashery, except thread, hair 
bands, brassards, brooches (clothing accessories), belt clasps, shoe 
laces, wreaths of artificial flowers, ornamental novelty badges 

(buttons), bows for the hair, buckles (clothing accessories), shoulder 
pads for clothing, hair pins, badges for wear, not of precious metal, 
numerals or letters for marking linen, barrettes (hair slides), 

passementerie; birds’ feathers (clothing accessories), top-knots 
(pompoms), competitors’ numbers, prize ribbons, hair ornaments, 
false hair, fastenings for clothing, elastic ribbons, suspenders, games 

and playthings, gymnastic and sporting articles, decorations for 
Christmas trees, smokers’ articles, matches, ashtrays for smokers. 

رقيق ]عقد[ و سراويل االطفال من القماش و كوفيات و احذية عالية الرقبة 
احذية الشاطئ و اغطية واقية للراس والوجه )مالبس( و لالستخدام الرياضي و

شاالت و احزمة )مالبس( و احزمة النقود )مالبس( و بدل رطبة للتزحلق على الماء 
و ربطات العنق و مشدات )مالبس تحتية( و اوشحة للمالبس و دثر من الفراء و 

بس اوشحة و قبعات )لباس للراس( و قبعات بحواف و قفازات )مالبس( و مال

مقاومة للماء و احزمة و مالبس داخلية و ادوات قياس ضغط الغازات واالبخرة و 
جوارب و جوارب قصيرة و مناديل مزدانة بالرسوم )مناديل للرقبة( و حفاضات 

االطفال من القماش و فراء )مالبس( و بيجامات و نعال لباس القدم و كعوب الحذاء 

لل رياضية و كسوة الطفل المولود و احجبة )مالبس( و حماالت للمالبس و ح
)مالبس( و ياقات )مالبس( و قمصان تحتية للرجال و قفازات لليد والرسغ تكسو 

االصابع االربع معا وتكسو االبهام منفردا و واقيات االذن تستخدم في التدفئة 

)مالبس( و نعال داخلية و اربطة عنق و زنارات شواطئ و اطراف القميص و اساور 
مالبس( و لبادة يحشى بها الثوب العرضة للتعرق و مالبس الشاطئ و القمصان )

ارواب و جيوب المالبس و ادوات تعليق الجوارب القصيرة و حماالت للجوارب و 

تنانير منفوشة و ثياب محكمة و المازر )مالبس( و مالبس الحفالت التنكرية و 
ارب و معاطف و مالبس موحدة و حواف القبعات و قبعات مكشكشة و اربطة للجو

االحذية او الصنادل من الحلفاء و وسائل ال انزالقية لالحذية عالية الساق واالحذية 

العادية و برانس الحمام و خف الحمام و قلنسوات مقرنة و بلوزات و قمصان 
)مالبس تحتية( و قلنسوات مستديرة و دفايات للقدمين و ال تعمل بالكهرباء و احذية 

احذية عالية الساق و االجزاء العليا من الحذاء عالي الرقبة و  ذات رقبة بالرباط و

احذية ذات رقبة نصفية و اطراف لملبوسات القدم و حواشى او سيور لالحذية عالية 
الساق واالحذية و اجزاء كعب الحذاء لالحذية العادية واالحذية ذات الرقبة و سراويل 

و ياقات القميص و القطع  تحتية )مالبس( و سراويل تحتية للرجال و قمصان

االمامية من القميص و القميص )كساء زيني يمال به صدر الفستان المفتوح( و 
قمصان قصيرة االكمام و حماالت للثدى )مالبس تحتية للنساء( و صدرات و 

صديريات و سترات )مالبس( و صدرات لصيد السمك و سترات من نسيج صوفى 

س( و قمصان تحتية )مالبس داخلية( و مالبس )مالبس( و القمصان المسرولة )مالب
جاهزة و ياقات قابلة للنزع وياقات )مالبس( و مالبس من الجلود و مالبس من 
الجلود المقلدة و اقنعة الراس لالستحمام و جوارب نصفية الرقبة و تنورات و 

سراويل و بطانات جاهزة )اجزاء من المالبس( و معاطف و معاطف خفيفة و قماش 
دين )مالبس( و احذية للجمباز و قمصان محبوكة من الصوف او الحرير الجبر

)مالبس( و بلوفرات و كنزات و كسوات و موفات )مالبس( و االجزاء العلوية من 

البسة القدم و مناديل الجيب للزينة و سترات فرائية مقلنسة و بيليرينات و سترات 
ت الساق و مالبس محبوكة طويلة نسوية و جراميق و اغطية كاحل القدم و قماطا

وجوارب )مالبس( و مالبس للعبة الجمباز و مالبس داخلية و صنادل و ساري و 

سراويل تحتية و قبعات و خمار و شملة و سيور للحذاء النصفي و شرائط السراويل 
و بدل و عمامات و عباءات و عناصر من المالبس و شباشب و احذية و احذية 

رائط وضفائر و ازرار و خطاطيف وعراوي و دبابيس رياضية و رباط وتطريز و ش

وابر و ازهار صناعية و خيوط او اشرطة لتزيين المنسوجات )زركشة للمالبس( و 
وسائد الدبابيس و حلي االحذية والقبعات )ليست من معدن نفيس( و خردوات و 

ماعدا الخيوط و اربطة للشعر و قطع من القماش للتضميد و البروش )دبوس زينة 

للمالبس( و مشابك االحزمة و اربطة االحذية و اكاليل من الزهور الصناعية و 
شارات زخرفية مبتكرة )ازرار( و عقد انشوطية للشعر و ابازيم )اكسسوارات 

للمالبس( و لبادات الكتف في المالبس و دبابيس للشعر و الشارات المستخدمة في 

عالمات حروف او ارقام على  المالبس و ليست من المعادن النفيسة و حبر لوضع
المالبس الكتانية و مشابك لشعر المراة )بنس( و الزركش القيطانى و ريش الطيور 
)اكسسوارات للمالبس( و حليات للراس )حزم من الخيوط كحليات للقبعات( و ارقام 

المتنافسين و اوشحة الجوائز و زينة للشعر و شعر مستعار و ادوات ربط المالبس و 
اطية و حماالت و العاب وادوات العاب و ادوات رياضية وللجمباز و شرائط مط

زخارف الشجار الكريسماس و ادوات المدخنين و اعواد الثقاب و منافض رماد 

 السجائر للمدخنين.
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising; Online advertising on a computer network; 

dissemination of advertising matter; commercial business 
management; commercial administration; personnal 
management consultancy; personnel recruitment; recruitment 

services; recruitment advertising; personnel recruitment 
consultancy; arranging promotional contests with or without 
distribution or award of awards; office functions; business 

auditing; administrative processing of purchase orders; 
advertising by mail order; arranging newspaper subscriptions 
for others; arranging subscriptions to telecommunication 

services for others; business appraisals; advisory services for 
business management; business information; business 
inquiries; business investigations; consultancy services 

regarding organization and management; management 
consultancy; advisory services relating to business 
organisation; commercial administration of the licensing of the 

goods and services of others; commercial information agency 
services; information and business advice services for 
consumers; commercial or industrial management assistance; 

compilation of information into computerized registers; 
compilation of statistical information; data search in computer 
files (for others); demonstration of goods; dissemination of 

advertising material [leaflets, pamphlets, printed material, 
samples]; dissemination of advertising matter; distribution of 
samples; document reproduction; management of computerized 

files; Advisory services for business management; marketing; 
market studies; modelling for advertising or sales promotion; 
presentation of goods on communication media, for retail 

purposes; on-line retail store services connected with the sale 
of lingerie, underwear, clothings, bathing suits, cosmetics, body 
care products and fashion accessories, make-up products, 

eyewear, jewelry, hat ornaments, hair ornaments, timepieces, 
key rings, bags, purses, pocketbooks, wallets, card-cases, key 
cases, umbrellas, shoes, headgear, bed linen, table linen, 
household linen, bath linen; price comparison services; 

procurement services for others [purchasing goods and 
services for other businesses]; production of advertising films; 
advertising agency services; advertising mail; publicity material 

rental; radio advertising; provision and rental of advertising 
space; rental of advertising time on communication media; 
analysis of business data; Information services relating to jobs, 

career opportunities and career placement; providing market 
information and consumer product related information., 

اإلعالن؛ اإلعالن عبر اإلنترنت على شبكة حاسوبية؛ نشر المواد اإلعالنية؛ إدارة األعمال 

جارية؛ اإلدارة التجارية؛ استشارات إدارة الموظفين؛ تعيين الموظفين؛ خدمات التوظيف؛ الت
اإلعالن عن التوظيف؛ استشارات توظيف الموظفين؛ ترتيب المسابقات الترويجية مع أو 
بدون توزيع أو منح الجوائز؛ وظائف المكتب؛ تدقيق األعمال؛ المعالجة اإلدارية ألوامر 

ن طريق الطلب بالبريد؛ تنظيم اشتراكات الصحف لآلخرين؛ تنظيم الشراء؛ اإلعالن ع
االشتراكات في خدمات االتصاالت لآلخرين؛ تقييم األعمال؛ الخدمات االستشارية إلدارة 
األعمال؛ معلومات األعمال؛ االستفسارات عن األعمال؛ التحقيقات التجارية؛ الخدمات 

ارات اإلدارية؛ الخدمات االستشارية المتعلقة االستشارية بشأن التنظيم واإلدارة؛ االستش
بتنظيم األعمال؛ اإلدارة التجارية لترخيص سلع وخدمات اآلخرين؛ خدمات وكالة المعلومات 

التجارية؛ خدمات المعلومات واالستشارات التجارية للمستهلكين؛ المساعدة اإلدارية التجارية 

تجميع المعلومات اإلحصائية؛ البحث  أو الصناعية؛ تجميع المعلومات في سجالت محوسبة؛
عن البيانات في ملفات الحاسوب )لآلخرين(؛ عرض السلع؛ نشر مواد الدعاية ]منشورات، 
كتيبات، مواد مطبوعة، عينات[؛ نشر المواد اإلعالنية؛ توزيع العينات؛ نسخ الوثائق؛ إدارة 

ق؛ دراسات السوق؛ النمذجة الملفات المحوسبة؛ الخدمات االستشارية إلدارة األعمال؛ التسوي
للدعاية أو ترويج المبيعات؛ عرض البضائع على وسائل اإلعالم، ألغراض البيع بالتجزئة؛ 

خدمات متاجر البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت المتصلة ببيع المالبس الداخلية النسائية، 

ات العناية والمالبس الداخلية، والمالبس، ومالبس االستحمام، ومستحضرات التجميل ومنتج
بالجسم واألزياء واإلكسسوارات، منتجات مستحضرات التجميل، النظارات، المجوهرات، حلى 
القبعات، حلى الشعر، الساعات، حلقات المفاتيح، الحقائب، المحافظ، كتيبات الجيب، محافظ، 

ية محافظ البطاقات، محافظ المفاتيح، المظالت، األحذية ، أغطية الرأس، أغطية السرير، أغط
الطاوالت، البياضات المنزلية، مناشف الحمام؛ خدمات مقارنة األسعار؛ خدمات الشراع 

لآلخرين ]شراء السلع والخدمات للشركات األخرى[؛ إنتاج األفالم اإلعالنية؛ خدمات وكالة 

اإلعالن؛ البريد اإلعالني؛ تأجير مواد الدعاية؛ اإلعالن اإلذاعي؛ توفير وتأجير المساحات 
ية؛ تأجير وقت اإلعالن على وسائل اإلعالم؛ تحليل بيانات األعمال؛ خدمات المعلومات اإلعالن

المتعلقة بالوظائف والفرص الوظيفية والتنسيب الوظيفي؛ توفير معلومات السوق والمعلومات 

 المتعلقة بالمنتجات االستهالكية.,

Priority claim:  Claim Country: FR 
Claim No.: 4524882 
Claim Date: 13/02/2019 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 4524882رقم االدعاء: 

 13/02/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 16/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/06/2019  

Applicant Name: ETAM اسم طالب التسجيل: إتام 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 57-59, rue Henri Barbusse, 92110 Clichy, 

France 

 عنوان طالب التسجيل  كليشي، فرنسا 92110، رو هنري باربوسي، 57-59

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 166600 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166600 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising; Appraisals (Business-); Auditing; Book-keeping; 
Business consultancy; Business management assistance; 

Commercial administration of the licensing of the goods and 
services of others; Communication media (Presentation of 
goods on ---), retail purposes for Air fragrancing preparations, 

Aromatics, Incense, Make-up, Shampoos, Skin care (Cosmetic 
preparations for--), Soap, essencial oils; Demonstration of 
goods for Air fragrancing preparations, Aromatics, Incense, 

Make-up, Shampoos, Skin care (Cosmetic preparations for--), 
Soap, essencial oils;  Exhibitions (Organization of ---) for 
commercial or advertising purposes; Import-export agencies; 

Marketing; Organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; Publicity; Sales promotion for others; 
Trade fairs (Organization of-) for commercial or advertising 

purposes; advertising services related to perfumes 

ت األعمال المهنية، دعاية وإعالن، تقييم األعمال، تدقيق الحسابات، مسك الدفاتر، استشارا
المساعدة في إدارة األعمال، اإلدارة التجارية لترخيص السلع والخدمات الخاصة بآخرين، 

عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة لمستحضرات تعطير الجو والعطور 
، والبخور و المكياج والشامبو ومستحضرات العناية بالبشرة والصابون والزيوت العطرية

عرض السلع لمستحضرات تعطير الجو والعطور والبخور و المكياج والشامبو ومستحضرات 

العناية بالبشرة والصابون والزيوت العطرية، تنظيم المعارض لغايات تجارية أو دعائية، 
وكاالت االستيراد والتصدير، التسويق، تنظيم المعارض لغايات تجارية أو إعالنية، الدعاية 

يج المبيعات ]لآلخرين[، تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية أو إعالنية، واإلعالن، ترو

 خدمات الدعاية واالعالن المتعلقة بالعطور.

Date of 18/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/06/2019  

Applicant Name: Lelas company kozmetik 
urunleri san. Ve dis. Tic. 
Ltd. Sti. 

 اسم طالب التسجيل: شركة ليالس كوزميتيك اورونليري ساناي في ديس تيكاريت ليمتيد سيركيتي

Nationality     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address ikitelli O.S.B Mutfakcilar San Sit M8 Blok 
22-24 Basaksehir- Istanbul- Turkey 

-24-22بلوك  8اكيتيلي او.اس.بي. موتفاكسيالر سان سيت ام 
 تركيا-اسطنبول  –ياساكشهير 

 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 166717 Class 35 35 العالمة التجاريةرقم  166717 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Publication of publicity texts; Shop window dressing; 
Advertising agency services; Presentation of goods on 

communication media, for retail purposes; Commercial 
administration of the licensing of the goods and services of 
others; Sales promotion for others; Business management and 

organization consultancy; design of advertising materials; 
Publicity; Administration of consumer loyalty programs; 
provision of an online marketplace for buyers and sellers of 

goods and services; Import-export agency services; Rental of 
sales stands 

نشر نصوص الدعاية واالعالن؛ خدمات عرض عامة؛ خدمات وكاالت االعالنات؛ عرض 
السلع على وسائل االتصال، ألغراض البيع بالتجزئة؛ األدارة التجارية لترخيص السلع 

لآلخرين(؛ تقديم استشارات عن ادارة وتنظيم والخدمات الخاصة بآخرين؛ ترويج المبيعات )
األعمال؛ تصميم المواد االعالنية؛ الدعاية واألعالن؛ ادارة برامج والء المستهلك؛ توفير 
أسواق مباشرة عبر االنترنت لبائعي ومشتري السلع والخدمات؛ خدمات وكاالت االستراد 

 والتصدير؛ تأجير منصات البيع.

Date of 20/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/06/2019  

Applicant Name: Yiwu Lemaidi Network 
Technology Co., Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: .، لمتد.يووي ليميدي نيتورك تكنولوجي كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 4,5,6, Unit 1, Building B1, E-
Business District, Mall Pioneer Park, 
No.117 Qiushi Road, Beiyuan Street, Yiwu, 

Zhejiang, China 

مقاطعة بيزنيس،  -، اي1، بناية بي 1وحدة  6، 5، 4الطابق 
كويشي رود، بيوان ستريت،  117مول بيونير بارك، رقم 

 يووي، زيجيانج، الصين

تسجيل عنوان طالب ال  

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 166617 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166617 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

trade of clothes ,shoes bage Accessories and watches  تجارة المالبس واالحذية والحقائب واالكسسوارات والساعات 

Date of 15/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/07/2019  

Applicant Name: khaled mahmoud irsheed 
mansi  

 اسم طالب التسجيل: خالد محمود ارشيد منسي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman- rabiya , P.O.Box: 203, 11732  عنوان طالب التسجيل  11732, 203الرابية   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 203 -11732 Amman- rabiya    ليغعنوان التب الرابية -عمان  11732 -203ص.ب  

Trademark 166561 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166561 الصنف 
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 وال مارت   
Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising; business management; usinessadministration; 

office functions; the bringing together, for the benefit of others, 
of a variety of goods, enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods from a supermarket, a retail 

pharmacy, a retail outlet or department store,wholesale outlet, a 
general merchandise catalogue by mail order, a global 
communications network website, or the Internet, or by means 

ftelecommunications provision of an online marketplace for 
buyers and sellers of goods and services, personnel 
management consultancy:relocation services for businesses; 

cretarial services; accounting; rental of vending 
machines;sponsorship search; rental of sales stands; retails or 
wholesale services for pharmaceutical, veterinary and sanitary 

preparations and medical supplies; on-line retail store services 
featuring a wide variety of consumer goods; comparison 
shopping services;order fulfilment services; operating on-line 

marketplaces featuring a wide variety of consumer goods; sales 
promotion of products for third parties;seller services, namely, 
retail store services and distributorship services for a wide 
variety of consumer goods; retail store services featuring a wide 

variety of consumer goods; retail automobile parts,supplies and 
accessories stores; retail bakery shops;retail delicatessen store 
services; retail grocery stores;retail pharmacy services; retail 

store services featuring a wide variety of consumer goods of 
others;retail optical stores; retail store services featuring 
electronics, appliances, indoor and outdoor furniture,home 

décor, toys, sporting goods, outdoor recreation,health, beauty 
and personal care products, household essentials, apparel, 
patio, garden, lawn care and landscaping products, home 

improvement products,grilling products, entertainment 
recordings, video games, books and publications, musical 
instruments,office supplies, arts and craft supplies, holiday and 

celebration supplies, jewellery, pet products; gift registry 
services; online retail store services featuring a wide variety of 
consumer goods; online retail automobile parts, supplies and 

accessories stores;online retail bakery shops; online retail 
Delicatesen store services; online retail grocery stores; online 
retail pharmacy services; online retail store services featuring a 

wide variety of consumer goods of others;online retail optical 
stores; online retail store services featuring electronics, 
appliances, indoor and outdoor furniture, patio, garden, lawn 

care and landscapin products, grilling products, home 
improvement products, home décor, toys, sporting goods, 
outdoor recreation, health, beauty and personal care products. 

household  essentials, apparel, entertainment recordings, video 
games, books and publications,musical instruments, office 
supplies, arts and craft supplies, holiday and celebration 

supplies, jewellery,pet products; online gift registry services; 
department store management; super market operation and 
management. 

خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، توجيه األعمال، تفعيل النشاط المكتبي، خدمات 

د رائها عنتجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة الزبائن من معاينتها وش
ت متعددة الحاجة من سوبر ماركت أو صيدلية للبيع بالتجزئة أو منافذ البيع بالتجزئة أو محال

دي أو األقسام أو منافذ البيع بالجملة أو من كاتالوجات االمتيازات العامة من خالل الطلب البري

 نمن مواقع شبكات االتصاالت العالمية أو من االنترنت أو عن طريق وسائل االتصاالت ع
ارات في بعد، توفير أسواق تجارية عبر االنترنت لمشتري وبائعي السلع والخدمات واستش

يع، إدارة شؤون الموظفين، خدمات نقل األعمال، خدمات السكرتارية، محاسبة، تأجير آالت الب

تحضرات بحث الكفاالت، تأجير مناصب البيع، خدمات البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة للمس
بر والبيطرية والصحية واالمدادات الطبية، خدمات محالت البيع بالتجزئة ع الصيدالنية

نة، االنترنت مشتملة على تشكيلة واسعة من منتجات المستهلك، خدمات التسوق بالمقار

 خدمات إكمال الطلب، إدارة أسواق تجارية لإلعالنات عبر االنترنت مشتملة على تشكيلة
داً خدمات مبيعات المنتجات للغير، خدمات البائعين تحدي واسعة من منتجات المستهلك، ترويج

ت محالت البيع بالتجزئة وخدمات التوزيع لتشكيلة واسعة من منتجات المستهلك، خدما

بيع محالت البيع بالتجزئة مشتملة على تشكيلة واسعة من منتجات المستهلك، محالت ال
حالت ع بالتجزئة للمخبوزات، خدمات مبالتجزئة لقطع وإمدادات ولوازم السيارات، محالت البي

يع بالتجزئة، البيع بالتجزئة للُمشهيات، محالت البقالة للبيع بالتجزئة، خدمات الصيدليات للب

خرين، خدمات محالت البيع بالتجزئة مشتملة على تشكيلة واسعة من منتجات المستهلك لآل
ى بالتجزئة مشتملة علخدمات محالت البصريات للبيع بالتجزئة، خدمات محالت البيع 

 االلكترونيات واألجهزة واألثاث الداخلي والخارجي والديكور المنزلي واأللعاب والمنتجات
المواد الرياضية ومنتجات الترفيه الخارجي والصحة والجمال ومنتجات العناية الشخصية و

األرضية  حاتاألساسية المنزلية والمالبس ومنتجات الفناء والحدائق والعناية بالعشب والمسط
الكتب ومنتجات تطوير المنزل ومنتجات الشواء والتسجيالت الترفيهية وألعاب الفيديو و

والمنشورات واألدوات الموسيقية واللوازم المكتبية وإمدادات الفنون والِحرف وإمدادات 

العطالت واالحتفاالت والمجوهرات ومنتجات الحيوانات األليفة، خدمات تسجيل الهدايا، 
 محالت البيع بالتجزئة عبر االنترنت مشتملة على تشكيلة واسعة من منتجات خدمات

ت المستهلك، محالت البيع بالتجزئة عبر االنترنت لقطع وإمدادات ولوازم السيارات، محال

رنت البيع بالتجزئة عبر االنترنت للمخبوزات، خدمات محالت البيع بالتجزئة عبر االنت
ع بالتجزئة بيع بالتجزئة عبر االنترنت ، خدمات الصيدليات للبيللُمشهيات، محالت البقالة لل

اسعة من عبر االنترنت، خدمات محالت البيع بالتجزئة عبر االنترنت مشتملة على تشكيلة و

، خدمات منتجات المستهلك لآلخرين، خدمات محالت البصريات للبيع بالتجزئة عبر االنترنت
داخلي شتملة على االلكترونيات واألجهزة واألثاث المحالت البيع بالتجزئة عبر االنترنت م

لشواء والخارجي ومنتجات الفناء والحدائق والعناية بالعشب والمسطحات األرضية ومنتجات ا

رفيه ومنتجات تطوير المنزل والديكور المنزلي واأللعاب والمنتجات الرياضية ومنتجات الت
بس ية والمواد األساسية المنزلية والمالالخارجي والصحة والجمال ومنتجات العناية الشخص

اللوازم والتسجيالت الترفيهية وألعاب الفيديو والكتب والمنشورات واألدوات الموسيقية و

المكتبية وإمدادات الفنون والِحرف وإمدادات العطالت واالحتفاالت والمجوهرات ومنتجات 
شغيل رة المحالت متعددة األقسام، تالحيوانات األليفة، دمات تسجيل الهدايا عبر االنترنت، إدا

 وإدارة السوبر ماركت.

 

Date of 16/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/09/2019  

Applicant Name: Walmart Apollo, LLC.    اسم طالب التسجيل: م .م.وال مارت أبولو ذ 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 702 Southwest 8th Street, 

Bentonville,Arkansas,UNITED STATES OF 
AMERICA , 

، ستريت  بنتون فيل، أركنساس، 8ساوث ويست شارع   702

 الواليات المتحدة األمريكية  

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

   P.O.Box  18055 - 11195  AMMAN -Emmar 
Tower ,6th Circle Tower A11th floor 

الدوار -عمان ابراج اعمار   11195 - 18055 ص ب   
 برج الطابق-السادس 

ليغعنوان التب  

Trademark 166567 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166567 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising, promotional, sales and marketing services; 
publicity services;public relations services; market research 
and market analysis; media buying services; planning, buying 

and negotiating advertising and media space and time; market 
support services; statistical analysis and compilation; business 
administration, research and marketing services;business and 

business engagement services; business advisory and 
business consultancy services; social media Strategy and 
marketing services; advising businesses how to integrate their 

value chain with social media; direct marketing; business 
research and strategic planning services for others in the field 
of advertising, marketing, communications, socialmedia, 

promotions and public relations; brand creation, positioning 
and strategy services; on-line advertising and marketing 
services; search engine marketing services; media research and 

consultancy; word of mouth marketing; relationship marketing; 
customer relationship management;compiling of information 
into databases; management of databases; event marketing; 

rental of advertising space; production of advertising matter 
and commercials; advertising and marketing services provided 
by means of indirect methods of marketing communications, 

including social media,inquiry marketing, internet marketing, 
mobile marketing, blogging and other forms of passive, 
shareable, or viral communications channels;Promotion of prize 

draws, competitions and customer incentives;information, 
research, advisory and consultation services in relation to all of 
the aforementioned services. 

 خدمات اإلعالن والترويج والمبيعات والتسويق؛ وخدمات الدعاية؛ وخدمات العالقات العامه؛
 وأبحاث السوق وتحليل السوق. وخدمات شراء الوسائط اإلعالمية؛ والتخطيط والشراء
والتفاوض مساحات ووقت اإلعالن ووسائل اإلعالم؛ وخدمات دعم السوق؛ والتحليل 

والتصنيف؛ وخدمات إدارة األعمال والبحث والتسويق؛ وخدمات إدارة االعمال  اإلحصائي
رية لألعمال والخدمات االستشارية التجارية؛ وخدمات التجارية؛ وخدمات استشا واالعمال
واستراتيجية وسائل التواصل االجتماعي؛ وتقديم المشورة والنصح للشركات حول  التسويق

سلسلة القيمة الخاصة بها مع وسائل التواصل االجتماعي؛ والتسويق المباشر؛  كيفية تكامل
خرين في مجال اإلعالن والتسويق التجارية والتخطيط االستراتيجي لآل وخدمات البحوث

التواصل االجتماعي والترويج والعالقات العامة؛ وصياغة العالمة  واالتصاالت ووسائل

والخدمات االستراتيجية؛ وخدمات اإلعالن والتسويق عبر اإلنترنت؛  التجارية. وتحديد المواقع
؛ والتسويق الشفهي؛ محركات البحث والبحوث واالستشارات اإلعالمية وخدمات التسويق عبر

وتسويق العالقات؛وإدارة عالقات العمالء؛ وتجميع المعلومات في قواعد البيانات؛ وإدارة 

الفعاليات؛ واستئجار مساحات إعالنية؛ وإنتاج المواد اإلعالنية  قواعد البيانات؛ وتسويق
التسويقي غير اإلعالن والتسويق التي توفرها وسائل االتصال   واإلعالنات التجارية؛ وخدمات
التواصل االجتماعي والتسويق االستقصائي والتسويق عبر  المباشرة؛ بما في ذلك وسائل

المحمول والمدونات وغيرها من أشكال قنوات االتصال  اإلنترنت والتسويق عبر الهاتف
القابلة للمشاركة أو الفيروسية؛والترويج لسحوبات الجوائز والمسابقات وحوافز « السلبية
واالستشار ات والخدمات االستشارية المتعلقة بجميع  ء؛ وخدمات المعلومات واألبحاثالعمال

 الخدمات المذكورة أعاله.

Date of 19/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/09/2019  

Applicant Name: WPP Luxembourg Gamma 
SARL 

طالب التسجيل:اسم  دبليو بي بي لوكسمبورج جاما المساهمة المحدودة   

Nationality     : LUXEMBOURG جنسية الطالب لوكسيمبورغ: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. BOX:B79.18  Postal code:L-2330 
124 Boulevard de  la petrusse luxembourg 

 L-2330الرمز البريدي   B79.018ص ب 
 بوليفارد دي بطرس لوكسمبورج  124

 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

   P.O.Box 3424-11181 College street,jabal 

amman  

جبل عمان شارع الكلية العلمية عمارة  11181-3424ص ب 

 18رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 166748 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166748 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Assistance with electronic transfers of money; Banking 
services; Issuing and processing payments of prepaid cards, 
prepaid gift cards, stored value cards, and payment cards; 

Foreign currency exchange services; Payment processing 
services, namely, charge card, credit card, prepaid card, gift 
card, stored value card and payment card transaction 

processing services; Electronic charge card, credit card, 
prepaid card, gift card, stored value card and payment card 
transactions; Issuing Charge cards, credit cards, prepaid cards, 
prepaid gift cards, stored value cards and payment cards; 

providing online information for merchants regarding guidelines 
and fees pertaining to credit card acceptance. 

المساعدة في التحويالت اإللكترونية لألموال؛ الخدمات المصرفية؛ إصدار ومعالجة مدفوعات 
البطاقات المدفوعة مسبقا وبطاقات الهدايا المدفوعة مسبقا وبطاقات القيمة المخزنة وبطاقات 

الدفع؛ خدمات الصرف للعمالت األجنبية؛ خدمات إجراء الدفعات، تحديدا:  بطاقات الشراء 

الحساب وبطاقات االئتمان والبطاقة مسبقة الدفع وبطاقات الهدايا وخدمات معالجة  على
تعامالت بطاقات القيمة المخزنة وبطاقات الدفع ؛ بطاقات الشراء على الحساب اإللكترونية 
وبطاقات االئتمان البطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الهدايا وتعامالت بطاقات القيمة المخزنة 

ع؛ إصدار بطاقات الشراء على الحساب وبطاقات االئتمان وخدمات البطاقات وبطاقات الدف
المدفوعة مسبقا وبطاقات الهدايا المدفوعة مسبقا وبطاقات القيمة المخزنة وبطاقات الدفع؛ 

توفير معلومات عبر اإلنترنت للتجار فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية والرسوم المتعلقة بقبول 
 بطاقات االئتمان.

 

Special condition:  The registration of this trademark should be 
limited in colour blue, according to the printfiled with the 

application 

اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة محدد باللون ، األزرق، وذلك بموجب النموذج 
 المودع مع الطلب.

 

Date of 15/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/11/2018  

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 نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 200 Vesey St., 4912, New York, NY 
10285,USA  

،  10285، نيويورك، ان واي 4912فيسي ستريت  200
 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 166595 Class 36 36 العالمة التجاريةرقم  166595 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Assistance with electronic transfers of money; Banking 
services; Issuing and processing payments of prepaid cards, 

prepaid gift cards, stored value cards, and payment cards; 
Foreign currency exchange services; Payment processing 
services, namely, charge card, credit card, prepaid card, gift 

card, stored value card and payment card transaction 
processing services; Electronic charge card, credit card, 
prepaid card, gift card, stored value card and payment card 

transactions; Issuing Charge cards, credit cards, prepaid cards, 
prepaid gift cards, stored value cards and payment cards; 
providing online information for merchants regarding guidelines 

and fees pertaining to credit card acceptance. 
 
 

المساعدة في التحويالت اإللكترونية لألموال؛ الخدمات المصرفية؛ إصدار ومعالجة مدفوعات 
بطاقات الهدايا المدفوعة مسبقا وبطاقات القيمة المخزنة وبطاقات البطاقات المدفوعة مسبقا و

الدفع؛ خدمات الصرف للعمالت األجنبية؛ خدمات إجراء الدفعات، تحديدا:  بطاقات الشراء 
على الحساب وبطاقات االئتمان والبطاقة مسبقة الدفع وبطاقات الهدايا وخدمات معالجة 

ات الدفع ؛ بطاقات الشراء على الحساب اإللكترونية تعامالت بطاقات القيمة المخزنة وبطاق

وبطاقات االئتمان البطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الهدايا وتعامالت بطاقات القيمة المخزنة 
وبطاقات الدفع؛ إصدار بطاقات الشراء على الحساب وبطاقات االئتمان وخدمات البطاقات 

ا وبطاقات القيمة المخزنة وبطاقات الدفع؛ المدفوعة مسبقا وبطاقات الهدايا المدفوعة مسبق

توفير معلومات عبر اإلنترنت للتجار فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية والرسوم المتعلقة بقبول 
 بطاقات االئتمان.

 

Special condition:  The registration of this trademark should be 
limited in colour blue, according to the printfiled with the 
application.    

اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة محدد باللون ، األزرق، وذلك بموجب النموذج 
 المودع مع الطلب.

 

Date of 15/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/11/2018  

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 نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 200 Vesey St., 4912, New York,  ,NY 10285, 
USA 

،  10285، نيويورك، ان واي 4912فيسي ستريت  200
 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 166715 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 166715 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Assistance with electronic transfers of money; Banking 

services; Issuing and processing payments of prepaid cards, 
prepaid gift cards, stored value cards, and payment cards; 
Foreign currency exchange services; Payment processing 

services, namely, charge card, credit card, prepaid card, gift 
card, stored value card and payment card transaction 
processing services; Electronic charge card, credit card, 

prepaid card, gift card, stored value card and payment card 
transactions; Issuing Charge cards, credit cards, prepaid cards, 
prepaid gift cards, stored value cards and payment cards; 

providing online information for merchants regarding guidelines 
and fees pertaining to credit card acceptance. 
 

 

المساعدة في التحويالت اإللكترونية لألموال؛ الخدمات المصرفية؛ إصدار ومعالجة مدفوعات 

بطاقات الهدايا المدفوعة مسبقا وبطاقات القيمة المخزنة وبطاقات البطاقات المدفوعة مسبقا و
الدفع؛ خدمات الصرف للعمالت األجنبية؛ خدمات إجراء الدفعات، تحديدا:  بطاقات الشراء 

على الحساب وبطاقات االئتمان والبطاقة مسبقة الدفع وبطاقات الهدايا وخدمات معالجة 

ات الدفع ؛ بطاقات الشراء على الحساب اإللكترونية تعامالت بطاقات القيمة المخزنة وبطاق
وبطاقات االئتمان البطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الهدايا وتعامالت بطاقات القيمة المخزنة 
وبطاقات الدفع؛ إصدار بطاقات الشراء على الحساب وبطاقات االئتمان وخدمات البطاقات 

ا وبطاقات القيمة المخزنة وبطاقات الدفع؛ المدفوعة مسبقا وبطاقات الهدايا المدفوعة مسبق
توفير معلومات عبر اإلنترنت للتجار فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية والرسوم المتعلقة بقبول 

 بطاقات االئتمان.

 

Date of 15/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/11/2018  

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 نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 200 Vesey St., 4912, New York, NY 
10285,USA  

،  10285، نيويورك، ان واي 4912فيسي ستريت  200
 المتحدة االميركية الواليات

 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 166578 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 166578 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Assistance with electronic transfers of money; Banking 

services; Issuing and processing payments of prepaid cards, 
prepaid gift cards, stored value cards, and payment cards; 
Foreign currency exchange services; Payment processing 

services, namely, charge card, credit card, prepaid card, gift 
card, stored value card and payment card transaction 
processing services; Electronic charge card, credit card, 

prepaid card, gift card, stored value card and payment card 
transactions; Issuing Charge cards, credit cards, prepaid cards, 
prepaid gift cards, stored value cards and payment cards; 

providing online information for merchants regarding guidelines 
and fees pertaining to credit card acceptance. 
 

 

المساعدة في التحويالت اإللكترونية لألموال؛ الخدمات المصرفية؛ إصدار ومعالجة مدفوعات 

البطاقات المدفوعة مسبقا وبطاقات الهدايا المدفوعة مسبقا وبطاقات القيمة المخزنة وبطاقات 
الشراء الدفع؛ خدمات الصرف للعمالت األجنبية؛ خدمات إجراء الدفعات، تحديدا:  بطاقات 

على الحساب وبطاقات االئتمان والبطاقة مسبقة الدفع وبطاقات الهدايا وخدمات معالجة 

تعامالت بطاقات القيمة المخزنة وبطاقات الدفع ؛ بطاقات الشراء على الحساب اإللكترونية 
وبطاقات االئتمان البطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الهدايا وتعامالت بطاقات القيمة المخزنة 

طاقات الدفع؛ إصدار بطاقات الشراء على الحساب وبطاقات االئتمان وخدمات البطاقات وب

المدفوعة مسبقا وبطاقات الهدايا المدفوعة مسبقا وبطاقات القيمة المخزنة وبطاقات الدفع؛ 
توفير معلومات عبر اإلنترنت للتجار فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية والرسوم المتعلقة بقبول 

 الئتمان.  بطاقات ا

 

Special condition:  The registration of this trademark should be 
limited in colour blue, according to the printfiled with the 

application.    

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة محدد باللون ، األزرق، وذلك بموجب النموذج 
 المودع مع الطلب

 

Date of 15/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/11/2018  

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 نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 200 Vesey St., 4912, New York, NY 
10285,USA  

،  10285، نيويورك، ان واي 4912فيسي ستريت  200
 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 166608 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 166608 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Real estate services, namely leasing of office space and real 

estate; Rental of office space; rental of shared office space. 

تأجير المساحات المكتبية والعقارات؛ تأجير المساحات المكتبية؛ الخدمات العقارية، تحديدا: 

 تأجير المساحات المكتبية المشتركة.

Priority claim:  Claim Country: US 

Claim No.: 88/057,957 
Claim Date: 30/07/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 057.957/88رقم االدعاء: 
 30/07/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

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 

الواليات  10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115

 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 166705 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 166705 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

safe deposit services, exchanging money, investment of funds, 
financial evaluation insurance, banking, real estate , loans 
financing , financing services, financial management, factoring, 

retirement payment services, fiduciary, issuance of travellers' 
cheques, instalment loans, mortgage banking, financial 
information, organization of collections, financial evaluation 

insurance, banking, real estate , clearing-houses, financial, 
online banking, savings bank services, pawnbrokerage, 
brokerage*, processing of credit card payments, debt advisory 
services, capital investment, actuarial services, banking, hire-

purchase financing, deposits of valuables, capital investment, 
mutual funds, organization of collections, check cheque 
verification, 

المصرفية ، خدمات حفظ الودائع, الصرافة, استثمار األموال, التقييم المالي )إصدار، العمليات 
العقارات, القروض المالية, الخدمات التمويلية, اإلدارة المالية, بيع الديون, خدمات دفع 

رواتب التقاعد, اإلئتمان, إصدار الشيكات السياحية , القروض المقسطة, األعمال المصرفية 

ات الخاصة بالرهن, المعلومات المالية, تنظيم التحصيل, التقييم المالي )إصدار، العملي
المصرفية ، العقارات, غرف المقاصاة، الخدمات المالية والمؤشرات المالية, عمليات مصرفية 

عن طريق اإلنترنت, خدمات بنوك االدخار, اإلقراض مقابل رهن, الوساطة, معالجة دفعات 

بطاقات االئتمان, خدمات نصائح القروض, خدمات استثمار رؤوس اموال, الخدمات 
ت المصرفية , تمويل الشراء والتأجير, حفظ األشياء الثمينة كوديعة, االكتوارية, العمليا

 خدمات استثمار رؤوس اموال, صناديق االستثمار, تنظيم التحصيل, التحقق من الشيكات,

Date of 26/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/03/2019  

Applicant Name: Ajlan & Bros. Holding 
Group 

 اسم طالب التسجيل: مجموعة عجالن واخوانه القابضة

Nationality     : SAUDI ARABIA الطالبجنسية  سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box 42468, Riyadh 11541, Saudi 
Arabia 

 عنوان طالب التسجيل  11541، الرمز البريدي  42468الرياض ص ب 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 

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

AMMAN Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب سماس للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166783 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 166783 الصنف 
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   AURA  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Monetary and financial affairs in the domain of cryptocurrency ; 
processing of payments by credit card or other processes; 
cryptocurrency exchange services developed for global 

business; cryptocurrency payment services. cryptocurrency 
creation; Services rendered by associations or foundation 
namely the collection of monetary donations for others, 

financial patronage and sponsorship. 

الشؤون النقدية والمالية في مجال العملة المشفرة؛ معالجة عمليات الدفع عبر بطاقات 
االئتمان أو عمليات أخرى؛ عمليات تبادل العملة المشفرة التي تّم وضعها للتجارة العالمية؛ 

ة؛ إنشاء العملة المشفرة؛ الخدمات التي تقدمها الجمعيات أو خدمات الدفع بالعملة المشفر

 المؤسسات وتحديًدا جمع التبرعات النقدية للغير والرعاية والكفالة المالية.

Priority claim:  Claim Country: FR 

Claim No.: 184497728 
Claim Date: 07/11/2018 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 184497728االدعاء: رقم 
 07/11/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

Applicant Name: Christèle PERROT اسم طالب التسجيل: كريستيل بيرو 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 4 rue du Buisson Saint Louis, 75010 Paris 4  ،عنوان طالب التسجيل  باريس 75010رو دو بويسون، ساينت لويس 

Applicant for 
Correspondence 

Cedar White Bradley Consulting/Jordan 
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah 

Street, Al-Hijaz Towers Center 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166653 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 166653 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Accident insurance underwriting, Actuarial services, Analysis 
(Financial —), Apartment house management, Apartments 
(Renting of—), Appraisal (Real estate —), Business liquidation 

services, Financial, Consultancy (Financial —), Consultancy 
(Insurance—), Credit card services, Estate management (Real —
), Financial consultancy. 

خدمات تخمين التأمين ضد الحوادث والخدمات االكتوارية وخدمات التحليل المالي وخدمات 
دمات تأجير الشقق وخدمات تثمين العقارات وخدمات تصفية األعمال إدارة العمارات وخ

والخدمات المالية وخدمات االستشارات المالية وخدمات استشارات التأمين وخدمات بطاقات 

 االئتمان وخدمات اإلدارة العقارية وخدمات تقديم اإلستشارات المالية.

Special condition:  The registration of this trademark should be 
in blue, green, yellow, orange, pink and dark blue colors 
according to the print filed with the application 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق واألخضر واألصفر 
 النموذج المودع مع الطلبوالبرتقالي والزهري واألزرق الداكن وذلك بموجب 

Date of 14/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: Qiddiya Investment 
Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة القدية لالستثمار

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al Nakhil District, Riyadh, Saudi Arabia عنوان طالب التسجيل  حي النخيل،  الرياض، السعودية 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

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

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 166661 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 166661 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Accident insurance underwriting, Actuarial services, Analysis 

(Financial —), Apartment house management, Apartments 
(Renting of—), Appraisal (Real estate —), Business liquidation 
services, Financial, Consultancy (Financial —), Consultancy 

(Insurance—), Credit card services, Estate management (Real —
), Financial consultancy. 

خدمات تخمين التأمين ضد الحوادث والخدمات االكتوارية وخدمات التحليل المالي وإدارة 

العقارات وخدمات تصفية األعمال والخدمات المالية العمارات وتأجير الشقق وتثمين 
واالستشارات المالية واستشارات التأمين وخدمات بطاقات االئتمان وخدمات اإلدارة العقارية 

 وخدمات تقديم اإلستشارات المالية

Special condition:  The registration of this trademark should be 

in blue, green, yellow, orange and pink colors according to the 
print filed with the application 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق واألخضر واألصفر 

 والبرتقالي والزهري  وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب

 

Date of 14/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: Qiddiya Investment 
Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة القدية لالستثمار

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al Nakhil District, Riyadh, Saudi Arabia عنوان طالب التسجيل  حي النخيل،  الرياض، السعودية 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

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

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 166643 Class 36 36 العالمة التجاريةرقم  166643 الصنف  



321 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing financial news, information, financial analysis & 
financial statements. 

 المالي والبيانات المالية.تقديم األخبار والمعلومات المالية والتحليل 

Special condition:  Claiming orange and grey colors. .اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان البرتقالي والرمادي 

 

Date of 20/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/06/2019  

Applicant Name: Argaam Investment 
Trading Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة أرقام اإلستثمارية التجارية

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Olaya district, Olaya General Street, 
Riyadh 61451, P.O. Box 2384, Saudi 
Arabia 

، ص.ب. 61451حي العليا، شارع العليا العام، الرياض 
 ، المملكة العربية السعودية2384

 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 166690 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 166690 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing financial news, information, financial analysis & 

financial statements. 

 تقديم األخبار والمعلومات المالية والتحليل المالي والبيانات المالية.

Special condition:  Claiming orange color. .اشتراطات خاصة: مع المطالبة باللون البرتقالي 

 

Date of 20/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/06/2019  

Applicant Name : Argaam Investment 
Trading Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة أرقام اإلستثمارية التجارية

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Olaya district, Olaya General Street, 
Riyadh 61451, P.O. Box 2384, Saudi 
Arabia 

، ص.ب. 61451حي العليا، شارع العليا العام، الرياض 
 ، المملكة العربية السعودية2384

 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 166680 Class 36 36 التجاريةرقم العالمة  166680 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Building construction; repair; installation services; vehicle 

lubrication services. 
 
 

 خدمات إنشاء المباني؛ خدمات التصليح؛ خدمات التركيب ؛ خدمات تشجيم المركبات.

 

Date of 06/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/11/2018  

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 

-75039ارفينغ، تكساس  الس كوليناس بوليفارد، 5959

 ، الواليات المتحدة االمريكية2298

 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 166430 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 166430 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Air conditioning apparatus installation and Repair, Building 

construction supervision, Burglar alarm installation and repair, 
Bricklaying, Building construction supervision, Building 
insulating, 

خدمات تركيب وتصليح أجهزة تكييف الهواء وخدمات اإلشراف على إنشاء المباني وخدمات 

دمات اإلشراف على إنشاء تركيب وإصالح أجهزة اإلنذار ضد السرقة وخدمات بناء الطوب وخ
 المباني وخدمات عزل المباني

Special condition:  The registration of this trademark should be 
in blue, green, yellow, orange, pink and dark blue colors 

according to the print filed with the application 

العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق واألخضر واألصفر اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه 
 والبرتقالي والزهري واألزرق الداكن وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب

Date of 14/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: Qiddiya Investment 
Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة القدية لالستثمار

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al Nakhil District, Riyadh, Saudi Arabia عنوان طالب التسجيل  حي النخيل،  الرياض، السعودية 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

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

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 166659 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 166659 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Air conditioning apparatus installation and Repair, Building 

construction supervision, Burglar alarm installation and repair, 
Bricklaying, Building construction supervision, Building 
insulating. 

خدمات تركيب وتصليح أجهزة تكييف الهواء وخدمات اإلشراف على إنشاء المباني وخدمات 

دمات اإلشراف على إنشاء تركيب وإصالح أجهزة اإلنذار ضد السرقة وخدمات بناء الطوب وخ
 المباني وخدمات عزل المباني

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

يكون باأللوان األزرق واألخضر واألصفر اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن 
 والبرتقالي والزهري  وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب

 

Date of 14/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: Qiddiya Investment 
Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة القدية لالستثمار

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al Nakhil District, Riyadh, Saudi Arabia عنوان طالب التسجيل  حي النخيل،  الرياض، السعودية 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

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

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 166627 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 166627 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Vehicle tuning; vehicle servicing, maintenance and repair 
services., 

 خدمات ضبط المركبات؛ خدمات العناية بالمركبات وصيانتها وإصالحها,

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 017989728 
Claim Date: 23/11/2018 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 017989728رقم االدعاء: 

 23/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 22/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/05/2019  

Applicant Name: Daimler AG التسجيل:اسم طالب  دايمِلر إيه جي  

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Mercedesstrasse 137  70327 Stuttgart  

Germany 

 عنوان طالب التسجيل  ألمانياشتوتغارت  70327، 137مرسيدسشتراِسه 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166573 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 166573 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Repair information; construction information; construction 
consultancy; building construction supervision; construction; 
machinery installation, maintenance and repair. 

معلومات عن اإلصالح، خدمات تقديم المعلومات حول اإلنشاءات، خدمات تقديم االستشارات 
 شاء، اإلشراف على إنشاء المباني، اإلنشاءات، تركيب وصيانة وتصليح اآلالت.المتعلقة باإلن

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

 RUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018752935رقم االدعاء: 

 30/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 30/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/05/2019  

Applicant Name: Joint-stock company 
SVEL Group (SVEL Group 
JSC) 

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

Nationality     : RUSSIAN جنسية الطالب روسيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

620010 

، ايكاترينبرغ، سفردلوفاسكيا 61يو ال. شيرنباكوفسكوجو، 
 620010اوبالست، روسيا )آر يو(، 

 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 166815 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 166815 الصنف 
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  M's BRIDGE 
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Monitoring of elevators, escalators and moving sidewalks by 

remote access; providing information relating to monitoring of 
elevators, escalators and moving sidewalks by remote access; 
repair and maintenance of elevators, escalators and moving 

sidewalks; providing information relating to repair and 
maintenance of elevators, escalators and moving sidewalks. 

المتحركة عن طريق الوصول عن بعد، توفير مراقبة المصاعد والساللم المتحركة واألرصفة 

المعلومات المتعلقة بمراقبة المصاعد والساللم المتحركة واألرصفة المتحركة عن طريق 
الوصول عن بعد، إصالح وصيانة المصاعد والساللم المتحركة واألرصفة المتحركة، توفير 

 األرصفة المتحركة.المعلومات المتعلقة بإصالح وصيانة المصاعد والساللم المتحركة و

Date of 23/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/06/2019  

Applicant Name: Mitsubishi Electric 
Corporation 

 اسم طالب التسجيل: ميتسوبيشي الكتريك كوربوريشن

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, 
Tokyo JAPAN 

 عنوان طالب التسجيل  تشوم تشيودا كو، طوكيو اليابان-2مارونوتشي  7-3

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 166832 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 166832 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Telecommunications; information relating to 

telecommunications; communication by  computer terminals; 
communications by fibre optic networks; radio 
communications; telephone communications; mobile telephony; 

providing user access to global  computer networks; providing 
access to data bases; rental of access time to a database 
server; in particular for global telecommunications and 

computer networks (Internet) or private access (Intranet); 
providing online forums; electronic bulletin board services 
(telecommunications services); providing telecommunications 

connections to a global computer network; telematics services 
accessible by access code or computer terminals; secure 
transmission of data, in particular with access codes; 

transmission of business and advertising data via Internet 
network; transmission of information via electronic catalogue 
on an Internet network; rental of telecommunications 

equipment; radio broadcasts; television broadcasts; 
teleconferencing services; videoconferencing services; 
electronic messaging services; rental of access time to global 

computer networks; press agencies; information agencies 
(news) providing (providing access) computer programs for use 
in electronic business transactions; providing (providing 

access) to computer programs for electronic commerce. 

االتصاالت بعيدة المدى؛ المعلومات المتعلقة باالتصاالت؛ االتصاالت عبر محطات الحاسوب؛ 

اتف االتصاالت بواسطة شبكات األلياف البصرية؛ اتصاالت المذياع؛ اتصاالت الهاتف؛ الهو
المحمولة؛ إتاحة وصول المستخدم لشبكات الحاسوب العالمية؛ توفير الوصول إلى قواعد 

البيانات؛ تأجير وقت لوصول إلى خوادم قواعد البيانات؛ على وجه الخصوص لشبكات 

االتصاالت العالمية وشبكات الكمبيوتر )اإلنترنت( أو الوصول الخاص )اإلنترانت(؛ خدمات 
ى االنترنت؛ خدمات لوحات النشرات اإللكترونية ]خدمات إتصاالت[؛ توفير المنتديات عل

خدمات توفير تواصل االتصاالت بعيدة المدى مع شبكات الحاسوب العالمية؛ خدمات تقنيات 

المعلومات التي يمكن الوصول إليها عن طريق رمز الوصول أو محطات الحاسوب؛ اإلرسال 
وز الوصول؛ نقل بيانات األعمال واإلعالنات المحمي للبيانات، على وجه الخصوص مع رم

عبر شبكة اإلنترنت؛ نقل المعلومات عبر الكتالوج اإللكتروني على شبكة اإلنترنت؛ خدمات 

تأجير معدات االتصاالت بعيدة المدى؛ البث اإلذاعي؛ البث التلفزيوني؛ خدمات عقد المؤتمرات 
سائل اإللكترونية؛ تأجير زمن الوصول عن بُعد؛ خدمات عقد المؤتمرات المرئية؛ خدمات الر

إلى شبكات الحاسوب العالمية؛ وكاالت الصحافة؛ وكاالت المعلومات )األخبار( توفير )توفير 

الوصول( برامج الحاسوب الستخدامها في المعامالت التجارية اإللكترونية؛ توفير )توفير 
 الوصول( لبرامج الحاسوب للتجارة اإللكترونية.

Priority claim:  Claim Country: FR 
Claim No.: 184471923 

Claim Date: 25/07/2018 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 184471923رقم االدعاء: 

 25/07/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

Applicant Name: Frederic FOUCARD اسم طالب التسجيل: فريديريك فوكارد 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 157 rue de l'Universite, 75007 Paris, 

France,  

 عنوان طالب التسجيل  باريس، فرنسا  ،  75007رو دو لونيفرسيتي، 157

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166468 Class 38 38 التجاريةرقم العالمة  166468 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Telecommunications, namely, communication via portable 

electronic devices, portable media players, portable digital 
devices, speakers, smart speakers, audio speakers, 
loudspeakers, amplifiers, for transmitting, accessing, receiving, 

uploading, downloading, encoding, decoding, streaming, 
displaying, storing, caching, and transferring voice, audio, 
visual images, data, books, photos, videos, text, content, 

audiovisual works, multimedia works, literary works, files, and 
other electronic works; streaming of audio, visual and 
audiovisual material via the Internet or other computer or 

communications network; communications services, namely, 
transmission and distribution of voice, audio, visual images via 
global communications networks; interactive broadcasting and 

webcasting services over the Internet and telecommunications 
networks; audio broadcasting; audio and video broadcasting 
services over the Internet; Internet broadcasting services 

االتصاالت  وبالتحديد االتصال بواسطة االجهزة االلكترونية المحمولة ومشغالت الوسائط 

المحمولة واالجهزة الرقمية المحمولة والسماعات والسماعات الذكية وسماعات الصوت 
قبال وتحميل وتنزيل وتشفير وفك ومكبرات الصوت ومضخمات الصوت لبث والوصول واست

تشفير وتدفق  والعرض والحفظ والتخزين المؤقت ونقل الصوت والسمعيات والصور المرئية 

والبيانات والكتب والصور والفيديوهات والنصوص والمحتويات واالعمال السمعبصرية 
كترونية، تدفق واالعمال متعددة الوسائط واالعمال االدبية والملفات وغيرها من االعمال االل

المواد السمعية والبصرية والسمعبصرية عبر االنترنت أو الحاسوب  أو شبكة االتصاالت، 

خدمات االتصاالت وبالتحديد بث وتوزيع الصوت والسمعيات والصور المرئية عبر شبكات 
االتصاالت العالمية، خدمات البث التفاعلي والبث عبر شبكة االنترنت وشبكات االتصاالت عن 

 عد، البث الصوتي، خدمة البث الصوتي والفيديوي عبر االنترنت، خدمات البث عبر االنترنت.ب

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88125067 
Claim Date: 20/09/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88125067رقم االدعاء: 

 20/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 19/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  19/03/2019  

Applicant Name: Amazon Technologies, 
Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .أمازون تكنولوجيز، إنك

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 410 Terry Ave N, Seattle WA 98109, United 
States of  America 

، الواليات 98109تيري افنيو ان، سياتل، واشنطن  410
 المتحدة األمريكية.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 

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

AMMAN Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب سماس للملكية الفكرية 

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

ليغالتبعنوان   

Trademark 166794 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 166794 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Telecommunications; telecommunications, namely, communication via 
portable electronic devices, portable media players, portable digital devices, 
for transmitting, accessing, receiving, uploading, downloading, encoding, 

decoding, streaming, displaying, storing, caching, and transferring voice, 
audio, visual images, data, books, photos, videos, text, content, audiovisual 
works, multimedia works, literary works, files, and other electronic works; 

streaming of audio, visual and audiovisual material via the internet or other 
computer or communications network; communications services, namely, 
transmission of voice, audio, visual images via global communications 

networks; interactive broadcasting and webcasting services over the 
internet and telecommunications networks; telecommunication access 
services; telecommunications services, namely, electronic transmission of 

streamed and downloadable audio files via computer and communications 
networks; web casting services; telecommunications services, namely, 
electronic transmission of streamed and downloaded audio, video and 

multimedia content files via computer and communications networks; audio 
broadcasting of spoken word, music, concerts, and radio programs; 
electronic transmission of information and data; providing access to 

databases; providing telecommunication connectivity services for the 
transfer of images, messages, audio, visual, audiovisual, data, media and 
content to in-vehicle media, communication, infotainment and navigation 

systems; telecommunications services, namely, transmission of podcasts; 
telecommunications services, namely, transmission of webcasts; 
transmission of vehicle diagnostic information via computer and 
communications networks; transmission of motor vehicle status 

information via computer and communications networks; communication 
services, namely, transmission of voice, audio, visual images and data by 
computers, digital transmission, satellites, telecommunications networks, 

wireless communication networks, the Internet, for providing the driver of a 
vehicle with information, namely, traffic and weather conditions, travel 
destination information and parking information, as well as safety and 

convenience services; Satellite transmission of messages and data for 
navigation by air; Transmission of data, sound and images by satellite; 
telematic sending of information in the field of in-vehicle communication 

service for wireless vehicle navigation and tracking; wireless 
communications services, namely, wireless electronic transmission of data 
regarding points of interest for vehicles; telecommunication services, 

namely, electronic transmission of voice messages and data 

خدمات االتصاالت عن بعد، خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحديد االتصاالت 
عبر األجهزة اإللكترونية المحمولة ومشغالت الوسائط المحمولة واألجهزة 

إلرسال والولوج الى واستقبال وتحميل وتنزيل وتشفير  الرقمية المحمولة

وفك التشفير وتدفق وعرض وتخزين والتخزين المؤقت ونقل  الصوت 
والصوتيات والصور  المرئية والبيانات والكتب والصور والفيديو 

والنصوص والمحتوى واألعمال السمعبصرية واألعمال المتعددة الوسائط 

وغيرها من األعمال اإللكترونية، تدفق المواد واألعمال األدبية والملفات 
السمعية والبصرية والسمعبصرية عبر اإلنترنت أو غيرها من شبكات 
الحاسوب أو االتصاالت، خدمات االتصاالت وبالتحديد إرسال الصوت 

والصوتيات والصور المرئية عبر شبكات الحاسوب العالمية، خدمات البث 
اعلية عبر شبكات اإلنترنت واإلتصاالت عن وخدمات البث عبر اإلنترنت التف

بعد، خدمات الولوج الى االتصاالت عن بعد، خدمات االتصاالت عن بعد 

وبالتحديد اإلرسال اإللكتروني لملفات الصوت المتدفقة والقابلة للتنزيل عبر 
شبكات الحاسوب واإلتصاالت، خدمات البث عبر االنترنت، خدمات 

د اإلرسال اإللكتروني لملفات محتوى الصوت االتصاالت عن بعد وبالتحدي

والفيديو والوسائط المتعددة المتدفقة والقابلة للتنزيل عبر شبكات الحاسوب 
واإلتصاالت، بث صوت الكلمات المحكية والموسيقى والحفالت وبرامج 
الراديو، اإلرسال اإللكتروني للمعلومات والبيانات، توفير الوصول الى 

فير خدمات إتصال االتصاالت عن بعد لنقل الصور قواعد البيانات، تو
والرسائل واألعمال السمعية والبصرية والسمعبصرية والمتعددة الوسائط 

والمحتوى للوسائط واالتصاالت وأنظمة المعلومات والترفيه والمالحة داخل 

المركبات، خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحديد إرسال التدوين الصوتي، 
ت عن بعد وبالتحديد إرسال البث، إرسال معلومات تشخيص خدمات االتصاال

المركبات عبر شبكات الحاسوب واإلتصاالت، إرسال المعلومات حول حالة 
المركبات عبر شبكات الحاسوب واإلتصاالت، خدمات االتصاالت وبالتحديد 

إرسال الصوت والصوتيات والصور المرئية والبيانات عبر الحواسيب 
واألقمار الصناعية وشبكات االتصاالت عن بعد وشبكات واإلرسال الرقمي 

االتصاالت الالسلكية واإلنترنت لتوفير سائق المركبة بالمعلومات وبالتحديد 

حركة المرور وأحوال الطقس ومعلومات وجهات السفر ومعلومات المواقف 
باإلضافة الى خدمات األمان والراحة، إرسال األقمار الصناعية للرسائل 

ات المالحة عبر الجو، إرسال البيانات والصوت والصور عبر األقمار والبيان

الصناعية، إرسال المعلومات عن بعد في مجال خدمات االتصاالت داخل 
المركبات للتتبع والمالحة الالسلكية للمركبات، خدمات االتصاالت الالسلكية 

قع المهمة وبالتحديد اإلرسال اإللكتروني الالسلكي للبيانات فيما يخص الموا

للمركبات، خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحديد اإلرسال اإللكتروني للرسائل 
 الصوتية والبيانات.

Priority claim:  Claim Country: US 

Claim No.: 88125044 
Claim Date: 20/09/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 88125044رقم االدعاء: 
 20/09/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 19/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/03/2019  

Applicant Name: Amazon Technologies, 
Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .أمازون تكنولوجيز، إنك

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 410 Terry Ave N, Seattle WA 98109, United 
States of  America 

، الواليات 98109تيري افنيو ان، سياتل، واشنطن  410
 المتحدة األمريكية.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 

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

AMMAN Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب سماس للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166806 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 166806 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Telecommunications, namely, communication via portable 
electronic devices, portable media players, portable digital 

devices, speakers, smart speakers, audio speakers, 
loudspeakers, amplifiers, for transmitting, accessing, receiving, 
uploading, downloading, encoding, decoding, streaming, 

displaying, storing, caching, and transferring voice, audio, 
visual images, data, books, photos, videos, text, content, 
audiovisual works, multimedia works, literary works, files, and 

other electronic works; streaming of audio, visual and 
audiovisual material via the Internet or other computer or 
communications network; communications services, namely, 

transmission and distribution of voice, audio, visual images via 
global communications networks; interactive broadcasting and 
webcasting services over the Internet and telecommunications 

networks; audio broadcasting; audio and video broadcasting 
services over the Internet; Internet broadcasting services 

سائط االتصاالت  وبالتحديد االتصال بواسطة االجهزة االلكترونية المحمولة ومشغالت الو
المحمولة واالجهزة الرقمية المحمولة والسماعات والسماعات الذكية وسماعات الصوت 

ومكبرات الصوت و مضخمات الصوت لبث والوصول واستقبال وتحميل وتنزيل وتشفير وفك 
تشفير وتدفق  والعرض والحفظ والتخزين المؤقت ونقل الصوت والسمعيات والصور المرئية 

ور والفيديوهات والنصوص والمحتويات واالعمال السمعبصرية والبيانات والكتب والص

واالعمال متعددة الوسائط واالعمال االدبية والملفات وغيرها من االعمال االلكترونية،  تدفق 
المواد السمعية والبصرية والسمعبصرية عبر االنترنت أو الحاسوب  أو شبكة االتصاالت، 

الصوت والسمعيات والصور المرئية عبر شبكات  خدمات االتصاالت وبالتحديد بث وتوزيع

االتصاالت العالمية، خدمات البث التفاعلي والبث عبر شبكة االنترنت وشبكات االتصاالت عن 
 بعد، البث الصوتي، خدمة البث الصوتي والفيديوي عبر االنترنت، خدمات البث عبر االنترنت.

Priority claim:  Claim Country: US 

Claim No.: 88125057 
Claim Date: 20/09/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 88125057رقم االدعاء: 
 20/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 19/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/03/2019  

Applicant Name: Amazon Technologies, 
Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .أمازون تكنولوجيز، إنك

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA الطالبجنسية  امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 410 Terry Ave N, Seattle WA 98109, United 
States of  America 

، الواليات 98109تيري افنيو ان، سياتل، واشنطن  410
 المتحدة األمريكية.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 

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

AMMAN Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب سماس للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166782 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 166782 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Telecommunications; rental of access time to global computer 

networks; providing access to databases; communications by 
telephone; communications by cellular phones; 
communications by computer terminals; information about 

telecommunication; providing internet chatrooms; rental of 
message sending apparatus; message sending; streaming of 
data; providing online forums; providing telecommunication 

channels for teleshopping services; teleconferencing services; 
telephone services; rental of telephones; transmission of 
telegrams; transmission of electronic mail; transmission of 

digital files; video-on-demand transmission; videoconferencing 
services; wireless broadcasting 

االتصاالت عن بعد، تأجير وقت الوصول الى شبكات الحاسوب العالمية، توفير الوصول الى 

قواعد البيانات، اإلتصاالت عبر الهاتف، اإلتصاالت عبر الهواتف المحمولة والنقالة، 
اإلتصاالت عبر محطات الحاسوب، المعلومات حول اإلتصاالت عن بعدـ، توفير غرف محادثة 

نترنت، تأجير أجهزة إرسال الرسائل، إرسال الرسائل، تدفق البيانات، توفير المنتديات على اإل

على اإلنترنت، توفير قنوات اإلتصاالت عن بعد لخدمات التسّوق عبر التلفزيون، خدمات 
المؤتمرات عبر الهاتف، خدمات الهاتف، تأجبر الهواتف، إرسال البرقيات، إرسال البريد 

ل الملفات الرقمية، إرسال الفيديو تحت الطلب، خدمات المؤتمرات عبر اإللكتروني، إرسا

 الفيديو، خدمات البث الالّسلكي.

Priority claim:  Claim Country: JM 

Claim No.: 76090 
Claim Date: 12/10/2018 

 JMاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 76090رقم االدعاء: 
 12/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 08/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/04/2019  

Applicant Name: Almahata Green LLC اسم طالب التسجيل: المحطة جرين أل أل سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 

19808, United States of America 

، الواليات 19808ليتيل فولز درايف، ويلمنجتون دي  251

 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166767 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 166767 الصنف 
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   APPLE ORIGINALS  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Broadcasting and transmission of voice, data, images, music, 

audio, video, multimedia, television, and radio by means of 
telecommunications networks, computer networks, the Internet, 
satellite, radio, wireless communications networks, television, 

and cable; broadcast and transmission of streamed music, 
audio, video, and multimedia content by means of 
telecommunications networks, computer networks, the Internet, 

satellite, radio, wireless communications networks, television, 
and cable; subscription and pay-per-view broadcasting and 
transmission services by means of telecommunications 

networks, computer networks, the Internet, satellite, radio, 
wireless communications networks, television, and cable. 

بث ونقل الصوت والبيانات والصور والموسيقى والمحتويات السمعية ومحتويات الفيديو 

وذات الوسائط المتعددة والتلفزيون والراديو بواسطة شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية 
وشبكات الحاسوب واالنترنت واألقمار الصناعية والراديو وشبكات االتصاالت الالسلكية 

تلفزيون والكوابل؛ بث ونقل الموسيقى والمحتويات السمعية ومحتويات الفيديو وذات وال

الوسائط المتعددة المتدفقة بواسطة شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية وشبكات الحاسوب 
واالنترنت واألقمار الصناعية والراديو وشبكات االتصاالت الالسلكية والتلفزيون والكوابل؛ 

النقل الخاصة باالشتراك والدفع عند المشاهدة بواسطة شبكات االتصاالت خدمات البث و

السلكية والالسلكية وشبكات الحاسوب واالنترنت واألقمار الصناعية والراديو وشبكات 
االتصاالت الالسلكية والتلفزيون والكوابل؛ مطابقة هوية المستخدمين لنقل الموسيقى 

بواسطة شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية وشبكات والصوت والفيديو والوسائط المتعددة 

الحاسوب واالنترنت واألقمار الصناعية والراديو وشبكات االتصاالت الالسلكية والتلفزيون 
 والكوابل.

Priority claim:  Claim Country: LI 

Claim No.: 2018-878 
Claim Date: 26/10/2018 

 LIاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 878-2018رقم 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 166658 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 166658 الصنف 
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   AURA  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Communication by computer terminal-enabling the transfer of 

payment means and notably cryptocurrency; transmission of 
digital files, information, valuables and encrypted date via 
internet by means of cryptographic protocols. 

االتصال عبر الطرفيات الحاسوبية التي تمّكن نقل وسائل الدفع وتحديًدا العملة المشفرة؛ نقل 

الملفات الرقمية والمعلومات واألشياء الثمينة والبيانات المشفرة عبر اإلنترنت بواسطة 
 بروتوكوالت التشفير.

Priority claim:  Claim Country: FR 
Claim No.: 184497728 
Claim Date: 07/11/2018 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 184497728رقم االدعاء: 

 07/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

Applicant Name: Christèle PERROT اسم طالب التسجيل: كريستيل بيرو 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 4 rue du Buisson Saint Louis, 75010 Paris 4  ،عنوان طالب التسجيل  باريس 75010رو دو بويسون، ساينت لويس 

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 166652 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 166652 الصنف 
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  PIVI  

   
 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Telecommunication services; providing electronic message 
alerts via the internet notifying individuals of timing for vehicle 
maintenance; electronic transmission of motor vehicle 

information, audio and video messages and data; electronic 
transmission of data for the control of autonomous vehicles; 
Electronic transmission of data via a dedicated channel; Mobile 

telephone communications; Communication by E-mail, satellite, 
and VAN (value added network); Providing telecommunications 
connections and user access to a global computer network; 

Providing user access to global positioning signals for 
navigation purposes; Transmission of transport and traffic 
information and connecting calls for roadside or emergency 
assistance; Providing telecommunication connectivity services 

and access to electronic communications networks, for 
transmission and download or reception of audio, video or 
multimedia content; delivery, transmission, streaming, 

broadcasting, webcasting of data and digital content, including 
of information, music, video, podcasts and audio recordings; 
Providing access to digital music; Telecommunications services 

for receiving, coordinating and forwarding of remote calls on 
vehicle condition; Electronic transmission of text, audio, video, 
image, signals, position, movement and data between land 

vehicles, land vehicle components, data centers, phones, 
personal computers and other electronic and digital devices; 
Computer aided transmission of signals for vehicle locking 

mechanism; transfer by telecommunication of road, vehicle, 
traffic and driving related information; Providing alerts via the 
Internet notifying of vehicle battery condition, charging status, 

charging time, unplug status, and full-charge status; Providing 
telecommunication connections to the internet to search and 
locate and provide status of electric vehicle power filling points; 

access to online services enabling others to transmit, share, 
upload, download, forward, access, display, tag and post 
information, text, images, video and audio content; chat room 

services; interactive communications services; Providing on-
line forums for transmission of messages among computer 
users; Forums [chat rooms] for social networking; Provision of 

on-line forums; Advice, information and consultancy about any 
of the aforesaid services 

خدمات االتصاالت عن بُعد، توفير تنبيهات الرسائل اإللكترونية عبر اإلنترنت إلشعار األفراد 
كبات؛ النقل اإللكتروني لمعلومات ورسائل وبيانات سمعية ومرئية بشأن بوقت صيانة المر

محرك المركبات؛ النقل اإللكتروني للبيانات للتحكم في المركبات ذاتية التشغيل؛ النقل 

اإللكتروني للبيانات عبر قناة مخصصة؛ اتصاالت الهواتف النقالة؛ االتصال عن طريق البريد 
)شبكة القيمة المضافة(؛ توفير اتصاالت عن بعد  VANعية، و اإللكتروني، واألقمار الصنا

وإمكانية وصول المستخدم إلى شبكة كمبيوتر عالمية؛ توفير إمكانية وصول المستخدم إلى 

إشارات تحديد المواقع العالمية ألغراض المالحة؛ نقل معلومات النقل وحركة المرور وربط 
في حاالت الطوارئ؛ توفير خدمات ربط المكالمات من أجل المساعدة على الطرق أو 

االتصاالت عن بعد وإمكانية الوصول إلى شبكات االتصاالت اإللكترونية إلرسال وتنزيل أو 

استقبال المحتوى السمعي أو المرئي أو متعدد الوسائط؛ توصيل ونقل وتدفق وبث والبث 
الموسيقى والفيديو  الشبكي للبيانات والمحتوى الرقمي، بما في ذلك المعلومات وتسجيالت

والبث الصوتي والمرئي والسمعي؛ توفير إمكانية الوصول إلى الموسيقى الرقمية؛ خدمات 
االتصاالت الستقبال وتنسيق وإرسال المكالمات عن بعد بشأن حالة المركبة؛ النقل اإللكتروني 

ات بين للنصوص والمحتوى السمعي والمرئي والصور واإلشارات والمواقع والحركة والبيان
المركبات البرية ومكونات المركبات البرية ومراكز البيانات، والهواتف وأجهزة الكمبيوتر 

الشخصية وغيرها من األجهزة اإللكترونية والرقمية؛ نقل اإلشارات بمساعدة الكمبيوتر آللية 

ت إقفال المركبات؛ النقل عن طريق االتصاالت عن بعد للمعلومات المتعلقة بالطرق والمركبا
وحركة المرور والقيادة؛ توفير التنبيهات عبر اإلنترنت لإلشعار بحالة بطارية المركبات 

ووضع الشحن ووقت الشحن وحالة فصل القابس وحالة الشحن الكامل؛ توفير اتصاالت عن 

بعد باإلنترنت للبحث وتحديد موقع وتوفير معلومات عن حالة نقاط تعبئة الطاقة للمركبات 
كانية الوصول إلى الخدمات عبر اإلنترنت لتمكين اآلخرين من نقل ومشاركة الكهربائية؛ إم

وتحميل وتنزيل وارسال والوصول وعرض واإلشارة إلى ونشر المعلومات والنصوص 

والصور والمحتوى المرئي والسمعي؛ خدمات غرف الدردشة؛ خدمات االتصاالت التفاعلية؛ 
مستخدمي أجهزة الكمبيوتر؛ منتديات ]غرف  توفير المنتديات الشبكية لنقل الرسائل بين

الدردشة[ للتواصل االجتماعي؛ توفير المنتديات الشبكية؛ تقديم النصح والمعلومات 

 واالستشارات حول أي من الخدمات المذكورة أعاله.

Date of 22/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/05/2019  

Applicant Name: Jaguar Land Rover 
Limited 

 اسم طالب التسجيل: جاكوار الند روفر المحدودة

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Abbey Road Whitley, Coventry CV3 4LF 
United Kingdom 

 عنوان طالب التسجيل  إل إف المملكة المتحدة4 3ابي رود،  وايتلي، كوفنتري سي في 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 

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

AMMAN Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب سماس للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166805 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 166805 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing news agencies services; television & radio 

broadcasting station; television & radio broadcasting via 
encrypted & open channel. 

البث التلفزيوني واإلذاعي )الراديو(، البث التلفزيوني تقديم خدمات وكاالت األنباء، محطات 

 واإلذاعي )الراديو( عبر قنوات مشفرة ومفتوحة.

Special condition:  Claiming blue and red colors. .اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان االزرق واالحمر 

 

Date of 20/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:اع الطلبتاريخ ايد 20/06/2019  

Applicant Name: Argaam Investment 
Trading Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة أرقام اإلستثمارية التجارية

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Olaya district, Olaya General Street, 
Riyadh 61451, P.O. Box 2384, Saudi 
Arabia 

، ص.ب. 61451حي العليا، شارع العليا العام، الرياض 
 ، المملكة العربية السعودية2384

 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 166695 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 166695 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing news agencies services; television & radio 
broadcasting station; television & radio broadcasting via 
encrypted & open channel. 

تقديم خدمات وكاالت األنباء، محطات البث التلفزيوني واإلذاعي)الراديو(، البث التلفزيوني 
 واإلذاعي )الراديو( عبر قنوات مشفرة ومفتوحة.

Special condition:  Claiming blue and red colors. .اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان االزرق واالحمر 

Date of 20/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/06/2019  

Applicant Name: Argaam Investment 
Trading Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة أرقام اإلستثمارية التجارية

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Olaya district, Olaya General Street, 
Riyadh 61451, P.O. Box 2384, Saudi 
Arabia 

، ص.ب. 61451حي العليا، شارع العليا العام، الرياض 
 ، المملكة العربية السعودية2384

 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 166699 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 166699 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing news agencies services; television & radio 
broadcasting station; television & radio broadcasting via 
encrypted & open channel. 

تقديم خدمات وكاالت األنباء، محطات البث التلفزيوني واإلذاعي )الراديو(، البث التلفزيوني 
 واإلذاعي )الراديو( عبر قنوات مشفرة ومفتوحة.

Special condition:  Claiming orange and grey colors. اصة: مع المطالبة بااللوان البرتقالي والرمادي.اشتراطات خ 

Date of 20/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/06/2019  

Applicant Name: Argaam Investment 
Trading Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة أرقام اإلستثمارية التجارية

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Olaya district, Olaya General Street, 
Riyadh 61451, P.O. Box 2384, Saudi 
Arabia 

، ص.ب. 61451حي العليا، شارع العليا العام، الرياض 
 المملكة العربية السعودية، 2384

 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 166693 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 166693 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing news agencies services; television & radio 
broadcasting station; television & radio broadcasting via 

encrypted & open channel. 

تقديم خدمات وكاالت األنباء، محطات البث التلفزيوني واإلذاعي)الراديو(، البث التلفزيوني 
 واإلذاعي )الراديو( عبر قنوات مشفرة ومفتوحة.

Special condition:  Claiming orange color. .اشتراطات خاصة: مع المطالبة باللون البرتقالي 

  

 

Date of 20/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/06/2019  

Applicant Name: Argaam Investment 
Trading Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة أرقام اإلستثمارية التجارية

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Olaya district, Olaya General Street, 
Riyadh 61451, P.O. Box 2384, Saudi 
Arabia 

، ص.ب. 61451العليا، شارع العليا العام، الرياض حي 
 ، المملكة العربية السعودية2384

 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 166678 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 166678 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

news agency  وكالة اخبارية 

Date of 12/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/09/2019  

Applicant Name: sama al ordan for Creating 
Websites co  

 اسم طالب التسجيل: شركة سما االردن النشاء المواقع االلكترونية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -abdallah bin rawaha , P.O.Box: 
811654, 11181 

 عنوان طالب التسجيل  11181, 811654ش عبد هللا بن رواحه   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 811654 -11181 Amman -abdallah 

bin rawaha  

ليغعنوان التب ش عبد هللا بن رواحه -عمان  11181 -811654ص.ب    

Trademark 166455 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 166455 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Travel agency services, namely, arranging the transportation of 
passengers by land, air and water; cargo handling services, 

namely, handling of passengers' luggage and arranging 
baggage transfer; travel agency services, namely, arranging for 
automobile and bus rentals; Tour information services about 

transportation for travel tours; arranging transport for travel 
tours as a bonus program for credit card customers. 
 

ديدا: ، ترتيب نقل الركاب عن طريق البر والجو والبحر؛ خدمات خدمات وكاالت السفر، تح
استالم الحموالت، تحديدا:  التعامل مع أمتعة الركاب وترتيب نقل األمتعة؛ خدمات وكاالت 

السفر، تحديدا: ترتيب تأجير السيارات والحافالت؛ خدمات معلومات الجوالت حول النقل 
 فر كبرنامج مكافأة لعمالء بطاقات االئتمان.لجوالت السفر؛ ترتيب النقل لجوالت الس

 

 

Special condition:  The registration of this trademark should be 
limited in colour blue, according to the printfiled with the 
application.    

النموذج اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة محدد باللون ، األزرق، وذلك بموجب 
 المودع مع الطلب

 

Date of 15/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/11/2018  

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 نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 200 Vesey St., 4912, New York, NY 
10285,USA  

،  10285، نيويورك، ان واي 4912فيسي ستريت  200
 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 166590 Class 39 39 العالمة التجاريةرقم  166590 الصنف  



343 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Travel agency services, namely, arranging the transportation of 

passengers by land, air and water; cargo handling services, 
namely, handling of passengers' luggage and arranging 
baggage transfer; travel agency services, namely, arranging for 

automobile and bus rentals; Tour information services about 
transportation for travel tours; arranging transport for travel 
tours as a bonus program for credit card customers. 

 
 

خدمات وكاالت السفر، تحديدا: ، ترتيب نقل الركاب عن طريق البر والجو والبحر؛ خدمات 

لركاب وترتيب نقل األمتعة؛ خدمات وكاالت استالم الحموالت، تحديدا:  التعامل مع أمتعة ا
السفر، تحديدا: ترتيب تأجير السيارات والحافالت؛ خدمات معلومات الجوالت حول النقل 

 لجوالت السفر؛ ترتيب النقل لجوالت السفر كبرنامج مكافأة لعمالء بطاقات االئتمان.

 

Special condition:  The registration of this trademark should be 

limited in colour blue, according to the printfiled with the 
application 

اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة محدد باللون ، األزرق، وذلك بموجب النموذج 

 المودع مع الطلب.

 

Date of 15/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/11/2018  

Applicant Name: American Express 
Marketing & Development 
Corp.  

التسجيل:اسم طالب   .أميركان إكسبرس ماركيتينغ أند دفلوبمنت 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 200 Vesey St., 4912, New York, NY 
10285,USA  

،  10285، نيويورك، ان واي 4912فيسي ستريت  200
 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 166589 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 166589 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Travel agency services, namely, arranging the transportation of 
passengers by land, air and water; cargo handling services, 
namely, handling of passengers' luggage and arranging 

baggage transfer; travel agency services, namely, arranging for 
automobile and bus rentals; Tour information services about 
transportation for travel tours; arranging transport for travel 

tours as a bonus program for credit card customers. 

خدمات وكاالت السفر، تحديدا: ، ترتيب نقل الركاب عن طريق البر والجو والبحر؛ خدمات 
استالم الحموالت، تحديدا: التعامل مع أمتعة الركاب وترتيب نقل األمتعة؛ خدمات وكاالت 

قل السفر، تحديدا: ترتيب تأجير السيارات والحافالت؛ خدمات معلومات الجوالت حول الن

 لجوالت السفر؛ ترتيب النقل لجوالت السفر كبرنامج مكافأة لعمالء بطاقات االئتمان.
 

Date of 15/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/11/2018  

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 نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 200 Vesey St., 4912, New York, NY 
10285,USA  

،  10285، نيويورك، ان واي 4912فيسي ستريت  200
 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 166570 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 166570 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Travel agency services, namely, arranging the transportation of 
passengers by land, air and water; cargo handling services, 
namely, handling of passengers' luggage and arranging 

baggage transfer; travel agency services, namely, arranging for 
automobile and bus rentals; Tour information services about 
transportation for travel tours; arranging transport for travel 

tours as a bonus program for credit card customers. 

فر، تحديدا: ، ترتيب نقل الركاب عن طريق البر والجو والبحر؛ خدمات خدمات وكاالت الس
استالم الحموالت، تحديدا: التعامل مع أمتعة الركاب وترتيب نقل األمتعة؛ خدمات وكاالت 
السفر، تحديدا: ترتيب تأجير السيارات والحافالت؛ خدمات معلومات الجوالت حول النقل 

 ت السفر كبرنامج مكافأة لعمالء بطاقات االئتمان.لجوالت السفر؛ ترتيب النقل لجوال
 

Date of 15/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/11/2018  

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 نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 200 Vesey St., 4912, New York, NY 
10285,USA  

،  10285، نيويورك، ان واي 4912فيسي ستريت  200
 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 166572 Class 39 39 العالمة التجاريةرقم  166572 الصنف  
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Travel arrangement; providing information, news, and 

commentary in the field of travel, available vehicle parking, 
current vehicle traffic, and transportation; providing traffic 
status information and responsive directional guidance 

information to vehicle operators; electronic storage of digital 
data, light files, sound, data, information and image signals, all 
in particular for navigation systems, route planners and the use 

of electronic maps; providing navigation and information 
services, namely, information regarding traffic and traffic 
congestion; provision of information regarding travel; provision 

of information to travelers regarding fares, time tables and 
means of public transport; services of a travel agency, namely, 
the booking of rental services of cars, boats and other vehicles; 

all of the aforesaid services also provided via a communications 
network or a mobile telephone or a wireless navigation device; 
services of a travel agency, namely, booking of rental cars, 

boats and other vehicles; all of the aforesaid services also 
provided via a communications network or a mobile telephone 
or a wireless navigation device; providing vehicle location and 

direction information; GPS navigation services, namely, 
transmitting points of interest to vehicles 

إجراءات السفر، توفير المعلومات واالخبار والتعليقات في مجال السفر ومواقف المركبات 

المتاحة وحركة المرور الحالية والنقل، توفير معلومات حالة حركة المرور ومعلومات التوجيه 
بيانات الرقمية وملف االتجاهي السريع لمشغلي المركبات، التخزين اإللكتروني إلشارات ال

LIGHT  إمتداد الملف( والصوت والبيانات والمعلومات والصور على وجه الخصوص(

ألنظمة المالحة ومخططي الطرق واستخدام الخرائط اإللكترونية، توفير خدمات المالحة 
والمعلومات وبالتحديد المعلومات المتعلقة بحركة المرور وازدحامها، توفير المعلومات 

ة بالسفر، توفير المعلومات للمسافرين فيما يتعلق باألسعار والجداول الزمنية ووسائل المتعلق

النقل العام، خدمات وكالة السفر وبالتحديد حجز خدمات تأجير السيارات والسفن وغيرها من 
المركبات، تتوفر جميع الخدمات السابقة الذكر عبر شبكة إتصاالت أو عبر الهاتف المتحرك أو 

حة السلكي، خدمات وكالة السفر وبالتحديد حجز خدمات تأجير السيارات والسفن جهاز مال

وغيرها من المركبات، تتوفر جميع الخدمات السابقة الذكر عبر شبكة إتصاالت أو عبر 
الهاتف المتحرك أو جهاز مالحة السلكي، توفير معلومات حول موقع المركبات واإلتجاهات، 

 ( للمالحة وبالتحديد نقل المواقع المهمة للمركبات.GPSخدمات نظام تحديد الموقع )

Priority claim:  Claim Country: US 

Claim No.: 88125044 
Claim Date: 20/09/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 88125044رقم االدعاء: 
 20/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 19/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/03/2019  

Applicant Name: Amazon Technologies, 
Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .أمازون تكنولوجيز، إنك

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 410 Terry Ave N, Seattle WA 98109, United 
States of  America 

، الواليات 98109واشنطن تيري افنيو ان، سياتل،  410
 المتحدة األمريكية.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 

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

AMMAN Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب سماس للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166803 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 166803 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement النقـل وتغليف وتخزين السـلع وتنظيم الرحالت والسفر 

Date of 16/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/06/2019  

Applicant Name: ETS ERSOY TURISTIK 
SERVISLERI ANONIM 
SIRKETI 

 اسم طالب التسجيل: شركة اي تي اس ارصوي لخدمات السياحية المساهمة

Nationality     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Merdivenkoy Mah. Nur Sok C Blok 1/11 
Kadikoy Kadikoy, Istanbul, Turkey 

كاديكوي  1/11ميرديفينكوي ماه. نور سوك جي بلوك 
 كاديكوي، اسطنبول، تركيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166620 Class 39 39 العالمة التجاريةرقم  166620 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Air transport; Arranging of cruises; Arranging of tours; Booking 
of seats for travel; Cruises (Arranging of -); Passenger 

transport; Reservation (Travel -); Tours (Arranging of -); 
ransport of travellers; Transport reservation; Travel reservation; 
Travellers (Escorting of -); Travellers (Transport of -). 

المقاعد السفرية، تنظيم النقل الجوي، تنظيم الرحالت، تنظيم الرحالت السياحية، حجز 
الرحالت، نقل المسافرين، الحجز للسفر، تنظيم الرحالت، نقل المسافرين، الحجز للنقل، 

 الحجز للسفر، مرافقة المسافرين، نقل المسافرين.

Special condition:  Claiming pink, purple, yellow and navy 
colors. 

 هري والبنفسجي واالصفر والنيلي.اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان الز

 

Date of 25/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/06/2019  

Applicant Name: Mosafer Company for 
Travel and Tourism (MCT) 

 اسم طالب التسجيل: شركة المسافر للسفر والسياحة

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3113 Prince Muhammad Ibn Abdul-Aziz Rd 
(Tahliyah) – Al Ulaya – Unit No. 3 – Riyadh 
- KSA 

رقم  -حي العليا  -شارع محمد بن عبد العزيز )التحليه(  3113
 المملكة العربية السعودية -الرياض  - 3الوحدة 

 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 166830 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 166830 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

flower delivery, food delivery, package delivery, pizza delivery توصيل الزهور، توصيل الطعام ، توصيل طرود، توصيل سريع للطعام، توصيل بيتزا 

Date of 09/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/09/2019  

Applicant Name: Al Yamama Home Delivery 
Services co 

 اسم طالب التسجيل: شركة اليمامة لخدمات التوصيل المنزلي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -dahiyat al yasmeen , P.O.Box: 
811654, 11181 

 عنوان طالب التسجيل  11181, 811654ضاحية الياسمين   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 811654 -11181 amman -dahiyat al 

yasmeen  

ليغعنوان التب ضاحية الياسمين -عمان  11181 -811654ص.ب    

Trademark 166650 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 166650 الصنف 
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   JUSTICE LEAGUE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Entertainment services, namely, providing online video games, 
providing online computer games, providing temporary use of 
non-downloadable video games; video and computer game 

services provided on-line from a computer network; 
entertainment services in the nature of live-action, comedy, 
drama, animated, and reality television series; production of 

live-action, comedy, drama, animated and reality television 
series; distribution and display of live-action, comedy, drama 
and animated motion picture theatrical films; production of live-

action, comedy, drama and animated motion picture theatrical 
films; theatrical performances both animated and live action; 
providing information via an electronic global computer network 

in the field of entertainment relating specifically to games, 
music, movies, and television; providing film clips, photographs 
and other multimedia materials for entertainment purposes via a 

web site; providing news about current events and 
entertainment, and information related to education and cultural 
events, via a global computer network; and providing 

information for and actual entertainment via an electronic global 
communications network in the nature of live-action, comedy, 
drama and animated programs and production of live-action, 

comedy, drama and animated motion picture films for 
distribution via a global computer network; providing a 
computer game that may be accessed by a telecommunications 

network; and electronic publishing services, namely, 
publication of text and graphic works of others on-line featuring 
articles, novelizations, scripts, comic books, strategy guides, 

photographs and visual materials; non-downloadable 
publications in the nature of books featuring characters from 
animated, action adventure, comedy and/or drama features, 

comic books, children's books, strategy guides, magazines 
featuring characters from animated, action adventure, comedy 
and/or drama features, coloring books, children's activity books 

and magazines in the field of entertainment; amusement parks 
services; provision of amusement park rides; presentation of 
live or pre-recorded shows and/or movies; entertainment and/or 

recreation information; entertainment club services; electronic 
game(s) services provided via a global computer network; 
providing of casino and gaming facilities; entertainment 

services, namely, casino gaming; electronic casino gaming 
services; entertainment services in the nature of multiplex 
cinema and theater development, film exhibition, film 

distribution. 

خدمات الترفيه ، تحديدا:  توفير ألعاب الفيديو على اإلنترنت وتوفير ألعاب الحاسوب على 
اإلنترنت وتوفير االستخدام المؤقت أللعاب الفيديو غير القابلة للتحميل؛ خدمات ألعاب الفيديو 

رنت من شبكة الحاسوب؛ خدمات الترفيه على شكل إثارة حية والحاسوب المقدمة على اإلنت

والكوميديا والدراما والرسوم المتحركة ومسلسالت التلفزيون الواقعية؛ إنتاج مسلسات 
التلفزيون الحية للحركة والكوميديا والدراما و للرسوم المتحركة والواقعية؛ توزيع وعرض 

رسوم الصور المتحركة المسرحية؛ إنتاج األفالم اإلثارة الحية والكوميديا وأفالم الدراما و

المسرحية الحية للحركة والكوميديا والدراما ورسوم الصور المتحركة؛ عروض األداء 
المسرحية للرسوم المتحركة واإلثارة الحية؛ تقديم المعلومات من خالل شبكة الحاسوب 

ب والموسيقى واالفالم العالمية اإللكترونية في مجال الترفيه المتعلق خصيصا باأللعا

والتلفزيون؛ توفير مقاطع األفالم والصور الفوتوغرافية ومواد الوسائط المتعددة األخرى 
لغايات الترفيه من خالل موقع إلكتروني؛ توفير األخبار حول الفعاليات الحالية والترفيه 

العالمية؛ وتوفير  والمعلومات المتعلقة بالتعليم والفعاليات الثقافية عن طريق شبكات الحاسوب

المعلومات من أجل وللترفيه الفعلي من خالل شبكات االتصاالت العالمية اإللكترونية على شكل 
إثارة حية والكوميديا والدراما وبرامج الرسوم المتحركة وإنتاج أفالم الرسوم المتحركة الحية 

؛ توفير لعبة حاسوب للحركة والكوميديا والدراما للتوزيع من خالل شبكة الحاسوب العالمية

التي يمكن الوصول إليها من شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات النشر اإللكتروني، 
تحديدا:  نشر أعمال النصوص والجرافيكية لآلخرين على اإلنترنت التي تعرض المواد 
رافية االبتكارية والمخطوطات وكتب للرسوم الهزلية وأدلة االستراتيجيات والصور الفوتوغ

والمواد البصرية؛ المنشورات غير القابلة للتحميل على شكل كتب التي تعرض شخصيات من 
أو الدراما وكتب للرسوم الهزلية \الرسوم المتحركة ومغامرات الحركة وشخصيات الكوميديا و

وكتب األطفال وأدلة االستراتيجيات والمجالت التي تعرض شخصيات من الرسوم المتحركة 

أو الدراما ودفاتر التلوين وكتب ومجالت األنشطة \لحركة وشخصيات الكوميديا وومغامرات ا
لألطفال في مجال الترفيه؛ خدمات حدائق التسلية والترفيه؛ توفير ألعاب الركوب لحدائق 

أو \أو األفالم الحية أو المسجلة مسبقا؛ معلومات التسلية و\الترفيه؛ عرض العروض و

هية؛ خدمات األلعاب اإللكترونية المقدمة عبر شبكة الحاسوب الترفيه؛ خدمات نوادي ترفي
العالمية؛ توفير مرافق الكازينوهات والقمار؛ خدمات الترفيه ، تحديدا: ألعاب المقامرة 

للكازينوهات؛ خدمات ألعاب المقامرة اإللكترونية للكازينوهات؛ خدمات الترفيه على شكل 

 ارض األفالم وتوزيع األفالم.السينما المتعددة والتطوير المسرحي ومع

Date of 15/03/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  15/03/2018  

Applicant Name:  DC Comics   اسم طالب التسجيل: دي سي كوميكس 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2900 West Alameda Avenue 

Burbank, California 91505 
USA 
 

 91505ويست االميدا افينيو، بربانك، كاليفورنيا  2900 

 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 166674 Class 41 41 العالمة التجاريةرقم  166674 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Training courses دورات تدريبية 

Date of 26/08/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/08/2018  

Applicant Name: kalthoum mohammad 
saleem abedalqader  

 اسم طالب التسجيل: كلثوم محمد سليم عبد القادر 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address irbid / opposite the hospital of the nuns , 
P.O.Box: 977 

 عنوان طالب التسجيل  977ص.ب:اربد / مقابل مستشفى الراهبات الورديه   ، 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 977 - irbid / opposite the hospital 

of the nuns  

ليغعنوان التب اربد / مقابل مستشفى الراهبات الورديه   -977ص.ب    

Trademark 166825 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166825 الصنف 
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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. 

مقاطع فيديو على اإلنترنت، األفالم واألفالم  توفير ألعاب على اإلنترنت غير قابلة للتنزيل،
السينمائية، توفير حلقات على اإلنترنت وبالتحديد حلقات أفالم وبرامج تلفزيونية غير قابلة 

للتنزيل على اإلنترنت، توفير منشورات إلكترونية على اإلنترنت غير قابلة للتنزيل، ظهور 
روض مسرحية حية، تنظيم العروض شخصي من قبل شخصيات كرتونية بمالبس تنكرية، ع

المسرحية، تنظيم المعارض لألغراض والغايات الثقافية والتعليمية، تأجير األلعاب، تأجير 

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: Gullane (Thomas) Limited  التسجيل:اسم طالب  ليمتد)توماس(غوالن  

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Maple House, 149 Tottenham Court Road, 

London, W1T 7NF, United Kingdom 

 7تي  1توتينهام كورت رود، لندن، دبليو  149مايبل هاوس، 

 إن إف، المملكة المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property TAG 
Org Building No. 104, Mecca Street, 

P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166635 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166635 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Educational services, namely, training others in the use, 
maintenance, updating, configuration, installation, support, and 

programming of computer software; providing educational 
services over a global computer network, namely, conducting 
classes and seminars over the Internet in the fields of operating 

system software, application software and programming 
languages. 

ام  والصيانة  والتحديث والتعريف الخدمات التعليمية، تحديدا:  تدريب اآلخرين على االستخد
والتركيب والدعم والبرمجة لبرمجيات الحاسوب؛ تقديم الخدمات التعليمية عبر شبكة 

الحاسوب العالمية، تحديدا:  عقد الدورات والحلقات الدراسية على اإلنترنت في مجاالت 
 تشغيل برمجيات النظم وبرمجيات التطبيقات ولغات البرمجة.

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

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, P.O.Box: 840553, 
11184 

 27601ايست دافي ستريت، رالي، نورث كاروالينا  100

 11184, 840553امريكا  ، ص.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 166452 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166452 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Educational services, namely, providing classes, seminars and 
lectures in the field of business and financial strategy and 

competitive analysis. 

توفير الفصول والندوات والمحاضرات في مجال األعمال الخدمات التعليمية وبالتحديد 
 واالستراتيجية المالية والتحليل التنافسي.

Date of 21/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/01/2019  

Applicant Name: Institute Of Management 
Accountants 

 اسم طالب التسجيل: انستيتيوت اوف مانيجمنت اكاونتانتس

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address 10 Paragon Drive Montvale NEW JERSEY 
07645-1760, USA, P.O.Box: 921100, 11192 

، 1760-07645باراغون درايف مونتفالي نيو جيرسي  10
 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 166819 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166819 الصنف 
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   HISPANO SUIZA  
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Organizing automobile racing exhibitions for sporting purposes; 
entertainment in the nature of automobile races, organizing 

workshops and congresses in the field of automobiles; 
providing information in the field of sports, recreation and 
amusements, namely, automobile races and exhibitions and 

locations of theme parts featuring automobile races and 
exhibitions; sporting training services in the nature of driving 
automobiles and sports automobiles; organizing and operating 

clubs of enthusiasts of automobiles manufactured by applicant 
and racing teams sponsored by applicant; and furnishing 
information on the subject of such automobiles and racing 

teams to club members. 

تنظيم معارض سباقات السيارات للغايات الرياضية؛ الترفيه على شكل سباقات سيارات وتنظيم 
ت في مجال السيارات؛ توفير المعلومات في مجال الرياضات والترفيه ورش العمل والمؤتمرا

والتسلية، تحديدا: سباقات السيارات والمعارض والمنتزهات الترفيهية التي تقدم سباقات 
ومعارض السيارات؛ خدمات التدريب على شكل قيادة السيارات والسيارات الرياضية؛ تنظيم 

صنعة بواسطة مقدمة الطلب وفرق السباق التي ترعاها وتشغيل النوادي لعشاق السيارات الم

 مقدمة الطلب؛ وتقديم المعلومات حول موضوع هذه السيارات وفرق السابق ألعضاء النادي.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88048929 

Claim Date: 23/07/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88048929االدعاء: رقم 

 23/07/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 22/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/01/2019  

Applicant Name: LA HISPANO SUIZA, 
FABRICA DE 
AUTOMOVILES,S.A. 

 اسم طالب التسجيل: .ايه .ال ايسبانو سويثا، فابريكا دي اوتوموفيليز، اس

Nationality     :  Spain جنسية الطالب إسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address PEDRO II DE MONTCADA, 1, 08034 - 
BARCELONA, Spain,  

 عنوان طالب التسجيل  برشلونه، إسبانيا  ،  - 08034، 1ديه مونكادا،  2بيدرو 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166442 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166442 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

education, providing of training and entertainment in the field of 

21th centurey skills which include learning and creativity skills, 
information media and technical skills and career and life skills, 
sporting and cultural activities, books (publication of ), 

competitions ( organization of ) ( education or entertainment), 
arranging and conducting of workshops ( training), camp 
services (holiday)- (entertainment),competitons (organization of 

sports),  

العشرين المتضمنة مهارات التعليم و التدريب والترفيه في مجال مهارات القرن الواحد و 

التعلم و االبداع ومهارات المعلومات و االعالم و التقنية ومهارات المهنة و الحياة, االنشطه 
الرياضيه والثقافيه،تنظيم وادارة ورشات العمل ) تدريب(, نشر الكتب ,خدمات معسكرات 

ترفيه ( تنظيم المباريات العطالت ) للترفيه(, تنظيم المبارايات او المنافسات ) للتعليم او ال

 الرياضيه

Date of 20/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/02/2019  

Applicant Name: mohammad al 
khalili&sons co 

 اسم طالب التسجيل: شركة محمد الخليلي واوالده

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/swifiya, P.O.Box: 523, 13110 :عنوان طالب التسجيل  13110, 523عمان /الصويفية  ، ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 523 -13110 amman /abdoun 

alshamali   

عمان/عبدون الشمالي/ش شيحان  13110 -523ص.ب  

 7العقلة/عمارة 

ليغعنوان التب  

Trademark 166606 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166606 الصنف 



357 

 

 

   

 
 

Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Providing on-line music, not downloadable; providing reviews, 

commentary and information in the field of music, comedy, and 
spoken word recordings over a global computer network and 
other communications networks; entertainment services, 

namely, providing non-downloadable live pre-recorded music, 
comedy, and spoken word recordings by means of audio and 
video transmission over a global computer and other 

communications networks; entertainment services, namely, 
providing online reviews of music, comedy, and spoken word 
recordings; entertainment services, namely, profiling of 

musicians, artists and bands by providing non-downloadable 
video clips of musical, comedic, and spoken word performances 
over a global computer network and other communications 

networks; entertainment services, namely, making music, 
comedy, and spoken word recording recommendations based 
on user generated data over a global computer network and 

other communications networks; arranging and conducting of 
concerts; entertainment services in the nature of providing and 
arranging film screenings; provision of information relating to 

live performances, live music concerts; providing information in 
the field of entertainment; conducting workshops and seminars 
in the field of audio equipment, audio systems, acoustics, and 

music; educational services, namely, providing displays and 
exhibits in the field of audio equipment, audio systems, 
acoustics, and music; production of audio recordings; 

providing audio or video studios; arranging for ticket 
reservations for shows and other entertainment events; ticket 
reservation and booking services for entertainment and cultural 

events 

توفير الموسيقى غير القابلة للتنزيل على الخط مباشرة، توفير المراجعات والتعليقات 

تسجيالت الكلمة المنطوقة عبر شبكة الحاسوب والمعلومات في مجال الموسيقى والكوميديا و
العالمية وغيرها من شبكات االتصاالت، خدمات الترفيه وبالتحديد توفير الموسيقى الحية 
)على الهواء مباشرة( غير القابلة للتنزيل والمسجلة مسبقا والكوميديا وتسجيالت الكلمة 

عالمية وغيرها من شبكات المنطوقة بواسطة البث الصوتي والفيديو عبر شبكة حاسوب 
االتصاالت،  خدمات الترفيه وبالتحديد توفير الموسيقى الحية )على الهواء مباشرة( غير 

القابلة للتنزيل والمسجلة مسبقا والكوميديا وتسجيالت الكلمة المنطوقة بواسطة البث الصوتي 

ترفيه وبالتحديد والفيديو عبر شبكة حاسوب عالمية وغيرها من شبكات االتصاالت، خدمات ال
توفير المراجعات على الخط مباشرة للموسيقى والكوميديا وتسجيالت الكلمة المنطوقة، 

خدمات الترفيه وبالتحديد التعريف بالموسيقيين والفنانين والفرق  من خالل تزويد مقاطع 

ب فيديو غير قابلة للتنزيل لالداء الموسيقي والكوميدي والكلمة المنطوقة عبر شبكة حاسو
عالمية وغيرها من شبكات االتصاالت، خدمات الترفيه وبالتحديد عمل اقتراحات لتسجيل 

الموسيقى والكوميديا والكلمة المنطوقة بناء على بيانات المستخدم الناتجة عبر شبكة  

حاسوب عالمية وغيرها من شبكات االتصاالت، تنظيم وعقد الحفالت الموسيقية،  خدمات 
يم وتنظيم عروض االفالم، توفير المعلومات المتعلقة بالعروض الحية الترفيه على شكل تقد

)على الهواء مباشرة( والعروض الموسيقية الحية )على الهواء مباشرة(، توفير المعلومات 

في مجال الترفيه، عقد ورشات العمل والندوات في مجال المعدات السمعية واالنظمة السمعية 
التعليمية وبالتحديد توفير العروض والمعارض في مجال والصوتيات والموسيقى، الخدمات 

المعدات السمعية واالنظمة السمعية والصوتيات والموسيقى، انتاج التسجيالت الصوتية، 

توفير ستوديوهات الفيديو والصوت، تنظيم حجز التذاكر للعروض وغيرها من المناسبات 
 فيهية والثقافية.الترفيهية، خدمات حجز التذاكر والحجز للمناسبات التر

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88125067 

Claim Date: 20/09/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88125067رقم االدعاء: 

 20/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 19/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/03/2019  

Applicant Name: Amazon Technologies, 
Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .أمازون تكنولوجيز، إنك

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 410 Terry Ave N, Seattle WA 98109, United 
States of  America 

الواليات ، 98109تيري افنيو ان، سياتل، واشنطن  410
 المتحدة األمريكية.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 

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

AMMAN Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب للملكية الفكريةسماس  

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166791 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166791 الصنف 



358 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing on-line music, not downloadable; providing reviews, 
commentary and information in the field of music, comedy, and 

spoken word recordings over a global computer network and 
other communications networks; entertainment services, 
namely, providing non-downloadable live pre-recorded music, 

comedy, and spoken word recordings by means of audio and 
video transmission over a global computer and other 
communications networks; entertainment services, namely, 

providing online reviews of music, comedy, and spoken word 
recordings; entertainment services, namely, profiling of 
musicians, artists and bands by providing non-downloadable 

video clips of musical, comedic, and spoken word performances 
over a global computer network and other communications 
networks; entertainment services, namely, making music, 

comedy, and spoken word recording recommendations based 
on user generated data over a global computer network and 
other communications networks; arranging and conducting of 

concerts; entertainment services in the nature of providing and 
arranging film screenings; provision of information relating to 
live performances, live music concerts; providing information in 

the field of entertainment; conducting workshops and seminars 
in the field of audio equipment, audio systems, acoustics, and 
music; educational services, namely, providing displays and 

exhibits in the field of audio equipment, audio systems, 
acoustics, and music; production of audio recordings; 
providing audio or video studios; arranging for ticket 

reservations for shows and other entertainment events; ticket 
reservation and booking services for entertainment and cultural 
events 

توفير الموسيقى غير القابلة للتنزيل على الخط مباشرة، توفير المراجعات والتعليقات 
والمعلومات في مجال الموسيقى والكوميديا وتسجيالت الكلمة المنطوقة عبر شبكة الحاسوب 

الموسيقى الحية العالمية وغيرها من شبكات االتصاالت، خدمات الترفيه وبالتحديد توفير 
)على الهواء مباشرة( غير القابلة للتنزيل والمسجلة مسبقا والكوميديا وتسجيالت الكلمة 
المنطوقة بواسطة البث الصوتي والفيديو عبر شبكة حاسوب عالمية وغيرها من شبكات 

االتصاالت، خدمات الترفيه وبالتحديد توفير المراجعات على الخط مباشرة للموسيقى 
يا وتسجيالت الكلمة المنطوقة، خدمات الترفيه وبالتحديد التعريف بالموسيقيين والكوميد

والفنانين والفرق  من خالل تزويد مقاطع فيديو غير قابلة للتنزيل لالداء الموسيقي 

والكوميدي والكلمة المنطوقة عبر شبكة حاسوب عالمية وغيرها من شبكات االتصاالت، 
قتراحات لتسجيل الموسيقى والكوميديا والكلمة المنطوقة بناء خدمات الترفيه وبالتحديد عمل ا

على بيانات المستخدم الناتجة عبر شبكة  حاسوب عالمية وغيرها من شبكات االتصاالت، 

تنظيم وعقد الحفالت الموسيقية،  خدمات الترفيه على شكل تقديم وتنظيم عروض االفالم، 
لى الهواء مباشرة( والعروض الموسيقية الحية توفير المعلومات المتعلقة بالعروض الحية )ع

)على الهواء مباشرة(، توفير المعلومات في مجال الترفيه، عقد ورشات العمل والندوات في 

مجال المعدات السمعية واالنظمة السمعية والصوتيات والموسيقى، الخدمات التعليمية 
واالنظمة السمعية  وبالتحديد توفير العروض والمعارض في مجال المعدات السمعية

والصوتيات والموسيقى، انتاج التسجيالت الصوتية، توفير ستوديوهات الفيديو والصوت، 

تنظيم حجز التذاكر للعروض وغيرها من المناسبات الترفيهية، خدمات حجز التذاكر والحجز 
 للمناسبات الترفيهية والثقافية.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88125057 
Claim Date: 20/09/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88125057رقم االدعاء: 

 20/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 19/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/03/2019  

Applicant Name: Amazon Technologies, 
Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .أمازون تكنولوجيز، إنك

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 410 Terry Ave N, Seattle WA 98109, United 
States of  America 

، الواليات 98109تيري افنيو ان، سياتل، واشنطن  410
 المتحدة األمريكية.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 

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

AMMAN Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب سماس للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166780 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166780 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing on-line music, not downloadable; providing reviews, 

commentary and information in the field of music, comedy, and 
spoken word recordings over a global computer network and 
other communications networks; entertainment services, 

namely, providing non-downloadable live pre-recorded music, 
comedy, and spoken word recordings by means of audio and 
video transmission over a global computer and other 

communications networks; entertainment services, namely, 
providing online reviews of music, comedy, and spoken word 
recordings; entertainment services, namely, profiling of 

musicians, artists and bands by providing non-downloadable 
video clips of musical, comedic, and spoken word performances 
over a global computer network and other communications 

networks; entertainment services, namely, making music, 
comedy, and spoken word recording recommendations based 
on user generated data over a global computer network and 

other communications networks; arranging and conducting of 
concerts; entertainment services in the nature of providing and 
arranging film screenings; provision of information relating to 

live performances, live music concerts; providing information in 
the field of entertainment; conducting workshops and seminars 
in the field of audio equipment, audio systems, acoustics, and 

music; educational services, namely, providing displays and 
exhibits in the field of audio equipment, audio systems, 
acoustics, and music; production of audio recordings; 
providing audio or video studios; arranging for ticket 

reservations for shows and other entertainment events; ticket 
reservation and booking services for entertainment and cultural 
events 

لتنزيل على الخط مباشرة، توفير المراجعات والتعليقات توفير الموسيقى غير القابلة ل

والمعلومات في مجال الموسيقى والكوميديا وتسجيالت الكلمة المنطوقة عبر شبكة الحاسوب 
العالمية وغيرها من شبكات االتصاالت، خدمات الترفيه وبالتحديد توفير الموسيقى الحية 

مسجلة مسبقا والكوميديا وتسجيالت الكلمة )على الهواء مباشرة( غير القابلة للتنزيل وال

المنطوقة بواسطة البث الصوتي والفيديو عبر شبكة حاسوب عالمية وغيرها من شبكات 
االتصاالت،  خدمات الترفيه وبالتحديد توفير الموسيقى الحية )على الهواء مباشرة( غير 

نطوقة بواسطة البث الصوتي القابلة للتنزيل والمسجلة مسبقا والكوميديا وتسجيالت الكلمة الم

والفيديو عبر شبكة حاسوب عالمية وغيرها من شبكات االتصاالت، خدمات الترفيه وبالتحديد 
توفير المراجعات على الخط مباشرة للموسيقى والكوميديا وتسجيالت الكلمة المنطوقة، 

زويد مقاطع خدمات الترفيه وبالتحديد التعريف بالموسيقيين والفنانين والفرق  من خالل ت

فيديو غير قابلة للتنزيل لالداء الموسيقي والكوميدي والكلمة المنطوقة عبر شبكة حاسوب 
عالمية وغيرها من شبكات االتصاالت، خدمات الترفيه وبالتحديد عمل اقتراحات لتسجيل 

الموسيقى والكوميديا والكلمة المنطوقة بناء على بيانات المستخدم الناتجة عبر شبكة  

عالمية وغيرها من شبكات االتصاالت، تنظيم وعقد الحفالت الموسيقية،  خدمات  حاسوب
الترفيه على شكل تقديم وتنظيم عروض االفالم، توفير المعلومات المتعلقة بالعروض الحية 

)على الهواء مباشرة( والعروض الموسيقية الحية )على الهواء مباشرة(، توفير المعلومات 

ورشات العمل والندوات في مجال المعدات السمعية واالنظمة السمعية في مجال الترفيه، عقد 
والصوتيات والموسيقى، الخدمات التعليمية وبالتحديد توفير العروض والمعارض في مجال 

المعدات السمعية واالنظمة السمعية والصوتيات والموسيقى، انتاج التسجيالت الصوتية، 

م حجز التذاكر للعروض وغيرها من المناسبات توفير ستوديوهات الفيديو والصوت، تنظي
 الترفيهية، خدمات حجز التذاكر والحجز للمناسبات الترفيهية والثقافية.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88125053 

Claim Date: 20/09/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88125053رقم االدعاء: 

 20/09/2018االدعاء: تاريخ 

Date of 20/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/03/2019  

Applicant Name: Amazon Technologies, 
Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .أمازون تكنولوجيز، إنك

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 410 Terry Ave N, Seattle WA 98109, United 
States of  America 

، الواليات 98109تيري افنيو ان، سياتل، واشنطن  410
 المتحدة األمريكية.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 

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

AMMAN Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب سماس للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166809 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166809 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Education; providing of training; entertainment; sporting and 
cultural activities; educational information; electronic desktop 

publishing; entertainment services; entertainment information; 
providing films via video-on-demand services; providing online, 
non-downloadable electronic publications; providing- on-line 

music, not downloadable; providing on-line videos, not 
downloadable; photography; physical education; radio 
entertainment; presentation of live performances; recreation 

information; videotape editing; videotaping 

خدمات التعليم، توفير التدريب، الترفيه، االنشطة الثقافية والرياضية، المعلومات التعليمية، 
النشر اإللكتروني عبر أجهزة الحاسوب المكتبية، خدمات الترفيه، معلومات الترفيه، توفير 

ة األفالم عبر خدمات الفيديو حسب الطلب، توفير المنشورات اإللكترونية على الخط مباشر
)اإلنترنت( غير القابلة للتنزيل، توفير الموسيقى على الخط مباشرة )اإلنترنت( غير القابلة 

للتنزيل، توفير الفيديوهات على الخط مباشرة )اإلنترنت( غير القابلة للتنزيل، التصوير، 

التعليم الجسدي، الترفيه عبر الراديو، تقديم  العروض الحية والمباشرة، معلومات الترفيه، 
 تعديل أشرطة الفيديو، التصوير بأشرطة الفيديو.

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 76090 

Claim Date: 12/10/2018 

 JMاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 76090رقم االدعاء: 

 12/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 08/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/04/2019  

Applicant Name: Almahata Green LLC اسم طالب التسجيل: المحطة جرين أل أل سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA الطالب جنسية امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 

19808, United States of America 

، الواليات 19808ليتيل فولز درايف، ويلمنجتون دي  251

 األمريكية المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166760 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166760 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

education, providing of training , entertainment, sporting and 

cultural activities, academies (education), books (publication of 
), competitions ( organization of ) ( education or entertainment), 
arranging and conducting of workshops ( training), camp 

services (holiday)- (entertainment),competitons (organization of 
sports), educational services, teaching 

التعليم ,التدريب, االنشطه الرياضيه والثقافيه, الترفيه, االكاديميمات ) للتريبه و التعليم (,  

تنظيم وادارة ورشات العمل ) تدريب(, نشر الكتب ,خدمات معسكرات العطالت ) للترفيه(, 
رفيه ( تنظيم المباريات الرياضيه, خدمات تنظيم المبارايات او المنافسات ) للتعليم او الت

 التربيه و التعليم , التدريس 

Date of 25/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/04/2019  

Applicant Name: mohammad al 
khalili&sons co 

 اسم طالب التسجيل: شركة محمد الخليلي واوالده

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/swifiya, P.O.Box: 523, 13110 :عنوان طالب التسجيل  13110, 523عمان /الصويفية  ، ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 523 -13110 amman -abdoun al 

shamali 

المحامي عماد عيسى /المحامية ليان رشدي حسن الخطيب  

 عمان/عبدون الشمالي 13110 -523ص.ب شاويش 

ليغعنوان التب  

Trademark 166554 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166554 الصنف 
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  ALIENWARE  

   
 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Providing an Internet website portal featuring nondownloadable 

video and films specifically in the field of video gaming; 
entertainment services, providing nondownloadable webcasts 
in the fields of computer gaming; production of films, movies 

and video clips; providing an Internet website portal featuring 
nondownloadable video and films specifically in the fields of 
electronic computer graphics services, computer programming 

and computer hardware. 

نترنت التي تتضمن مقاطع فيديو وأفالم غير قابلة خدمات توفير بوابات مواقع شبكة اإل

للتنزيل وبخاصة في مجال ألعاب الفيديو؛ خدمات الترفيه، توفير البث الشبكي غير قابل 
للتنزيل في مجاالت ألعاب الكمبيوتر؛ إنتاج األفالم ومقاطع األفالم والفيديو؛ توفير بوابات 

وأفالم غير قابلة للتنزيل وبخاصة في مجاالت مواقع شبكة اإلنترنت التي تتضمن مقاطع فيديو 

 خدمات رسومات الكمبيوتر اإللكترونية وبرمجة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر.

 

Date of 28/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/04/2019  

Applicant Name: Dell Inc. اسم طالب التسجيل: .ديل، 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 One Dell Way, Round Rock TEXAS 78682 

United States of America 

الواليات المتحدة  ، 78682ون ديل واي، راوند روك،  تكساس 

 األمريكية.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166788 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166788 الصنف 
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   AURA  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Services rendered by associations and foundations namely the 

arranging of charitable events. 

 التي تقدمها الجمعيات أو المؤسسات وتحديًدا تنظيم الفعاليات الخيرية.الخدمات 

Priority claim:  Claim Country: FR 
Claim No.: 184497728 

Claim Date: 07/11/2018 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 184497728رقم االدعاء: 

 07/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

Applicant Name: Christèle PERROT اسم طالب التسجيل: كريستيل بيرو 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 4 rue du Buisson Saint Louis, 75010 Paris 4  ،عنوان طالب التسجيل  باريس 75010ساينت لويس، رو دو بويسون 

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 166649 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166649 الصنف 



364 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Academies [education], Amusement arcade services (Providing 
—), Amusement parks, Arranging and conducting of 
Colloquiums, Arranging and conducting of Concerts, Arranging 

and conducting of Seminars, Club services [entertainment or 
education], Entertainment, Exhibitions (Organization of —) for 
cultural or educational purposes. 

خدمات االكاديميات )التعليم( وتوفير خدمات أروقة التسلية وحدائق التسلية وخدمات تنظيم 
ة وخدمات تنظيم وعقد الحلقات وعقد الندوات وخدمات تنظيم وادارة الحفالت الموسيقي

الدراسية وخدمات النوادي ]للترفيه او التعليم[ والخدمات الترفيهية وخدمات تنظيم المعارض 

 للغايات الثقافية أو التعليمية.

Special condition:  The registration of this trademark should be 
in blue, green, yellow, orange, pink and dark blue colors 
according to the print filed with the application 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق واألخضر واألصفر 
 والبرتقالي والزهري واألزرق الداكن وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب

Date of 14/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: Qiddiya Investment 
Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة القدية لالستثمار

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al Nakhil District, Riyadh, Saudi Arabia عنوان طالب التسجيل  حي النخيل،  الرياض، السعودية 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

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

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 166632 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166632 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Academies [education], Amusement arcade services (Providing 
—), Amusement parks, Arranging and conducting of 

Colloquiums, Arranging and conducting of Concerts, Arranging 
and conducting of Seminars, Club services [entertainment or 
education], Entertainment, Exhibitions (Organization of —) for 

cultural or educational purposes. 

خدمات االكاديميات )التعليم( وتوفير خدمات أروقة التسلية وحدائق التسلية وخدمات تنظيم 
وعقد الندوات وخدمات تنظيم وادارة الحفالت الموسيقية وخدمات تنظيم وعقد الحلقات 

دمات النوادي ]للترفيه او التعليم[ والخدمات الترفيهية وخدمات تنظيم المعارض الدراسية وخ
 للغايات الثقافية أو التعليمية.

Special condition:  The registration of this trademark should be 
in blue, green, yellow, orange and pink colors according to the 

print filed with the application 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق واألخضر واألصفر 
 والبرتقالي والزهري  وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب

 

Date of 14/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: Qiddiya Investment 
Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة القدية لالستثمار

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al Nakhil District, Riyadh, Saudi Arabia عنوان طالب التسجيل  حي النخيل،  الرياض، السعودية 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

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

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 166624 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166624 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Organization and direction of colloquia, seminars, courses and 
coferences 

 خدمات تنظيم وتوجيه الندوات والحلقات الدراسية والدورات والمؤتمرات

Date of 16/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/05/2019  

Applicant Name: FUNDACION LO QUE DE 
VERDAD IMPORTA 

 اسم طالب التسجيل: فونداثيون لو كيه ديه فيرداد امبورتا

Nationality     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address C/ Golondrina, 42 28023 Madrid, Spain  ،عنوان طالب التسجيل  مدريد، اسبانيا 28023 42سي/جولوندرينا 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

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

 11184 -840553ص.ب  وشركاهم للملكيه الفكريه سابا 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 166495 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166495 الصنف 



367 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Education; providing of training; entertainment services; 

amusement, entertainment, vacational and cultural centre 
services for educational purposes; sporting and cultural 
activities and services; organization, arranging and conducting 

of sports events, sports competitions, tournaments and 
activities; publication of texts, other than publicity texts; 
production of radio and television programs; providing museum 

facilities [presentation, exhibitions]; sport club services; 
organization and conducting of congresses, conferences, 
courses or seminars; reservation services for sporting events; 

booking agencies for sporting events; ticket information 
services for sporting events; ticket agency services for sporting 
events; booking of seats for sporting events and reservation 

services for sporting events; arranging for ticket reservations 
for sporting events; on-line ticket agency services for sporting 
events; providing will-call ticket services for entertainment, 

sporting and cultural events; education information; 
entertainment information; game services provided on-line from 
a computer network; recreation information; organization of 

competitions [education or entertainment]; rental of sports 
grounds; rental of stadium facilities; rental of grandstands; 
conducting of educational and entertaining events; conducting 

of live performances; wedding celebrations (organization of 
entertainment for -); entertainment in the nature of football 
games; organization of soccer games; providing sports 

facilities; services for the organization of football events; 
organization of exhibitions for entertainment, cultural or 
educational purposes., 

الخدمات التعليمية؛ خدمات توفير التدريب؛ خدمات الترفيه؛ خدمات التسلية والخدمات 

الترفيهية وخدمات المراكز المهنية والثقافية للغايات التعليمية؛ النشاطات والخدمات الرياضية 
ليات الرياضية والمنافسات الرياضية والبطوالت والثقافية؛ خدمات التنظيم وتنظيم وعقد الفعا

والنشاطات؛ خدمات نشر النصوص عدا عن النصوص الدعائية؛ إنتاج برامج اإلذاعة 

والتلفاز؛ خدمات توفير مرافق المتاحف )العرض، معارض(؛ خدمات النوادي الرياضية؛ تنظيم 
مات الحجوزات للفعاليات وعقد االجتماعات والمؤتمرات والدورات و الحلقات الدراسية؛ خد

الرياضية؛ وكاالت الحجز للفعاليات الرياضية؛ خدمات معلومات التذاكر للفعاليات الرياضية؛ 

خدمات وكاالت التذاكر للفعاليات الرياضية؛ حجز المقاعد للفعاليات الرياضية وخدمات 
خدمات وكاالت  الحجوزات للفعاليات الرياضية؛ تنظيم حجوزات التذاكر للفعاليات الرياضية؛

التذاكر على اإلنترنت للفعاليات الرياضية؛ خدمات شراء التذاكر ذاتيا من قبل الزبائن للفعاليات 

الترفيهية والفعاليات الرياضية والثقافية؛ خدمات تقديم المعلومات التعليمية؛ معلومات 
وب؛ خدمات تقديم الترفيه؛ خدمات األلعاب المقّدمة إلكترونيا عبر اإلنترنت من شبكات الحاس

المعلومات حول الترفيه؛ خدمات تنظيم المنافسات )التعليمية أو الترفيهية(؛ تأجير المالعب 

الرياضية؛ خدمات تأجير مرافق المالعب؛ تأجير المدرجات؛ تنفيذ الفعاليات التعليمية 
ه على شكل والترفيهية؛ تنظيم العروض الحية؛ تنظيم الترفيه من أجل احتفاالت الزواج؛ الترفي

ألعاب كرة القدم؛ تنظيم ألعاب كرة القدم؛ توفير المرافق الرياضية؛ الخدمات لتنظيم فعاليات 

 كرة القدم؛ تنظيم المعارض للترفيه أو الغايات الثقافية أو التعليمية,

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

اشتراطات خاصة: تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األصفر المائل للبني واألصفر 
واألزرق واألحمر الفاتح واألحمر واألبيض واألسود. وذلك بموجب النموذج المودع مع 

 الطلب.

Date of 20/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/05/2019  

Applicant Name: FUTBOL CLUB 
BARCELONA 

 اسم طالب التسجيل: فوتبول كلوب بارثيلونا

Nationality     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AVDA.ARISTIDES MAILLOL,S/N 08028 - 
BARCELONA, Spain 

 – 08028ايه في دي ايه. اريستيدس ميلول، اس/ان  
 برشلونه، اسبانيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

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

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 166514 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166514 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Education; providing of training in the automotive field; clubs 

(entertainment), musical entertainment, presentation of live 
entertainment; sporting and cultural activities; arranging of 
seminars and workshops; proving of information in relation to 

motor vehicle technology and history; driver instruction; test 
drives, organisation and supervision of automobile clubs; 
organisation and monitoring of driving events; fashion shows 

for entertainment purposes; arranging and conduction of 
conferences; providing of museum facilities, cultural activities; 
sports events and motor races; publication of printed matter., 

خدمات التعليم؛ توفير التدريب في مجال السيارات؛ األندية )الترفيهية(، والترفيه الموسيقي، 

والعرض المباشر للفعاليات الترفيهية؛ األنشطة الرياضية والثقافية؛ تنظيم الندوات وورش 
 العمل؛ توفير المعلومات المتعلقة بتكنولوجيا السيارات اآللية وتاريخها؛ إرشادات السائقين؛
اختبار القيادة التجريبية، والتنظيم واإلشراف على نوادي السيارات؛ تنظيم ومراقبة فعاليات 

القيادة؛ عروض أزياء لغايات الترفيه؛ تنظيم وعقد المؤتمرات؛ توفير مرافق المتاحف 
 واألنشطة الثقافية؛ الفعاليات الرياضية وسباقات السيارات؛ نشر المطبوعات.,

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 017989728 
Claim Date: 23/11/2018 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 017989728رقم االدعاء: 

 23/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 22/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/05/2019  

Applicant Name: Daimler AG اسم طالب التسجيل: دايمِلر إيه جي 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Mercedesstrasse 137  70327 Stuttgart  

Germany 

 عنوان طالب التسجيل  شتوتغارت ألمانيا 70327، 137مرسيدسشتراِسه 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن -انهليل، منطقة تالع العلي، عم

ليغعنوان التب  

Trademark 166571 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166571 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Entertainment and educational services in the nature of ongoing 
television and radio programs in the field of basketball and 

rendering live basketball games and basketball exhibitions; the 
production and distribution of radio and television shows 
featuring basketball games, basketball events and programs in 

the field of basketball; conducting and arranging basketball 
clinics and camps, coaches clinics and camps, dance team 
clinics and camps and basketball games; entertainment 

services in the nature of personal appearances by a costumed 
mascot or dance team at basketball games and exhibitions, 
clinics, camps, promotions, and other basketball-related events, 

special events and parties; fan club services; entertainment 
services, namely providing a website featuring non-
downloadable multimedia material in the nature of television 

highlights, interactive television highlights, video recordings, 
video stream recordings, interactive video highlight selections, 
radio programs, radio highlights, and audio recordings in the 

field of basketball; providing news and information in the nature 
of statistics and trivia in the field of basketball; on-line non-
downloadable games, namely, computer games, video games, 

interactive video games, and trivia games; entertainment 
services in the nature of fantasy basketball leagues; providing 
an online computer database in the field of basketball 

مستمرة في مجاالت الخدمات الترفيهية والخدمات التعليمية من خالل برامج التلفاز والراديو ال
كرة السلة وتقديم بث حي )مباشر( لمباريات وعروض كرة السلة، توزيع وإنتاج البرامج 

التلفزيونية وعبر الراديو المتعلقة بمباريات كرة السلة واألحداث الرياضية والبرامج المقامة 
رياضية( في مجاالت كرة السلة، عقد وترتيب الجلسات التدريبية والمعسكرات )المخيمات ال

والدورات والخيمات الرياضية للمدربين وفرق الرقص ومباريات كرة السلة، الخدمات 

الترفيهية من خالل ظهور شخصيات كالشخصية الشعارية للفريق )الماسكوت( او فرق 
الرقص في المبارات والعروض والدورات )الجلسات التدريبية( والمعسكرات )المخيمات 

يج وأية أحداث اخرى متعلقة بكرة السلة والحفالت والمناسبات التدريبية( و برامج الترو

والحفالت المميزة أو الخاصة، خدمات نادي المعجبين، الخدمات الترفيهية وبخاصة التي توفر 
المواقع اإللكترونية إلظهار المواد المطروحة )الوسائط المتعددة( الغير قابلة للتحميل عبر 

لفازية ألبرز األحداث المميزة والخاصة والبرامج التفاعلية وسائل اإلعالم على شكل برامج ت

مع شاشة التلفاز وتسجيالت الفيديو  وتسجيالت الفيديو عبر اإلنترنت وإختيارات البرامج 
التفاعلية البارزة )لألحداث البارزة( وبرامج الراديو وبرامج الراديو لالحداث البارزة 

لة، كذلك نقل األخبار والمعلومات على شكل البيانات والتسجيالت الصوتية في مجاالت كرة الس

الرقمية )اإلحصائية( المعقدة والمعلومات البسيطة في مجاالت كرة السلة، االلعاب المباشرة 
)عبر اإلنترنت( غير قابلة للتنزيل وخاصة العاب الحاسوب  وألعاب الفيديو وألعاب الفيديو 

فيه على شكل بطوالت دوري كرة السلة الخيالية، التفاعلية واأللعاب البسيطة، خدمات التر

 تقديم قاعدة بيانات حاسوبية عبر اإلنترنت في مجاالت كرة السلة

Date of 10/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/06/2019  

Applicant Name: NBA Properties, Inc. اسم طالب التسجيل: .ان بي ايه بروبيرتيز، 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 Olympic Tower – 645 Fifth Avenue, New 

York, New York 10022, United States of 
America 

، 10022فيفث افينو، نيويورك، نيويورك  645 -اوليمبك تاور 

 الواليات المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property TAG 
Org Building No. 104, Mecca Street, 

P.O.Box 921100 Amman 11192, Jordan 

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166730 Class 41 41 العالمة التجاريةرقم  166730 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Education; providing of training; entertainment; sporting and 
cultural activities 

 التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، األنشطة الرياضية والثقافية

Date of 16/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/06/2019  

Applicant Name: ETS ERSOY TURISTIK 
SERVISLERI ANONIM 
SIRKETI 

 اسم طالب التسجيل: شركة اي تي اس ارصوي لخدمات السياحية المساهمة

Nationality     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Merdivenkoy Mah. Nur Sok C Blok 1/11 
Kadikoy Kadikoy, Istanbul, Turkey 

كاديكوي  1/11ميرديفينكوي ماه. نور سوك جي بلوك 
 كاديكوي، اسطنبول، تركيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166619 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166619 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Providing an online website comprising news, editorials and 
opinions concerning current events; providing online 
information and news in the field of employment training; 

publishing of newspapers, magazines & periodicals. 

اإلنترنت يضم األخبار والمقاالت االفتتاحية واآلراء المتعلقة باألحداث توفير موقع على شبكة 
الجارية )الحالية(، توفير المعلومات واألخبار على اإلنترنت في مجال التدريب على التوظيف، 

 نشر الصحف والمجالت والدوريات.

Special condition:  Claiming blue and red colors. طالبة بااللوان االزرق واالحمر.اشتراطات خاصة: مع الم 

Date of 20/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/06/2019  

Applicant Name: Argaam Investment 
Trading Company 

 اسم طالب التسجيل: اإلستثمارية التجاريةشركة أرقام 

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Olaya district, Olaya General Street, 
Riyadh 61451, P.O. Box 2384, Saudi 
Arabia 

، ص.ب. 61451حي العليا، شارع العليا العام، الرياض 
 ، المملكة العربية السعودية2384

 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 166698 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166698 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing an online website comprising news, editorials and 

opinions concerning current events; providing online 
information and news in the field of employment training; 
publishing of newspapers, magazines & periodicals. 

باألحداث توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم األخبار والمقاالت االفتتاحية واآلراء المتعلقة 

الجارية )الحالية(، توفير المعلومات واألخبار على اإلنترنت في مجال التدريب على التوظيف، 
 نشر الصحف والمجالت والدوريات.

Special condition:  Claiming orange and grey colors. .اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان البرتقالي والرمادي 

Date of 20/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/06/2019  

Applicant Name: Argaam Investment 
Trading Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة أرقام اإلستثمارية التجارية

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Olaya district, Olaya General Street, 
Riyadh 61451, P.O. Box 2384, Saudi 
Arabia 

، ص.ب. 61451العام، الرياض حي العليا، شارع العليا 
 ، المملكة العربية السعودية2384

 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 166692 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166692 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing an online website comprising news, editorials and 
opinions concerning current events; providing online 
information and news in the field of employment training; 

publishing of newspapers, magazines & periodicals. 

توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم األخبار والمقاالت االفتتاحية واآلراء المتعلقة باألحداث 
المعلومات واألخبار على اإلنترنت في مجال التدريب على التوظيف، الجارية )الحالية(، توفير 

 نشر الصحف والمجالت والدوريات.

Special condition:  Claiming orange color. .اشتراطات خاصة: مع المطالبة باللون البرتقالي 

Date of 20/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/06/2019  

Applicant Name: Argaam Investment 
Trading Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة أرقام اإلستثمارية التجارية

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Olaya district, Olaya General Street, 
Riyadh 61451, P.O. Box 2384, Saudi 
Arabia 

، ص.ب. 61451حي العليا، شارع العليا العام، الرياض 
 المملكة العربية السعودية، 2384

 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 166676 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166676 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing an online website comprising news, editorials and 

opinions concerning current events; providing online 
information and news in the field of employment training; 
publishing of newspapers, magazines & periodicals. 

توفير موقع على شبكة اإلنترنت يضم األخبار والمقاالت االفتتاحية واآلراء المتعلقة باألحداث 

الجارية )الحالية(، توفير المعلومات واألخبار على اإلنترنت في مجال التدريب على التوظيف، 
 لدوريات.نشر الصحف والمجالت وا

Special condition:  Claiming blue and red colors. .اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان االزرق واالحمر 

Date of 20/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/06/2019  

Applicant Name: Argaam Investment 
Trading Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة أرقام اإلستثمارية التجارية

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Olaya district, Olaya General Street, 
Riyadh 61451, P.O. Box 2384, Saudi 
Arabia 

، ص.ب. 61451حي العليا، شارع العليا العام، الرياض 
 ، المملكة العربية السعودية2384

 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 166631 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166631 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

art production and distribution   انتاج والتوزيع الفني 

Date of 24/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/07/2019  

Applicant Name: Corpoation Nadia Mousa 
Ahmed  Barbar 

 اسم طالب التسجيل: مؤسسة ناديا موسى احمد بربر عليوات 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O.Box 9436 -11190 amman abdoun 
Mohamed ali Al deir street infront of the 
lebanese embassy 

عبدون شارع محمد علي بدير -عمان  11190 -9436ص.ب 
 مقابل السفارة اللبنانية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 9436 -11190 amman abdoun 

Mohamed ali Al deir street infront of the 
lebanese embassy  

عبدون شارع محمد علي بدير -عمان  11190 -9436ص.ب  

 مقابل السفارة اللبنانية 

ليغعنوان التب  

Trademark 166569 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166569 الصنف 



376 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

 Education, providing of training, Academies [education], 
Arranging and conducting of colloquiums, Arranging and 

conducting of conferences, Arranging and conducting of 
congresses , Calligraphy services, Arranging and conducting of 
seminars, Arranging and conducting of symposiums, Arranging 

and conducting of workshops training],Club services 
[entertainment or education].Colloquiums (Arranging and 
conducting of-)Competitions (Organization of-) [education or 

entertainment], Conferences (Arranging and conducting of-), 
Congresses (Arranging and conducting of-),Correspondence 
courses .Educational examination. Electronic desktop 

publishing, Exhibitions (Organization of-) for cultural or 
educational purposes, Guidance (Vocational-) [education or 
training advice].Information (Education-),Instruction services 

Organization of exhibitions for cultural or educational purposes, 
Practical training [demonstration], Publication of books, 
Publication of electronic books and journals on-line, Publication 

of texts, other than publicity texts., Seminars (Arranging and 
conducting of-), Symposiums (Arranging and conducting of-), 
Teaching, Training (Practical-) [demonstration], Tuition, 

Videotape editing, Videotape film production, Videotaping, 
Vocational tidance [education or training advice], Workshops 
(Arranging and conducting of-) (training(. 

 

التَعليم , التدريب, االكاديميات )للتربية والتعليم ( , تنظيم وادارة الحلقات الدراسية , تنظيم 
وإدارة المؤتمرات,تنظيم وادارة االجتماعات , خدمات التخطيطءتنظيم وادارة الحلقات 

ة الندوات , تنظيم وادارة ورشات العمل ) تدريب ( خدمات النوادي الدراسية.تنظيم وادار
)للترفيه أو التعليم ( ,تنظيم وادارة حلقات دراسية,تنظيم المباريات أو المنافسات )للتعليم أو 

الترفيه (,تنظيم وادارة المؤتمرات , تنظيم وادارة االجتماعات ,دورات دراسية 

لنشر المكتبي االلكتروني؛ تنظيم المعارض لالغراض الثقافية بالمراسلة,االمتحانات التعليمية,ا
أو التعليمية,التوجيه المهني )نصانح تعليمية أو تدريبية (, معلومات عن التربية والتعليم؛ 

خدمات التدريس,تنظيم المعارض لالغراض الثقافية أو التعليمية ,التدريب العملي 

االلكترونيه الفوريه,نشر لصوص ما عدا والصحف  )استعراض(انشر الكتب ,نشر الكتب
تصوص الدعاية واالعالن ,تنظيم وادارة الحلقات الدراسية,تنظيم وادارة 

الندوات,التدريس,التدريب العملي )استعراض( , التدريس,اعداد اشرطة الفيديو ,انتاج افالم 

تنظيم وادارة  الفيديو,تسجيل اشرطة الفيديو,التوجيه المهني )نصائح تعليمية او تدريبية(,
 ورشات العمل )تدريب (

Date of 05/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 05/09/2019  

Applicant Name: alacadimieh alurduniah 
albritanieh lltadreeb ala 
altdawol bilaswaq 

almaliyah alalamiah 

 اسم طالب التسجيل: شركة االكاديمية االردنية البريطانية للتدريب على التداول باالسواق المالية العالمية

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 11191 -9784  amman / wasfi al tal  عنوان طالب التسجيل  عمان /شارع وصفي التل 9784 -11191ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

  P.O.Box 11191 -9784  amman / wasfi al 
tal  

ليغعنوان التب /شارع وصفي التلعمان  9784 -11191ص.ب    

Trademark 166553 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166553 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Entertainment services; film, television, radio and video 

program production services; post-production editing services, 
namely, copy editing, film editing, video editing, written text 
editing, photo editing;production and post-production editing 

services for audio and video communications; editorial 
consultation; training, and teaching services,educational 
services, namely, organizing and conducting courses, 

exhibitions, conferences, workshops, symposiums, and training 
in the field of advertising and marketing; providing classes, 
seminars and workshops in the field of brand development and 
design; event planning services for entertainment and 

educational events; media program production,namely, print, 
video, film and audio pre and post production services; 
interactive and digital media production, namely, web, video and 

audio pre and post production services; art studio services; 
publishing services;providing on-line electronic publications; 
electronic library services for the | a lv of electronic data, text, 

audio, graphic images or video and archived. .a; information, 
advisory and consulting services in relation to all of the 
aforementioned services 

 فيه خدمات وإنتاج األفالم والتلفزيون والراديو والفيديو ؛ خدمات ما بعد اإلنتاج .خدمات التر

 تحرير الفيديو . تحرير النص المكتوب . تحرير الصور kوهي: تحرير النسخ . تحرير األفالم 
 ؛: خدمات تحرير اإلنتاج وما بعد اإلنتاج لالتصاالت الصوتية والمرئية ؛ استشارات التحرير ؛

 التدريب والتعليم ؛ الخدمات التعليمية وهي تنظيم وإجراء الدورات والمعارضخدمات 

 والمؤتمرات وورش العمل والندوات والتدريب في مجال اإلعالن والتسويق ؛ توفير دروس
 وندوات وورش عمل في مجال تطوير العالمات التجارية وتصميمها ؛ خدمات تخطيط األحداث

ية ؛ إنتاج البرامج اإلعالمية . أي خدمات الطباعة والفيديو للمناسبات الترفيهية والتعليم

والصوت قبل اإلنتاج وبعده ؛ إنتاج الوسائط التفاعلية والرقمية . أي خدمات اإلنتاج  واألفالم
على شبكةاإلنترنت والفيديو والصوت قبل اإلنتاج وبعده ؛ خدمات استوديو الفن؛ خدمات 

بر اإلنترنت ؛ خدمات المكتبة اإللكترونية لتوفير البيانات النشر ؛ توفيرمنشورات إلكترونية ع
والنصوص والصوت والرسوم البيانية أو الفيديو والبيانات المؤرشفة ؛  اإللكترونية

االستشارية واالستشارية. وكل ما يتعلق بجميع الخدمات المذكورة  المعلومات والخدمات
 أعاله.

Date of 22/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/09/2019  

Applicant Name: WPP Luxembourg Gamma 
SARL 

 اسم طالب التسجيل: دبليو بي بي لوكسمبورج جاما المساهمة المحدودة 

Nationality     : LUXEMBOURG جنسية الطالب لوكسيمبورغ: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. BOX:B79.18  Postal code:L-2330 
124 Boulevard de  la petrusse luxembourg 

 L-2330الرمز البريدي   B79.018ص ب 
 بوليفارد دي بطرس لوكسمبورج  124

 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

   P.O.Box 3424-11181 College street,jabal 

amman 

جبل عمان شارع الكلية العلمية  11181-3424ص ب   

 18عمارة رقم 

ليغعنوان التب  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing non-downloadable software featuring technology that allows users 

to input their selections of characteristics for music, or that identifies 
characteristics of music based on user selections, so that profiling can be 
completed and recommendations provided based on those characteristics; 

providing non-downloadable software provided over a global computer 
network and other communications networks for creating entertainment and 
information profiles based on user selections of entertainment and 

information options or based on user specification of characteristics of 
entertainment and information, and recommending other entertainment and 
information based on such selections and specifications; providing non-

downloadable software for authoring, downloading, streaming, broadcasting, 
transmitting, editing, extracting, encoding, decoding, playing, storing, 
organizing and reproducing music and comedy; providing non-downloadable 

software featuring technology that enables users to create personalized music 
channels for independent, simultaneous listening, and share channels with 
other users; providing an interactive website featuring technology that allows 

users to consolidate and manage voice, data, video, and media content in the 
fields of music and radio; computer services, namely, providing a website 
featuring technology that allows users to monitor and control a smart home 

system at a remote location; electronic storage of electronic media, namely, 
images, text, audio, and video data; providing non-downloadable software for 
recording, viewing, storing, sharing and analyzing online audio and video; 

providing non-downloadable software for controlling home entertainment 
systems comprised of digital music players, digital music controllers, 
speakers, amplifiers, and wireless handheld controllers; providing non-

downloadable software for controlling home automation systems, namely, 
lighting, appliances, heating and air conditioning units, alarms and other 
safety equipment, home monitoring equipment; technical support services, 

namely, troubleshooting in the nature of diagnosing computer hardware and 
software problems; computer technology support services, namely, help desk 
services; technical support services, namely, troubleshooting of computer 

software problems; software as a service (SAAS) services featuring computer 
software that facilitates energy efficiency in energy delivery control systems 
and environmental control systems; software as a services (SAAS) services 

featuring computer software for use with networked devices for monitoring, 
control and automation in residential, commercial, and automotive 
environments that allow the sharing and transmission of data and information 

between such devices; application service provider featuring application 
programming interface (API) software for home and environmental monitoring, 
control, and automation 

خدمات توفير برامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل المتضمنة تقنية 

تسمح للمستخدمين بإدراج إختياراتهم لسمات/خصائص الموسيقي أو 
التي تحدد سمات/خصائص الموسيقى بناًء على اختيار المستخدم لتسمح 

لى تلك بتكملة الملف الشخصي مع توفير الترشيحات بناًء ع

السمات/الخصائص،  توفير برامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل من 
خالل شبكة الحاسوب العالمية وغيرها من شبكات اإلتصاالت لتكوين 

ملفات شخصية للترفيه والمعلومات بناًء على اختيارات المستخدم 

لخيارات الترفية والمعلومات وفق مواصفات وسمات وخصائص 
المعلومات وترشيح وسائل الترفيه والمعلومات بناًء المستخدم للترفية و

على تلك االختيارات والمواصفات، توفير برامج الحاسوب غير القابلة 

للتنزيل الخاصة بتأليف وتنزيل وتدفق وبث ونقل وتحرير وإستخراج 
وتشفير وفك التشفير وتشغيل وتخزين وتنظيم وإعادة إستنطاق 

مج الحاسوب غير القابلة للتنزيل الموسيقى والكوميديا، توفير برا

المتضمنة تنقية تسمح للمستخدم بعمل قنوات موسيقية خاصة إلدراج 
ومشاركة القنوات مع المستخدمين األخرين بإستقاللية وسرعة، توفير 

المواقع التفاعلية المتضمنة تقنية تسمح للمستخدمين دمج وإدارة 

لمتعددة في مجال الصوت والبيانات والفيديو ومحتويات الوسائط ا
الموسيقى والراديو، خدمات الحاسوب وتحديًدا المواقع المتضمنة تقنية 
تسمح للمستخدم بمراقبة والتحكم عن بعد في األنظمة الذكية المنزلية، 

التخزين اإللكتروني للوسائط المتعددة اإللكترونية وتحديًدا الصور 
وب غير القابلة والنصوص والبيانات الصوتية والمرئية، برامج الحاس

للتنزيل لتسجيل واالطالع وتخزين ومشاركة وتحليل المواد الصوتية 

والمرئية على اإلنترنت، توفير برامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل 
للتحكم في أنظمة الترفيه المنزلية بما في ذلك مشغالت الموسيقى 
الصوت الرقمية وأجهزة التحكم الرقمية للموسيقى والسماعات ومكبرات 

وأجهزة التحكم الالسليكة المحمولة، توفير برامج الحاسوب غير القابلة 
للتنزيل للتحكم في األنظمة اآللية المنزلية وتحديًدا وحدات اإلضاءة 

والتدفئة وتكييفات الهواء واألجهزة المنزلية وأجهزة األنذار وغيرها من 

فني وتحديًدا معدات السالمة وأدوات مراقبة المنازل، خدمات الدعم ال
استكشاف األخطاء وإصالحها فيما يتعلق بتشخيص مشكالت األجهزة 

والبرامج، خدمات دعم تكنولوجيا الحاسوب تحديًدا خدمات مكاتب الدعم 

الفني، خدمات الدعم الفني وتحديًدا استكشاف األخطاء في مشكالت 
( متضمنة SAASبرامج الحاسوب وإصالحها، خدمات البرامج كخدمة )

مج الحاسوب التي تسهل كفاءة الطاقة في أنظمة التحكم في توصيل برا

( SAASالطاقة وأنظمة التحكم البيئية، خدمات البرامج كخدمة )
متضمنة برامج الحاسوب المستخدمة في األجهزة المتصلة بالشبكة 

لمراقبة والتحكم والتشغيل اآللي في البيئات السكنية والتجارية واآللية 

ركة ونقل البيانات والمعلومات بين هذه األجهزة، التي تسمح بمشا
( للمراقبة APIخدمات تطبيقات متضمنة واجهة برمجة التطبيقات )

 المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88125067 
Claim Date: 20/09/2018 

 USاالدعاء: االدعاء بحق االولوية: بلد 
 88125067رقم االدعاء: 

 20/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 19/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/03/2019  

Applicant Name: Amazon Technologies, 
Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .أمازون تكنولوجيز، إنك

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 410 Terry Ave N, Seattle WA 98109, United 
States of  America 

، الواليات 98109تيري افنيو ان، سياتل، واشنطن  410
 المتحدة األمريكية.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 

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

AMMAN Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب سماس للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Scientific and technological services and research and design 
relating thereto; industrial analysis and research services; 

design and development of computer hardware and software; 
software as a service (SaaS) featuring software for use in 
connection with digital content subscription service providing 

search platforms to allow users to request and receive digital 
media content; software as a service (SaaS) featuring software 
for distributing, downloading, transmitting, receiving, playing 

and displaying, storing and organizing text, graphics, images, 
audio, video, and multimedia content; service provider (asp) 
services featuring hosting computer software applications of 

others, application service provider (asp) services featuring 
computer software and providing online non-downloadable 
software, namely, computer software for distributing, 

downloading, transmitting, receiving, playing and displaying, 
storing and organizing text, graphics, images, audio, video, and 
multimedia content, voice recognition software, speech to text 

conversion software, and voice-enabled software applications, 
and research and design relating thereto; software as a service 
(SaaS) for controlling voice controlled information devices, 

namely, cloud-connected and voice-controlled smart audio 
speakers with virtual personal assistant capabilities; platform as 
a service (PaaS) featuring computer software platforms for 

voice command and recognition software, speech to text 
conversion software, voice-enabled software applications for 
personal information management; platform as a service (PaaS) 

featuring computer software platforms for personal assistant 
software; platform as a service (PaaS) featuring computer 
software platforms for home automation and home device 

integration software; platform as a service (PaaS) featuring 
computer software platforms for wireless communication 
software for voice, audio, video, and data transmission; 

software as a service (SaaS) featuring computer software used 
for controlling stand-alone voice controlled information and 
personal assistant devices; software as a service (SaaS) 

featuring computer software for personal information 
management; software as a service (SaaS) featuring computer 
software for accessing, browsing, and searching online 

databases, audio, video and multimedia content, games, and 
software applications, software application marketplaces; 
software as a service (SaaS) featuring computer software for 

accessing, monitoring, tracking, searching, saving, and sharing 
information on topics of general interest; online non-
downloadable computer software for use in providing retail and 

العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، خدمات التحاليل واألبحاث  الخدمات
الصناعية، تصميم وتطوير أجهزة الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب، خدمات البرامج 

( التي تضم برامج لالستخدام فيما يتصل بخدمات االشتراك بالمحتويات SaaSكخدمة )
ث تتيح للمستخدمين طلب واستقبال محتويات الوسائط الرقمية، الرقمية التي توفر منصات بح

( التي تضم برامج لتوزيع وتنزيل ونقل واستالم وتشغيل SaaSخدمات البرامج كخدمة )

وعرض وتخزين وتنظيم محتويات النصوص والرسومات البيانية والصور والمحتويات 
( aspيقات مزود الخدمة )الصوتية والمرئية ومحتويات الوسائط المتعددة، خدمات تطب

متضمنة تطبيقات برامج اإلستضافة بالحاسوب الخاصة بالغير وخدمات تطبيقات مزود الخدمة 

(asp متضمنة برامج الحاسوب وتوفير برامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل عبر اإلنترنت )
ظيم تحديًدا برامج الحاسوب لتوزيع وتنزيل ونقل واستالم وتشغيل وعرض وتخزين وتن

محتويات النصوص والرسومات البيانية والصور والمحتويات الصوتية والمرئية ومحتويات 

الوسائط المتعددة وبرامج التعرف على الصوت  وبرامج تحويل الكالم إلى نصوص وتطبيقات 
( SAASبرامج تمكين الصوت واألبحاث والتصاميم الخاصة بها، خدمات البرامج كخدمة  )

لمعلومات التي يتحكم فيها بالصوت وتحديًدا السماعات الصوتية الذكية للتحكم في أجهزة ا

المتحكم فيها بواسطة الصوت والمتصلة بنظام السحابة مع إمكانية الدعم من شخص 
( متضمنة منصات برامج الحاسوب لبرامج PaaSإفتراضي، خدمات المنصات كخدمة )

لكالم إلى نصوص وتطبيقات برامج التعرف على الصوت واألوامر الصوتية وبرامج تحويل ا

( متضمنة PaaSتمكين الصوت إلدارة المعلومات الشخصية، خدمات المنصات كخدمة )
( PaaSمنصات برامج الحاسوب لبرامج المساعدة الشخصية، خدمات المنصات كخدمة )

متضمنة منصات برامج الحاسوب لبرامج التشغيل اآللي للمنازل وبرامج تكامل األجهزة 

( متضمنة منصات برامج الحاسوب لبرامج PaaSلية، خدمات المنصات كخدمة )المنز
التوصيل الالسلكي لنقل الصوت والمحتويات الصوتية والمرئية والبيانات، خدمات البرامج 

( متضمنة لبرامج الحاسوب المستخدمة في التحكم أجهزة المعلومات القائمة SaaSكخدمة )

ط وأجهزة المساعدة الشخصية، خدمات المنصات كخدمة بذاتها والمتحكم فيها بالصوت فق
(PaaS متضمنة برامج الحاسوب إلدارة المعلومات الشخصية، خدمات البرامج كخدمة )
(SaaS متضمنة لبرامج الحاسوب الخاصة بالوصول وتصفح والبحث في قواعد البيانات )

عالنية واأللعاب وتطبيقات عبر اإلنترنت والمحتويات الصوتية والمرئية ومحتويات الوسائط اإل
( متضمنة لبرامج SaaSالبرامج ومتجر تطبيقات برامج الحاسوب، خدمات البرامج كخدمة )

الحاسوب للوصول ومراقبة وتتبع وبحث وحفظ ومشاركة المعلومات في مواضيع ذات 

خدمات  اإلهتمام العام، برامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل عبر اإلنترنت لإلستخدام في توفير
الطلبات والبيع بالتجزئة لمجموعة متنوعة من السلع للمستهلكين، خدمات البرامج كخدمة 

(SaaS متضمنة برامج حاسوب لالستخدام لتوصيل والتحكم في األجهزة اإللكترونية في )

( متضمنة لبرامج SaaS((، خدمات البرامج كخدمة )IoTالشبكة المعلوماتيّة لألشياء 
تشغيل وتكامل والتحكم وإدارة األجهزة اإللكترونية لشبكات المستهلكين الحاسوب لتوصيل و

وأجهزة المناخ المنزلية ومنتجات اإلضاءة من خالل الشبكات الالسلكية، خدمات البرامج 

( متضمنة برامج الحاسوب لآلخرين لالستخدام في تطوير برامج لتوصيل SaaSكخدمة )
((، خدمات البرامج IoTشبكة المعلوماتيّة لألشياء والتحكم في األجهزة اإللكترونية في ال

( ، API( متضمنة برامج حاسوب لالستخدام كواجهة برمجة التطبيقات )SaaSكخدمة )

تصميم وتطوير وصيانة برامج الحاسوب الشخصي للغير في مجال التعرف على الصوت 
طوير التطبيقات، خدمات واللغة والكالم واللغة الطبيعية، خدمات الدعم الفني واإلستشارات لت

(متضمنة برامج الحاسوب للتحكم وتكامل وتشغيل واالتصال aspتطبيقات مزود الخدمة )

وإدارة أجهزة المعلومات الخاضعة للتحكم بالصوت وتحديًدا األجهزة اإللكترونية الذكية 
،  وأجهزة المساعد الشخصي للمستهكلين والخاضعة للتحكم بالصوت ومتصلة بنظام السحابة،

توفير خدمات بحث مخصصة على الحاسوب وتحديًدا البحث عن المعلومات واسترجاعها بناًء 

Date of 19/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/03/2019  

Applicant Name: Amazon Technologies, 
Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .أمازون تكنولوجيز، إنك

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 410 Terry Ave N, Seattle WA 98109, United 
States of  America 

، الواليات 98109افنيو ان، سياتل، واشنطن تيري  410
 المتحدة األمريكية.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 

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

AMMAN Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب سماس للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166799 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 166799 الصنف 
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ordering services for a wide variety of consumer goods; 
software as a service (SaaS) featuring computer software for 

use to connect and control internet of things (IoT) electronic 
devices; software as a service (SaaS) featuring computer 
software for connecting, operating, integrating, controlling, and 

managing networked consumer electronic devices, home 
climate devices and lighting products via wireless networks; 
software as a service (SaaS) featuring computer software for 

others to use for the development of software to manage, 
connect, and operate internet of things (IoT) electronic devices; 
software as a service (SaaS) featuring computer software for 

use as an application programming interface (API); design, 
development and maintenance of proprietary computer software 
for others in the field of natural language, speech, language, 

and voice recognition; technical support and consultation 
services for developing applications; application service 
provider (asp) services featuring software for controlling, 

integrating, operating, connecting, and managing voice 
controlled information devices, namely, cloud-connected and 
voice-controlled smart consumer electronic devices and 

electronic personal assistant devices; providing customized 
computer searching services, namely, searching and retrieving 
information at the user's specific request via the internet; 

computer services, namely, providing remote management of 
devices via computer networks, wireless networks or the 
internet; provision of internet search engine services; 

information, advisory and consultancy services relating to voice 
command and recognition software, speech to text conversion 
software, and voice-enabled software applications, home 

automation, and internet-of-things software; providing 
information, news, and commentary in the field of science and 
technology, home decorating, weather; cloud-based, voice-

enabled software that provides users the ability to control 
features of their motor vehicle, namely, locking and unlocking 
vehicle doors, and starting and turning off the vehicle; cloud-

based, voice-enabled software that provides users the ability to 
check statuses of motor vehicle systems, namely, engine oil life, 
fuel level, tire pressure and battery charge; cloud-based, voice-

enabled software that provides users the ability to access and 
control vehicle HVAC, media, communication, infotainment and 
navigation systems; cloud-based, in-vehicle, voice-enabled 

software that provides users the ability to connect and control 
smart home connected and internet of things (IoT) electronic 
devices; cloud-based software for transmitting vehicle 

diagnostic and status information via computer and 
communications networks; cloud-based software for receiving 
traffic status information and providing responsive directional 

guidance information to vehicle operators; cloud-based 
software that enables communication between vehicles and 
connected devices; development and design of information 

databases and computer hardware for use with navigation 
systems, route planners, electronic maps and digital 
dictionaries; computer software and hardware design; 

development and design of software for use with navigation 
systems, route planners, electronic maps and digital 
dictionaries; remote monitoring of the functioning and use of 

electrical equipment, namely, HVAC units; remote monitoring of 
the functioning and use of electrical equipment, namely, heating 
and cooling accessories in the nature of heaters and air 

conditioners; home and business automation services, namely, 
scheduling to turn on HVAC units; home and business 
automation services, namely, scheduling to turn on heating and 

cooling accessories in the nature of heaters and air 
conditioners 

على طلب خاص من المستخدم عبر اإلنترنت، خدمات الحاسوب وتحديًدا توفير إدارة اإلجهزة 
عن بعد من خالل شبكات الحاسوب والشبكات الالسلكية أو شبكات اإلنترنت، تقديم خدمات 

لى اإلنترنت، خدمات اإلستشارات المعلوماتية المتعلقة ببرامج التعرف على محركات البحث ع
الصوت واألوامر الصوتية وبرامج تحويل الكالم إلى نصوص وتطبيقات البرامج المدعمة 
بالصوت والتشغيل اآللي للمنازل وبرامج الشبكة المعلوماتيّة لألشياء، توفير المعلومات 

العلوم والتكنولوجيا وتصميم المنازل والطقس، البرامج واألخبار والتعليقات في مجال 
المدعمة بالصوت المعدة على نظام السحابة لتوفر للمستخدمين إمكانية التحكم في مركباتهم 
وتحديًدا فتح وغلق أبواب المركبات وبدء تشغيل المركبة وإيقافه، البرامج المدعمة بالصوت 

إمكانية فحص حالة أنظمة المركبات وتحديًدا عمر المعدة بنظام السحابة لتوفر للمستخدمين 
زيت المحرك ومستوى الوقود وضغط اإلطارات وشحن البطارية، البرامج المدعمة بالصوت 
المعدة على نظام السحابة لتوفر للمستخدمين إمكانية الوصول للمركبات والتحكم في وحدات 

مات والترفيه وأنظمة المالحة، (  والوسائط المتعددة واإلتصاالت والمعلوHVACالتكييف )
البرامج المدعمة بالصوت المعدة بنظام السحابة في المركبة لتوفر للمستخدمين إمكانية 

اإلتصال والتحكم في األجهزة اإللكترونية المتصلة بنظام المنازل الذكية والشبكة المعلوماتيّة 

ت تشخيص وحالة المركبات لألشياء، برامج الحاسوب المعدة على نظام السحابة لنقل معلوما
عبر الحاسوب وشبكات اإلتصاالت، برامج الحاسوب المعدة على نظام السحابة إلستالم 

المعلومات والحاالت المرورية وتوفير معلومات رد إرشادية لإلتجاهات إلى مشغلي المركبات، 

هزة برامج الحاسوب المعدة على نظام السحابة لتمكن من االتصال بين المركبات واألج
المتصلة، تطوير وتصميم قواعد المعلومات وأجهزة الحاسوب لإلستخدام في أنظمة المالحة 

ومخططات الطرق والخرائط اإللكترونية والقواميس الرقمية، تصميم البرامج وأجزاء 

الحاسوب التشغيلية، تطوير وتصميم برامج لإلستخدام بأنظمة المالحة ومخططات الطرق 
والقواميس الرقمية، المراقبة عن بعد لوظيفة واستخدام األدوات  والخرائط اإللكترونية

الكهربائية وتحديًدا وحدات التكييف، المراقبة عن بعد لوظيفة واستخدام  األدوات الكهربائية 

وتحديًدا لوازم التدفئة والتبريد في السخانات والتكييفات، خدمات التشغيل اآللي للمنازل 
لة وقت لتشغيل وحدات التكييف، خدمات التشغيل اآللي للمنازل ومقرات العمل وتحديًدا جدو

 ومقرات العمل وتحديًدا جدولة وقت لتشغيل لوازم التدفئة والتبريد في السخانات والمكيفات.

Priority claim:  Claim Country: US 

Claim No.: 88125044 
Claim Date: 20/09/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 88125044رقم االدعاء: 
 20/09/2018تاريخ االدعاء: 
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Scientific and technological services and research and design 

relating thereto; industrial analysis and research services; 
design and development of computer hardware and software; 
software as a service (SaaS); cloud computing; computer 

programming; computer software design; computer virus 
protection services; electronic monitoring of personally 
identifying information to detect identity theft via the internet; 

electronic monitoring of credit card activity to detect fraud via 
the internet; information technology [IT] consultancy; 
installation of computer software; internet security consultancy; 

monitoring of computer systems by remote access; monitoring 
of computer systems for detecting unauthorized access or data 
breach; off-site data backup; providing search engines for the 

internet; updating of computer software; rental of web servers 

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، خدمات التحاليل واألبحاث 

ب، البرامج كخدمة الصناعية، تصميم وتطوير أجهزة الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسو
(SaaS الحوسبة السحابية، برمجة الحواسيب، تصميم برامج الحاسوب، خدمات حماية ،)

الحاسوب من الفيروسات، المراقبة االلكترونية لمعلومات التعريف الشخصية للكشف عن 

سرقة الهوية عبر االنترنت، المراقبة االلكترونية لنشاط بطاقات االئتمان للكشف عن التزوير 
بر االنترنت، استشارات تكنولوجيا المعلومات، تركيب )تحميل( برامج الحاسوب، استشارات ع

أمن االنترنت، مراقبة أنظمة الحاسوب بواسطة الوصول عن بعد، مراقبة أنظمة الحاسوب عن 

الوصول غير المخول أو اختراق البيانات، النسخ االحتياطي للبيانات خارج الموقع، توفير 
 لالنترنت، تحديث برامج الحاسوب، استئجار خوادم الشبكة. محركات البحث

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 76090 

Claim Date: 12/10/2018 

 JMاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 76090رقم االدعاء: 

 12/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 08/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/04/2019  

Applicant Name: Almahata Green LLC اسم طالب التسجيل: المحطة جرين أل أل سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 

19808, United States of America 

، الواليات 19808ويلمنجتون دي ليتيل فولز درايف،  251

 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166761 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 166761 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing health care providers with temporary use of software 
for analyzing the outcomes of medical procedures and 

information relating to patient care; providing patient quality 
monitoring and assurance services in the fields of healthcare, 
medicine, medical treatment and patient healthcare; medical 

research on patient demographics, procedures and outcomes; 
providing healthcare providers with temporary use of non-
downloadable computer software for analyzing the outcomes of 

medical procedures and information in relation to patient care; 
information and advisory services related to the aforesaid., 

التزويد بمقدمي العناية الصحية الستخدام البرمجيات المؤقتة لتحليل مخرجات االجراءات 
الطبية و المعلومات المتعلقة بالعناية بالمرضى؛ التزويد بمراقبة جودة المرضى و ضمان 

الخدمات في مجال العناية الصحية و الطب و العالج الطبي و العناية بالمرضى؛ البحوث 
يموغرافية و اجراءات و مخرجات المرضى؛ التزويد بمقدمي العناية الصحية الطبية على د

الستخدام برمجيات الحاسوب المؤقتة و غير القابلة للتنزيل لتحليل المخرجات و االجراءات 

الطبية و العلومات المتعلقة بالعناية بالمرضى؛ خدمات المعلومات و االستشارات المتعلقة بما 
 ذكر.,

Priority claim:  Claim Country: GB 

Claim No.: 3351300 
Claim Date: 06/11/2018 

 GBاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 3351300رقم االدعاء: 
 06/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 09/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/04/2019  

Applicant Name: Biocompatibles UK 
Limited. 

 اسم طالب التسجيل: .بيوكومباتيبلز 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 Chapman House, Farnham Business Park, 
Weydon Lane, Farnham, Surrey, GU9 8QL, 
United Kingdom. 

تشابمان هاوس, فارنهام بيزنس بارك، وايدون الين, فارنهام, 
 المتحدة.كيو أل, المملكة  8  9سيري, جي يو 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 

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

ص.ب  الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 

الطابق -شيكاغومجمع -العبدلي-عمان 11190 -925852
 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166520 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 166520 الصنف 
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  LENOVO TRUSCALE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Data center infrastructure-as-a-service utility services; rental of 
computer hardware, computer software and computer 

peripherals; rental of computer servers, data centers and server 
memory space; IT infrastructure and computer system design; 
IT infrastructure, computer hardware and computer software 

technical support services; IT infrastructure, computer 
hardware and computer software monitoring services 

خدمات مرافق البنية التحتية لمركز البيانات كخدمة؛ تأجير معدات الكمبيوتر وبرمجيات 
الكمبيوتر وملحقات الكمبيوتر؛ تأجير خوادم الكمبيوتر ومراكز البيانات ومساحات ذاكرة 

ة التحتية لتكنولوجيا المعلومات ونظم الكمبيوتر؛ خدمات الدعم التقني الخادم؛ تصميم البني
للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ومعدات الكمبيوتر وبرمجيات الكمبيوتر؛ خدمات مراقبة 

 البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ومعدات الكمبيوتر وبرمجيات الكمبيوتر

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

Applicant Name: Lenovo (Beijing) Limited  اسم طالب التسجيل: ليمتد)بيجينج(لينوفو 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No. 6 Chuangye Road Shangdi 

Information Industry Base Haidian District 
100085 Beijing China 

تشوانجاي رود،  تشانجدي إنفورميشن إندستري بيز،   6رقم 

 بيجينج،  الصين 100085هيديان ديستريكت،  

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن -تالع العلي، عمان هليل، منطقة

ليغعنوان التب  

Trademark 166781 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 166781 الصنف 
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   AURA  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Software and computer systems design for the management 
and creation of cryptocurrency; computer and technology 

services for securing personal and financial information and for 
detecting unauthorized access to data and information, namely 
securing personal and financial information and monitoring of 

computer systems for detecting unauthorized access or data 
breach; data encryption services; creation and maintenance of 
websites for others. Software development in the framework of 

software publishing in the domain of cryptocurrency. Cloud 
computing; providing search engines for the internet; electronic 
data storage. Electronic monitoring of credit card activity to 

detect fraud via the internet; research, development, design and 
creation of computer systems and solutions and technical 
monitoring, the inspection and traceability of the production 

and distribution lines of goods, physical and financial flows, via 
a cryptocurrency system aimed at strengthening client 
relations; tests, authentication and quality control. Distribution 

of goods via blockchain technology, through a cryptocurrency 
system, in order to strengthen client relations.. 

تصميم أنظمة البرمجيات واألنظمة الحاسوبية إلدارة وإنشاء العملة المشفرة؛ الخدمات 
الية وللكشف عن الوصول غير المصرح الحاسوبية والتقنية ألمن المعلومات الشخصية والم

به إلى البيانات والمعلومات وتحديًدا أمن المعلومات الشخصية والمالية ومراقبة األنظمة 
الحاسوبية للكشف عن الوصول غير المصرح به إلى البيانات والمعلومات أو خرقها أمنها؛ 

ين؛ تطوير البرمجيات في خدمات تشفير البيانات؛ إنشاء وصيانة المواقع اإللكترونية لآلخر

إطار نشر البرمجيات الخاصة بالعملة المشفرة؛ الحوسبة السحابية؛ توفير محركات بحث 
لخدمة اإلنترنت؛ التخزين اإللكتروني للبيانات؛ المراقبة اإللكترونية لنشاط بطاقة االئتمان 

وتطويرها للكشف عن عمليات االحتيال عبر اإلنترنت؛ البحث عن أنظمة وحلول حاسوبية 

وتصميمها وإنشائها والمراقبة التقنية وتفّحص وتتبع عمليات إنتاج وتوزيع سلسلة السلع 
والتدفقات المادية والمالية عبر نظام العملة المشفرة الهادف إلى تعزيز العالقات مع العمالء؛ 

كتل خدمات اختبار الجودة والمصادقة عليها ومراقبتها؛ توزيع السلع عبر تقنية سلسلة ال

 وعبر نظام العملة المشفرة لتعزيز العالقات مع العمالء.

Priority claim:  Claim Country: FR 

Claim No.: 184497728 
Claim Date: 07/11/2018 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 184497728رقم االدعاء: 
 07/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

Applicant Name: Christèle PERROT اسم طالب التسجيل: كريستيل بيرو 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 4 rue du Buisson Saint Louis, 75010 Paris 4  ،عنوان طالب التسجيل  باريس 75010رو دو بويسون، ساينت لويس 

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 166648 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 166648 الصنف 
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  PIVI  
Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Scientific and technological services and research and design relating thereto; 
Industrial analysis and research services; Design and development of 

computer hardware; Design and development of computer software; 
Engineering services; Automotive research, design and development 
services; automotive engineering services; design of car parts; Research, 

design and development in the field of remotely-operated vehicles and 
devices, including drones; design of accessories for vehicles; design of the 
interior of vehicles; conducting technical tests and analysis in the automotive 

industry; providing virtual computer systems and virtual computer 
environments through cloud computing for use in connection with motor land 
vehicles; providing augmented reality computer systems for use in connection 

with vehicles or remotely-operated devices; Vehicle diagnostic services, 
namely, providing vehicle diagnostic information, vehicle mileage, vehicle 
maintenance needs, vehicle diagnostic readings and diagnostic trouble codes 

to drivers and car dealers regarding vehicles via cellular technology; 
Research, development and testing of new products and materials, advisory 
and consultancy services relating to research, development and testing of 

new materials; Commercial and industrial research; Rental of computers and 
computer software; Laboratory services, material testing; Computer 
programming; Software development, programming, updating and 

implementation; programming, updating and implementation of computer 
hardware, software and data files relating to autonomous and semi-
autonomous driving; Development, programming, updating and 

implementation of computer hardware, software and data files relating to 
remotely-operated vehicles and devices, including automobiles and drones; 
Development, programming, updating and implementation of computer 

hardware, software and data files relating to 3-D printing; Hosting of computer 
sites (websites); IT services; Hosting an online community website featuring 
information about vehicles and remotely-operated devices; Online system 

management services that allow users to remotely view, monitor, program, 
operate and control motor vehicle systems for others; Remote monitoring of 
electric battery charging systems used in land vehicles; Providing an 

inspection program for pre-owned vehicles; Automobile diagnostic services, 
namely, providing interactive information concerning the status and power of 
vehicles via mobile phones and computer networks and monitors; on-line 

system management services that allow users to remotely program the time 
for turning on heating or air conditioners and other features in vehicles via 
mobile phones and the Internet; Information, consultancy and advice relating 

to any of the aforesaid services; Environmental consultancy services; 
professional consultancy in relation to the conservation of energy; providing 
advice on environment related issues; development of programs and 

campaigns to the public regarding environmental and conservation issues; 
environmental monitoring services; accreditation and consultancy services 
relating to environmental issues and compliance with environmental 
requirements; Clothing design; Design of protective clothing; design of sports 

clothing; Graphic design services; Information, advice and consultancy 
relating to any of the aforesaid services 

ت البحث والتصميم المتعلقة بها؛ الخدمات العلمية والتقنية وخدما
خدمات التحاليل واألبحاث الصناعية؛ خدمـات تصميم وتطوير عتاد 

وبرامج الكمبيوتـر؛ تصميم وتطوير برمجيات الكمبيوتر؛ خدمات 
الهندسة؛ خدمات أبحاث وتصميم وتطوير السيارات؛ خدمات هندسة 

لتطوير في السيارات؛ تصميم قطع غيار السيارات؛ البحث والتصميم وا

مجال المركبات واألجهزة التي تدار عن بعد، بما في ذلك الطائرات بدون 
طيار؛ تصميم ملحقات للمركبات؛ تصميم األجزاء الداخلية للمركبات؛ 

إجراء الفحوصات والتحليالت الفنية في مجال صناعة السيارات؛ توفير 

من خالل أنظمة الكمبيوتر االفتراضية وبيئات الكمبيوتر االفتراضية 
الحوسبة السحابية الستخدامها فيما يتعلق بالمركبات البرية ذات 

المحركات؛ توفير أنظمة الكمبيوتر الواقع المعزز لالستخدام فيما يتعلق 

بالمركبات أو األجهزة التي تدار عن بعد؛ خدمات تشخيص المركبات، 
وبخاصة، توفير معلومات تشخيصية للمركبات والمسافة المقطوعة 

ميل للمركبة واحتياجات صيانة المركبات والقراءات التشخيصية بال

للمركبات والرموز التشخيصية لإلخطار عن المشاكل للسائقين وتجار 
السيارات فيما يتعلق بالمركبات عبر التكنولوجيا الخلوية؛ البحث 

والتطوير وفحص المنتجات والمواد الجديدة وخدمات تقديم النصح  

قة بالبحث والتطوير وفحص المواد الجديدة؛ البحوث واالستشارات المتعل
التجارية والصناعية؛ استئجار أجهزة الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر؛ 

خدمات المختبرات، فحص المواد؛ برمجة الحاسوب؛ تطوير وبرمجة 

وتحديث وتشغيل البرمجيات؛ برمجة وتحديث وتشغيل أجهزة الكمبيوتر 
متعلقة بالقيادة المستقلة وشبه المستقلة؛ والبرمجيات وملفات البيانات ال

تطوير وبرمجة وتحديث وتشغيل أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات وملفات 

البيانات المتعلقة بالمركبات واألجهزة التي تدار عن بُعد، بما في ذلك 
السيارات والطائرات بدون طيار؛ تطوير وبرمجة وتحديث وتشغيل 

ات البيانات المتعلقة الطباعة ثالثية أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات وملف

األبعاد؛ تفعيل مواقع الكمبيوتر ]مواقع الويب[؛ خدمات تكنولوجيا 
المعلومات؛ تفعيل موقع ويب اجتماعي على اإلنترنت يتضمن معلومات 

حول المركبات واألجهزة التي يتم تدار عن بُعد؛ خدمات إدارة النظام 

إمكانية عرض أنظمة المركبات  عبر اإلنترنت التي تتيح للمستخدمين
اآللية ومراقبتها وبرمجتها وتشغيلها والتحكم فيها عن بُعد لآلخرين؛ 
المراقبة عن بعد ألنظمة شحن البطاريات الكهربائية المستخدمة في 

المركبات البرية؛ توفير برنامج فحص للمركبات المستعملة؛ خدمات 
تفاعلية المتعلقة بحالة تشخيص السيارات، وبخاصة، توفير المعلومات ال

وقوة المركبات عبر الهواتف النقالة وشبكات الكمبيوتر وشاشات 

العرض؛ خدمات إدارة النظام عبر اإلنترنت التي تتيح للمستخدمين 
برمجة الوقت عن بعد لتشغيل أجهزة التدفئة أو مكيفات الهواء وغيرها 

ت؛ تقديم من الميزات في المركبات عبر الهواتف النقالة واإلنترن

المعلومات واالستشارات والنصح المتعلقة بأي من الخدمات المذكورة 
آنفاً؛ خدمات االستشارات البيئية؛ االستشارات المهنية فيما يتعلق بحفظ 

الطاقة؛ تقديم المشورة بشأن القضايا المتعلقة بالبيئة؛ تطوير البرامج 

ئة؛ خدمات والحمالت للجمهور فيما يتعلق بقضايا الحفاظ على البي
المراقبة البيئية؛ خدمات االعتماد واالستشارات المتعلقة بالقضايا البيئية 
واالمتثال للمتطلبات البيئية؛ تصميم المالبس؛ تصميم المالبس الواقية؛  

تصميم المالبس الرياضية؛ خدمات التصميم الجرافيكي؛ تقديم المعلومات 

 المذكورة أعاله. والنصح واالستشارات المتعلقة بأي من الخدمات

 

Date of 22/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/05/2019  

Applicant Name: Jaguar Land Rover 
Limited 

 اسم طالب التسجيل: جاكوار الند روفر المحدودة

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Abbey Road Whitley, Coventry CV3 4LF 
United Kingdom 

 عنوان طالب التسجيل  إل إف المملكة المتحدة4 3ابي رود،  وايتلي، كوفنتري سي في 

Applicant for 

Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 

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

AMMAN Jordan 

بناية رقم  11191 -910580ص.ب سماس للملكية الفكرية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166804 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 166804 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Engineering; scientific research; technological research; 

technological consultancy; quality control; conducting technical 
project studies; construction drafting; computer software 
design; consultancy in the field of energy-saving; technical 

writing; scientific laboratory services; surveying. 

الخدمات الهندسية، البحوث العلمية، البحوث التكنولوجية، االستشارات التكنولوجية، ضبط 

الجودة، تنفيذ دراسات المشاريع التقنية، رسم مسودات اإلنشاءات، خدمات تصميم برمجيات 
الحاسوب، االستشارات في مجال توفير الطاقة، خدمات الكتابة التقنية، خدمات المختبرات 

 المساحية. العلمية،

Priority claim:  Claim Country: RU 
Claim No.: 2018752935 

Claim Date: 30/11/2018 

 RUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018752935رقم االدعاء: 

 30/11/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 30/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/05/2019  

Applicant Name: Joint-stock company 
SVEL Group (SVEL Group 
JSC) 

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

Nationality     : RUSSIAN جنسية الطالب روسيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

620010 

، ايكاترينبرغ، سفردلوفاسكيا 61شيرنباكوفسكوجو، يو ال. 
 620010اوبالست، روسيا )آر يو(، 

 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 166816 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 166816 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Search engines (Providing -) for the internet. .تزويد محركات بحث على االنترنت 

Special condition:  Claiming pink, purple, yellow and navy 
colors. 

 اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان الزهري والبنفسجي واالصفر والنيلي.

Date of 25/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/06/2019  

Applicant Name: Mosafer Company for 
Travel and Tourism (MCT) 

 اسم طالب التسجيل: شركة المسافر للسفر والسياحة

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3113 Prince Muhammad Ibn Abdul-Aziz Rd 
(Tahliyah) – Al Ulaya – Unit No. 3 – Riyadh 
- KSA 

رقم  -حي العليا  -شارع محمد بن عبد العزيز )التحليه(  3113
 المملكة العربية السعودية -الرياض  - 3الوحدة 

 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 166829 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 166829 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

information technonlogy  تكنولوجيا المعلومات 

Date of 09/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/09/2019  

Applicant Name: al misan for information 
technonlogy co 

 اسم طالب التسجيل: شركة الميسان لتكنولوجيا المعلومات

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/swifiya, P.O.Box: 9022, 11191 :عنوان طالب التسجيل  11191, 9022عمان/الصويفية  ، ص.ب 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 9022 -11191 amman/swifiya  ليغعنوان التب عمان/الصويفية 11191 -9022ص.ب  

Trademark 166702 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 166702 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Design services; product design and development; graphic 
design services,art studio services; industrial design services; 
packaging design services;web site design; creating, hosting 

and maintaining web sites; development of software solutions 
for internet providers and internet users; hosting of digital 
content on the internet; installing web pages on the internet for 

others; internet and website services, namely technical 
information,research and analysis services in connection with 
the planning, purchasing,placement and optimization of online, 

interactive, television, cable,broadband, mobile and related new 
media inventory and content; Internet and web site services, 
namely technical consultancy and advisory services 

| ir -relation to technology and software products for the 
planning,» Mahasing, placement and optimization of online, 
interactive, television,cable, broadband, mobile and related new 

media inventory and content;consulting services relating to the 
use of digital platforms and media in the field of advertising and 
marketing; technical research; analysis of technical 

data; database design, database development; computer 
consultancy services; computer programming and computer 
software design; computer system design and analysis; internet 
information and consultancy services;design and development 

of information and communications technology;providing 
technical information and advice about computers, computer 
software and computer networks; computer services, namely, 

creating an on-line community for registered users to 
participate in discussions, get feedback from their peers, form 
virtual communities, and engage in socialnetworking; design of 

websites and computer programs for use in connection with 
prize draws, competitions and customer incentives; information, 
research, advisory and consultation services in relation to all 

of the aforementioned services. 

 خدمات التصميم؛ وتصميم وتطوير المنتجات؛ وخدمات التصميم الجرافيكي؛ وخدمات استوديو 
 الفن؛ وخدمات التصميم الصناعي؛ وخدمات تصميم التغليف؛ وتصميم الموقع اإللكتروني.

 ي خدماتوإنشاء واستضافة وصيانة المواقع اإللكترونية؛ وتطوير حلول البرمجيات لمقدم

 اإلنترنت ومستخدمي اإلنترنت؛ واستضافة المحتوى الرقمي على شبكة اإلنترنت؛ وتثبيت
 صفحات المواقع اإللكترونية على اإلنترنت لآلخرين؛ وخدمات اإلنترنت والمواقع اإللكترونية.

وأي المعلومات التقنية وخدمات البحث والتحليل المتعلقة بالتخطيط والشراء والتنسيب 

االنترنت؛ والتفاعلية والتلفزيونية والكيبلية والنطاق العريض والهاتف النقال وما  نوتحسي
من محتوى ومخزون الوسائط الجديدة؛ وخدمات اإلنترنت والمواقع اإللكترونية:  يتعلق بهما
االستشارية المتعلقة بالتكنولجيا ومنتجات البرمجيات للتخطيط والشراء وتحديد  والخدمات

واإلستخدام األمثل لمحتويات وسائط اإلعالم الجديدة المباشرة والتفاعلية والتلفزيونية  مستوي
والنطاق العريض والهاتف النقال والخدمات االستشارية المتعلقة باستخدام المنصات  وبالكيبيل
والوسائط في مجال اإلعالن والتسويق؛ والبحوث الفنية؛ وتحليل البيانات الفنية؛  الرقمية

البيانات. وتطوير قاعدة البيانات؛ وخدمات استشارية للكمبيوتر؛ وبرمجة  م قاعدةوتصمي
برامج الكمبيوتر؛ وتصميم انظمة الكمبيوتر وتحليلها؛ وخدمات المعلومات  الكمبيوتر وتصميم
اإلنترنت؛ وتصميم وتطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ وتوفير  واالستشارات عبر

الفنية حول أجهزة الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر؛  المعلومات والمشورة
إنشاء مجتمع على اإلنترنت للمستخدمين المسجلين للمشاركة في  وخدمات الكمبيوتر. وأي

تغذية راجعة من أقرانهم, وتشكيل مجتمعات افتراضية والمشاركة  المناقشات. والحصول على

اقع اإللكترونية وبرامج الكمبيوتر الستخدامها فيما في الشبكات االجتماعية.وتصميم المو
والمسابقات وحوافز العمالء؛ وخدمات المعلومات والبحوث  ئزيتعلق بسحوبات الجوا

 بجميع الخدمات المذكورة أعاله. والخدمات االستشارية المتعلقة

 

Date of 19/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/09/2019  

Applicant Name: WPP Luxembourg Gamma 
SARL 

 اسم طالب التسجيل: دبليو بي بي لوكسمبورج جاما المساهمة المحدودة 

Nationality     : LUXEMBOURG جنسية الطالب لوكسيمبورغ: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. BOX:B79.18  Postal code:L-2330 
124 Boulevard de  la petrusse luxembourg 

 L-2330الرمز البريدي   B79.018ص ب 
 بوليفارد دي بطرس لوكسمبورج  124

 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

     P.O.Box 3424-11181 College 

street,jabal amman 

شارع الكلية العلمية عمارة جبل عمان  11181-3424ص ب  

 18رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 166751 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 166751 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Services for providing food and drink; hotel services, caf?s, 
cafeterias, restaurants, snack-bars, canteens, coffee boutiques; 
preparation and sale of carry out foods and beverages. 

خدمات خدمات توفير األطعمة والمشروبات؛ خدمات الفنادق والمقاهي والمقاصف والمطاعم و
مطاعم الوجبات الخفيفة والمقاصف ومحالت القهوة؛ إعداد وبيع األطعمة والمشروبات 

 للتناول في الخارج.

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" 
 باألحرف االنجليزية عندما تظهر بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة.

 

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

: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 مهنة طالب التسجيل 

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 166611 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 166611 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Providing food and beverage services; providing meeting room 
services. 

 خدمات توفير االطعمة والمشروبات؛ خدمات توفير غرف االجتماعات.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/057,957 
Claim Date: 30/07/2018 

 USاالولوية: بلد االدعاء: االدعاء بحق 
 057.957/88رقم االدعاء:

 30/07/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

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  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address 115 West 18th Street New York, New York 

10011 USA 

الواليات  10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115

 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 166709 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 166709 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؛ 

وخدمات غرفة احتساء الشاي والبارات )باستثناء النوادي(؛ خدمات توفير خدمات الكفتيريات 
أماكن اإلقامة المؤقتة؛ أماكن إقامة السياح؛ خدمات حجز غرف الفنادق للمسافرين؛ خدمات 

الحجز لإلقامة المؤقتة؛ خدمات تقديم االستشارات والنصائح )ال عالقة لها باألعمال التجارية( 

والمطاعم؛ تأجير مراكز إقامة المعارض وغرف المؤتمرات واالجتماعات؛ فيما يتعلق بالفنادق 
خدمات حجز الفنادق والمطاعم؛ خدمات تقديم المعلومات اإللكترونية المتعلقة بحجوزات 

 الفنادق.

Special condition:  The registration of this trademark should be 

in purple and grey colors according to the print filed with the 
application. 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان البنفسجي والرمادي وذلك 

 بموجب النموذج المودع مع الطلب.

Disclaimer: The registration of this trademark does not give the 

owners the exclusive right to use the word "HOTELS" whenever 
appearing differently or separately from the mark. 

 (HOTELS)التنازل: ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق بإستعمال 

 باللغة االنجليزية عندما تظهر بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة.

 

Date of 12/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/02/2019  

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 166451 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 166451 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Cafes, Cafeterias, Cooking apparatus (Rental of—), Catering 
(Food and drink—), Hotels, Hotel reservations, Rental of 
temporary accommodation, Reservations (Temporary 

accommodation —), Resturaunts. 

والتزويد بالطعام والشراب وخدمات خدمات المقاهي والمقاصف وخدمات تأجير أجهزة الطبخ 
الفنادق وخدمات الحجوزات في الفنادق وخدمات تأجير أماكن اإلقامة المؤقتة وخدمات حجز 

 أماكن اإلقامة المؤقتة وخدمات المطاعم

Special condition:  The registration of this trademark should be 
in blue, green, yellow, orange and pink colors according to the 

print filed with the application 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق واألخضر واألصفر 
 والبرتقالي والزهري  وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب

Date of 14/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: Qiddiya Investment 
Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة القدية لالستثمار

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al Nakhil District, Riyadh, Saudi Arabia عنوان طالب التسجيل  حي النخيل،  الرياض، السعودية 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

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

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 166728 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 166728 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cafes, Cafeterias, Cooking apparatus (Rental of—), Catering 
(Food and drink—), Hotels, Hotel reservations, Rental of 

temporary accommodation, Reservations (Temporary 
accommodation —), Resturaunts. 

ادق خدمات المقاهي والمقاصف وتأجير أجهزة الطبخ والتزويد بالطعام والشراب وخدمات الفن
وخدمات الحجوزات في الفنادق وخدمات تأجير أماكن اإلقامة المؤقتة وخدمات حجز أماكن 

 اإلقامة المؤقتة وخدمات المطاعم

Special condition:  The registration of this trademark should be 
in blue, green, yellow, orange, pink and dark blue colors 
according to the print filed with the application 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق واألخضر واألصفر 
 والبرتقالي والزهري واألزرق الداكن وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب

Date of 14/05/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: Qiddiya Investment 
Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة القدية لالستثمار

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al Nakhil District, Riyadh, Saudi Arabia عنوان طالب التسجيل  حي النخيل،  الرياض، السعودية 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

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

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 166721 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 166721 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

services to provide food and drink  خدمات تقديم الطعام والشراب 

Date of 19/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/05/2019  

Applicant Name: fayez fouzi fayez matar   اسم طالب التسجيل: فايز فوزي فايز مطر 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address amman -rainbow str , P.O.Box: 2428, 

11181 

, 2428بناية سينما الرينبو   ، ص.ب:-شارع الرينبو -عمان 

11181 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 2428 -11181 amman -rainbow str    بناية سينما -شارع الرينبو -عمان  11181 -2428ص.ب
 الرينبو 

ليغعنوان التب  

Trademark 166557 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 166557 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

,Services for providing food and drink, Restaurant services ,خدمات توفير الطعام والشراب وخدمات المطاعم 

Date of 22/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/05/2019  

Applicant Name: khokh we meshmesh 
refreshments, light 
snakes, & icecream 

company w.l.l. 

المسؤولية شركة خوخ ومشمش للمرطبات والمأكوالت الخفيفه واآليس كريم ذات 
 المحدودة

 اسم طالب التسجيل:

Nationality     : KUWAIT جنسية الطالب كويت: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Kuwait, Dajij, Alwaha Mall, Building (67), 

Office (33), First Floor 

(، 33(، مكتب )67الكويت، الضجيج، الواحه مول، مبنى )

 الدور االول

 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 166592 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 166592 الصنف 



397 

 

 

  SOFT SERVE SOCIETY  
   

 

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Frozen yoghurt, sorbet and ice cream parlour services; dessert 
bar services; restaurant services; self-service restaurants; 
cafes; self-service cafeterias; provision, preparation and serving 

of food, drinks, frozen yoghurt, sorbet, ice cream, ices, ice 
cream cakes, ice cream desserts, dairy products, diary based 
desserts, preparations for making ice cream frozen yoghurt, 
sorbet and water ices, confectionery, frozen confectionery, ice 

cream cones, wafers, pastries, cakes, biscuits, cookies, ice 
based beverages, coffee, tea, coffee and tea based beverages, 
frozen drinks, mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks, fruit drinks, fruit juices. 

خدمات صالونات بيع اللبن المجمد و مثلجات الفاكهة والبوظة؛ خدمات أماكن بيع الحلويات؛ 
توفير  خدمات المطاعم؛ مطاعم الخدمة الذاتية؛ المقاهي؛ الكافتيريات ذاتية الخدمة؛ خدمات

وتحضير وتقديم الطعام والمشروبات واللبن المجمد والشربات والبوظة والمثلجات وكعكة 

البوظة وحلويات البوظة ومنتجات االلبان والحلويات التي أساسها األلبان والمستحضرات 
لصناعة اللبن المجمد والبوظة ومثلجات الفاكهة ومثلجات المياه والحلويات وحلويات مجمدة 

البوظة المخروطي والبسكويت الهش والرقيق والمعجنات والكعك والبسكويت  وبسكويت
والكعك المحلى والمشروبات التي أساسها الثلج والقهوة والشاي والمشروبات التي أساسها 

القهوة والشاي والمشروبات المجمدة والمياه المعدنية والغازية والمشروبات غير الكحولية 
 عصائر الفواكه.األخرى ومشروبات الفواكه و

 

Date of 23/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/05/2019  

Applicant Name: Swirls International Ltd التسجيل:اسم طالب  سويرلز انترناشونال ال تي دي  

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 253 Whitby Road, Ruislip, Middlesex, HG4 

9ED, United kingdom 

اي  9 4رود، رويسليب، ميدلسيكس، اتش جي ويتبي  253

 دي،  المملكة المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

Prince Shaker Bin Zaid Street 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166696 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 166696 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Frozen yoghurt, sorbet and ice cream parlour services; dessert 
bar services; restaurant services; self-service restaurants; 

cafes; self-service cafeterias; provision, preparation and serving 
of food, drinks, frozen yoghurt, sorbet, ice cream, ices, ice 
cream cakes, ice cream desserts, dairy products, diary based 

desserts, preparations for making ice cream frozen yoghurt, 
sorbet and water ices, confectionery, frozen confectionery, ice 
cream cones, wafers, pastries, cakes, biscuits, cookies, ice 

based beverages, coffee, tea, coffee and tea based beverages, 
frozen drinks, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, fruit drinks, fruit juices. 

خدمات صالونات بيع اللبن المجمد و مثلجات الفاكهة والبوظة؛ خدمات أماكن بيع الحلويات؛ 
خدمات المطاعم؛ مطاعم الخدمة الذاتية؛ المقاهي؛ الكافتيريات ذاتية الخدمة؛ خدمات توفير 

ة والمثلجات وكعكة وتحضير وتقديم الطعام والمشروبات واللبن المجمد والشربات والبوظ
البوظة وحلويات البوظة ومنتجات االلبان والحلويات التي أساسها األلبان والمستحضرات 

لصناعة اللبن المجمد والبوظة ومثلجات الفاكهة ومثلجات المياه والحلويات وحلويات مجمدة 

وبسكويت البوظة المخروطي والبسكويت الهش والرقيق والمعجنات والكعك والبسكويت 
الكعك المحلى والمشروبات التي أساسها الثلج والقهوة والشاي والمشروبات التي أساسها و

القهوة والشاي والمشروبات المجمدة والمياه المعدنية والغازية والمشروبات غير الكحولية 

 األخرى ومشروبات الفواكه وعصائر الفواكه.

 

Date of 23/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/05/2019  

Applicant Name: Swirls International Ltd اسم طالب التسجيل: سويرلز انترناشونال ال تي دي 

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 253 Whitby Road, Ruislip, Middlesex, HG4 

9ED, United kingdom 

اي  9 4ويتبي رود، رويسليب، ميدلسيكس، اتش جي  253

 المتحدةدي،  المملكة 

 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 166682 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 166682 الصنف 
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Cafes, Cafeterias, Catering (Food and drink—), Hotels, 

Restaurants and Snack-bars., 

المقاهي والكافيتريات والتزويد بالطعام والشراب والفنادق والمطاعم ومطاعم تقديم الوجبات 

 الخفيفة.,

Date of 11/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/06/2019  

Applicant Name: Ratio Specialty Company 
For Trading 

 اسم طالب التسجيل: شركة النسبة المختصة للتجارة

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al-Hafuf- Postal Code 36421- KSA  عنوان طالب التسجيل  السعودية -36421الهفوف، رمز بريدي 

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 166597 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 166597 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Restaurant services خدمات المطاعم 

Date of 11/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/06/2019  

Applicant Name: Cajun Funding Corp. اسم طالب التسجيل: كاجون فوندينج كوربوريشن 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 980 Hammond Drive, Suite 1100, Atlanta, 

Georgia 30328, USA 

، اطلنطا، جورجيا  1100هاموند درايف، سويت  980

 ، الواليات المتحدة االمريكية 30328

 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 166813 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 166813 الصنف 



401 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Services for providing food and drink; temporary 

accommodation 

 خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء المؤقت

Date of 16/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/06/2019  

Applicant Name: ETS ERSOY TURISTIK 
SERVISLERI ANONIM 
SIRKETI 

 اسم طالب التسجيل: شركة اي تي اس ارصوي لخدمات السياحية المساهمة

Nationality     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Merdivenkoy Mah. Nur Sok C Blok 1/11 
Kadikoy Kadikoy, Istanbul, Turkey 

كاديكوي  1/11ميرديفينكوي ماه. نور سوك جي بلوك 
 كاديكوي، اسطنبول، تركيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166630 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 166630 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cafeterias; Catering (Food and drink—); Restaurants; 
Restaurants (Self-service—); Snack-bars 

(، -كافتيريات، خدمات تقديم الطعام )الطعام و الشراب(، المطاعم، المطاعم )الخدمة الذاتية 
 مطاعم الوجبات الخفيفة.

Special condition:  claiming red, yellow and white colors اشتراطات خاصة: مع المطالبة باأللوان األحمر، األصفر و األبيض 

 

Date of 16/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/06/2019  

Applicant Name: Madpicom Food Serving 
Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة مظبيكم لتقديم الوجبات

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Almensak, General Street,  Abha 61451, 
P.O. Box 2384, Saudi Arabia 

،  2384، ص.ب.  61451المنسك ، الشارع العام ، ابها 
 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 166628 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 166628 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cafeterias, Catering (Food and drink—), Restaurants, 
Restaurants (Self-service—), Snack-bars 

خدمات كفتيريا و خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب و خدمات المطاعم و خدمات مطاعم 
 الخدمة الذاتية و خدمات أماكن بيع الوجبات الخفيفة.

Special condition:  Claiming colors (Black, white, yellow, light 

brown & red) 

 اشتراطات خاصة: المطالبة بااللوان )االسود، االبيض، اصفر، بني فاتح واحمر(

 

Date of 16/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/06/2019  

Applicant Name: Hashi Basha Albukhari 
Restaurant Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة مطعم حاشي باشا البخاري

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al Khalidiya Street, Khamis Mushait, 
61961, P.O. Box 254, Saudi Arabia 

،  245، ص.ب.  61961شارع الخالدية ، خميس مشيط 
 المملكة العربية السعودية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property PTAG 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  الفكرية أبو غزالة للملكية 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166616 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 166616 الصنف 



404 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cafes, Cafeterias, Restaurants, Hotels, Snack-bars, Rental of 
cooking apparatus. 

والفنادق ومطاعم تقديم الوجبات الخفيفة وتأجير اجهزة المقاهي والكافيتريات والمطاعم 
 الطهي.

Special condition:  Claiming gold and black colors. .اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان الذهبي واالسود 

 

Date of 16/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/06/2019  

Applicant Name: Lamb Chef Restaurant for 
Popularity Foods 

 اسم طالب التسجيل: خروف الشيف لألكالت الشعبية مطبخ

Nationality     :  Saudi Arabia جنسية الطالب السعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Kingdom of Saudi Arabia, Jeddah - Prince 
Majid Road, Al - Rabwa district unit No. 
12, 4th Floor Office No. 402, PO Box 23449 

Postal Code 5272 

طريق األمير ماجد، منطقة  -جدة  السعودية،المملكة العربية 
، صندوق 402، الطابق الرابع مكتب رقم 12الربوة وحدة رقم 

 5272الرمز البريدي  23449بريد 

لب التسجيل عنوان طا  

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 166664 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 166664 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Accommodation bureaux [hotels, boarding houses]; 
Accommodation (Rental of temporary-); Accommodation 
reservations (Temporary-); Camp services (Holiday-)[lodging]; 

Holiday camp services [lodging]; Homes (Tourist-); Hotel 
reservations; Hotels; Houses (Boarding-); Motels; Tourist 
homes. 

مكاتب تأمين اإلقامة )الفنادق والنزل(، تأجير أماكن اإلقامة المؤقتة، حجز أماكن اإلقامة 
مخيمات العطالت )أماكن إقامة(، خدمات مخيمات العطالت )أماكن إقامة(،  المؤقتة، خدمات

أماكن إقامة السياح، الحجز في الفنادق، الفنادق، النزل، الفنادق الصغيرة )الموتيالت(، أماكن 

 إقامة السياح.

Special condition:  Claiming pink, purple, yellow and navy 
colors. 

 المطالبة بااللوان الزهري والبنفسجي واالصفر والنيلي.اشتراطات خاصة: مع 

 

Date of 25/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  25/06/2019  

Applicant Name: Mosafer Company for 
Travel and Tourism (MCT) 

 اسم طالب التسجيل: شركة المسافر للسفر والسياحة

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 3113 Prince Muhammad Ibn Abdul-Aziz Rd 
(Tahliyah) – Al Ulaya – Unit No. 3 – Riyadh 
- KSA 

رقم  -حي العليا  -شارع محمد بن عبد العزيز )التحليه(  3113
 المملكة العربية السعودية -الرياض  - 3الوحدة 

 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 166614 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 166614 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Catering and drink services   خدمات تقديم الطعام والشراب 

 

Date of 12/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/09/2019  

Applicant Name: Maceio Company for the 
manufactur  of coffee and 
derivatives 

 اسم طالب التسجيل: والبن ومشتقاتهشركة ماسايو لتصنيع 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman abdali aref anbtawi  str , P.O.Box: 
922712, 11192 

, 922712العبدلي شارع عارف عنبتاوي   ، ص.ب:-عمان 
11192 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 922712 -11192 amman abdali aref 
anbtawi  str  

العبدلي شارع عارف -عمان  11192 -922712ص.ب  
 عنبتاوي 

ليغعنوان التب  

Trademark 166429 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 166429 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

providing food and drink services   خدمات تقديم الطعام والشراب 

Date of 17/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/10/2019  

Applicant Name: Mohammad Attallah 
Hasan Al -Hourani  

 اسم طالب التسجيل: محمد عطاهللا حسن الحوراني 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman al hommar, P.O.Box: 4005, 11118  عنوان طالب التسجيل  11118, 4005الحمر  ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 4005 -11118 amman al hommar   ليغعنوان التب الحمر-عمان  11118 -4005ص.ب  

Trademark 166504 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 166504 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Patient quality monitoring services; patient focussed 
questionnaires to measure outcomes of treatment; advisory 
services relating to health and healthcare; advisory services 

relating to medicine and medical treatment and services; 
advisory services relating to patient care; health assessment 
surveys, health risk assessment surveys; treatment outcome 

surveys; health advice and information services; health care 
consultancy services; consultancy services relating to medical 
treatment; information services relating to health care and 

medical treatment; collecting and analysing information relating 
to patient demographics, procedures and outcomes; patient 
support program to assist patients in evaluating therapeutic 

treatment options., 

خدمات مراقبة جودة المرضى؛ استبانات تركز على المرضى لقياس مخرجات العالج ؛ خدمات 
االستشارات المتعلقة بالصحة و العناية الصحية؛ خدمات االستشارات المتعلقة بالطب و العالج 

دمات االستشارات المتعلقة بالعناية بالمرضى؛ استطالعات التقييم الطبي و الخدمات ؛ خ

الصحي، استطالعات تقييم الخطر الصحي؛ استطالعات مخرجات العالج؛ خدمات المعلومات و 
استشارات الصحة ؛ خدمات استشارات العناية الصحية؛ خدمات استشارية متعلقة بالعالج 

ية الصحية و العالج الطبي؛ جمع و تحليل المعلومات الطبي؛ خدمات المعلومات المتعلقة بالعنا

المتعلقة بديموغرافية و اجراءات و مخرجات المرضى؛ برامج دعم المرضى لمساعدتهم في 
 تقييم خيارات العالج المالئم.,

Priority claim:  Claim Country: GB 
Claim No.: 3351300 

Claim Date: 06/11/2018 

 GBبلد االدعاء: االدعاء بحق االولوية: 
 3351300رقم االدعاء: 

 06/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 09/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/04/2019  

Applicant Name: Biocompatibles UK 
Limited. 

 اسم طالب التسجيل: .بيوكومباتيبلز 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 Chapman House, Farnham Business Park, 
Weydon Lane, Farnham, Surrey, GU9 8QL, 
United Kingdom. 

تشابمان هاوس, فارنهام بيزنس بارك، وايدون الين, فارنهام, 
 كيو أل, المملكة المتحدة. 8  9سيري, جي يو 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 

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

ص.ب الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع 

الطابق -مجمع شيكاغو-العبدلي-عمان 11190 -925852
 7مكتي رقم -الثاني

ليغعنوان التب  

Trademark 166521 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 166521 الصنف 
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  BECCA  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Beauty consultation services خدمات تقديم االستشارات التجميلية 

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

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 
 األمير شاكر بن زيدعمان/ الشميساني /شارع 

ليغعنوان التب  

Trademark 166441 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 166441 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Aerial and surface spreading of fertilizers and other agricultural 

chemicals, Animal breeding, Animal grooming, Aquaculture 
services, Artificial insemination services, Baths for hygiene 
purposes (Public —), Beauty salons, Gardening, Health care, 

Health centers, Horticulture, Hospitals, Landscape gardening, 
Medical clinic services, Nursing, medical. 

النثر الجوي واألرضي لألسمدة والكيماويات الزراعية األخرى وخدمات تربية الحيوانات 

ح الصناعي وخدمات تنظيف الحيوانات والعناية بها وخدمات الزراعة المائية وخدمات التلقي
وخدمات الحمامات العامة لألغراض الصحية وخدمات صالونات التجميل وخدمات زراعة 

الحدائق وخدمات الرعاية الصحية وخدمات المراكز الصحية وخدمات البستنة وخدمات 

المستشفيات وخدمات بستنة المناظر الطبيعية وخدمات العيادات الطبية وخدمات التمريض 
 والخدمات الطبية

Special condition:  The registration of this trademark should be 
in blue, green, yellow, orange, pink and dark blue colors 
according to the print filed with the application 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق واألخضر واألصفر 
 تقالي والزهري واألزرق الداكن وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلبوالبر

 

Date of 14/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: Qiddiya Investment 
Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة القدية لالستثمار

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيل نوع شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al Nakhil District, Riyadh, Saudi Arabia عنوان طالب التسجيل  حي النخيل،  الرياض، السعودية 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

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

 11184 -840553ص.ب سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 166634 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 166634 الصنف 



411 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Aerial and surface spreading of fertilizers and other agricultural 
chemicals, Animal breeding, Animal grooming, Aquaculture 
services, Artificial insemination services, Baths for hygiene 

purposes (Public —), Beauty salons, Gardening, Health care, 
Health centers, Horticulture, Hospitals, Landscape gardening, 
Medical clinic services, Nursing, medical. 

يماويات الزراعية األخرى وخدمات تربية خدمات النثر الجوي واألرضي لألسمدة والك
الحيوانات وخدمات تنظيف الحيوانات والعناية بها وخدمات الزراعة المائية وخدمات التلقيح 
الصناعي وخدمات الحمامات العامة لألغراض الصحية وخدمات صالونات التجميل وخدمات 

خدمات البستنة وخدمات زراعة الحدائق وخدمات الرعاية الصحية وخدمات المراكز الصحية و
المستشفيات وخدمات بستنة المناظر الطبيعية وخدمات العيادات الطبية وخدمات التمريض 

 والخدمات الطبية

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

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة يجب أن يكون باأللوان األزرق واألخضر واألصفر 
 والبرتقالي والزهري  وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب

Date of 14/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/05/2019  

Applicant Name: Qiddiya Investment 
Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة القدية لالستثمار

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Al Nakhil District, Riyadh, Saudi Arabia عنوان طالب التسجيل  حي النخيل،  الرياض، السعودية 

Applicant for 

Correspondence 

Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 

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

 11184 -840553ص.ب  سابا وشركاهم للملكيه الفكريه 

 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 166724 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 166724 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

services of medical laboratory   خدمات مختبر طبي 

Date of 21/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  21/08/2019  

Applicant Name: Sintra Medical 
Laboratories Company  

 اسم طالب التسجيل: م.م.شركة مختبرات سينترا الطبية ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address amman jabal amman ibn khaldoun street 
(khaldi )maggie medical complex 1 st 
floore -offive 103 

جبل عمان شارع بن خلدون )الخالدي( مجمع ماغي -عمام 
 مكتب  103الطابق االول -الطبي 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 962596 -11196 amman jabal 

amman ibn khaldoun street (khaldi 
)maggie medical complex 1 st floore -
offive 103 

جبل عمان شارع بن - نعما 11196 -962596ص.ب  

 مكتب  103الطابق االول -خلدون )الخالدي( مجمع ماغي الطبي 

ليغعنوان التب  

Trademark 166524 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 166524 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Healthcare and midical serviv=ces   خدمات الرعاية الصحية والطبية 

 

Date of 27/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/11/2019  

Applicant Name : Rabii Jamal Amin Alomari   اسم طالب التسجيل: ربيع جمال امين العمري 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address irbid -almazar alshamali -alhai algarbi , 

P.O.Box: 1, 21610 

 عنوان طالب التسجيل  21610, 1الحي الغربي   ، ص.ب:-المزار الشمالي -اربد 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1 -21610 irbid -almazar alshamali 
-alhai algarbi  

ليغعنوان التب الحي الغربي -المزار الشمالي -اربد  21610 -1ص.ب    

Trademark 166564 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 166564 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

dental clinic services خدمات عيادات االسنان 

 

Date of 18/12/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/12/2019  

Applicant Name: Mohmoud Mohammad 
Mahmoud Batayneh  

 اسم طالب التسجيل: محمود محمد محمود بطاينه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -wasfi al tal street , P.O.Box: 
4647/1193, 11821 

 عنوان طالب التسجيل  11821, 4647/1193شارع وصفي التل   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 4647/1193 -11821 amman -wasfi 

al tal street  

ليغعنوان التب شارع وصفب التل -عمان  11821 -4647/1193ص.ب    

Trademark 166544 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 166544 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Legal services; security services for the protection of property 

and individuals; personal and social services rendered by 
others to meet the needs of individuals; personal concierge 
services; personal shopping services; intellectual property 

consultancy; monitoring of burglar and security alarms; on-line 
social networking services; opening of security locks; personal 
body guarding; personal wardrobe styling consultancy; pet 

sitting; rental of safes; security screening of baggage; tracking 
of stolen property; 

الخدمات القانونية، خدمات األمن لحماية الممتلكات واألفراد، الخدمات االجتماعية والشخصية 

المقدمة من اآلخرين لتلبية احتياجات االفراد، خدمات االستقبال واإلرشاد الشخصية، خدمات 
مراقبة أجهزة االنذار واالنذار التسوق الشخصية، خدمات استشارات الملكية الفكرية، 

بالسرقة، خدمات التواصل االجتماعي على الخط مباشرة، فتح االقفال االمنية، خدمات 

الحراسة الشخصية، استشارات تنسيق االزياء الشخصية، مجالسة الحيوانات االليفة، استئجار 
 الخزنات، الفحص االمني لالمتعة، تتبع الممتلكات المسروقة.

Priority claim:  Claim Country: JM 

Claim No.: 76090 
Claim Date: 12/10/2018 

 JMاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 76090رقم االدعاء: 
 12/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 08/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/04/2019  

Applicant Name: Almahata Green LLC اسم طالب التسجيل: المحطة جرين أل أل سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 

19808, United States of America 

، الواليات 19808ليتيل فولز درايف، ويلمنجتون دي  251

 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 166762 Class 45 45 رقم العالمة التجارية 166762 الصنف 
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  AURA  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Online social networking services. العالقات االجتماعية.الين( لشبكات -الخدمات المباشرة )ان 

Priority claim:  Claim Country: FR 

Claim No.: 184497728 
Claim Date: 07/11/2018 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 

 184497728رقم االدعاء: 
 07/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

Applicant Name: Christèle PERROT اسم طالب التسجيل: كريستيل بيرو 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 4 rue du Buisson Saint Louis, 75010 Paris 4  ،عنوان طالب التسجيل  باريس 75010رو دو بويسون، ساينت لويس 

Applicant for 
Correspondence 

Cedar White Bradley Consulting/Jordan 
Ltd P.O.Box 435 -11821 Amman, Makkah 

Street, Al-Hijaz Towers Center 

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166655 Class 45 45 رقم العالمة التجارية 166655 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

arbitration services , alternative dispute resolution services, 
consultancy(intellectual property-) , legal services 

خدمات التحكيم ، خدمات الحلول البديلة للنزاعات ، استشارات الملكية الفكرية ، خدمات 
 قانونية 

 
  

Date of 22/08/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/08/2019  

Applicant Name: Atwan &Partners Attoneys 
and Legal Consultants  

 اسم طالب التسجيل: شركة عطوان ومشاركوه محامون ومستشارون قانونيون 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address shmeisani -prince shaker Bin Zaid street , 
P.O.Box: 940590, 11194 

, 940590شارع االمير بن زيد   ، ص.ب:-الشميساني -عمان 
11194 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 

Correspondence 

 P.O.Box 940590 -11194 shmeisani -prince 

shaker Bin Zaid street  

شارع االمير -الشميساني -عمان  11194 -940590ص.ب  

 بن زيد 

ليغعنوان التب  

Trademark 166752 Class 45 45 رقم العالمة التجارية 166752 الصنف 
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   ESCITALOPRAM 

   

 

Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

adhesive tapes for stationery or household purposes; adhesive 
bands for stationery or household purposes; advertisement 
boards of paper or cardboard; announcement cards 

[stationery]; bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for 
packaging; biological samples for use in microscopy [teaching 
materials];blueprints*plans blueprints / plans; booklets; bottle 
envelopes of paper or cardboard; bottle wrappers of paper or 

cardboard; boxes of paper or cardboard; calendars; catalogues; 
electrotypes; envelopes [stationery]; files [office requisites]; 
forms, printed; index cards [stationery]; labels of paper or 

cardboard; magazines [periodicals]; manuals [handbooks] / 
handbooks [manuals]; newsletters; packing [cushioning, 
stuffing] materials of paper or cardboard; pads [stationery]; 

pamphlets; paper sheets [stationery]; paper bags for use in the 
sterilization of medical instruments / paper bags for use in the 
sterilisation of medical Instruments; paper for medical 

examination tables; paperweights; penholders; pens [office 
requisites]; periodicals; placards of paper or cardboard; plastic 
film for wrapping; postcards; printed timetables; printed matter; 

printed publications; printing blocks; printing type; sealing 
stamps; signboards of paper or cardboard; stamps [seals]; 
stationery; wrapping paper / packing paper 

شرطة الصقة للقرطاسية او لغايات منزلية; لصقات للقرطاسية او لغايات منزلية; لوحات 
اعالنات من الورق او الورق المقوى; بطاقات اعالن ]قرطاسية[; اكياس ]مغلفات واجربة[ 

وجية تستخدم في الفحص المجهري ]مواد من الورق او البالستيك للتعبئة; عينات بيول

تدريس[;مخططات تصميمات ; كتيبات; أغطية قوارير من الورق أو الورق المقوى; أغلفة 
قوارير من الورق أو الورق المقوى; علب من الورق أو الورق المقوى; تقاويم; كتالوجات; 

ية[; نماذج صفائح حروف مرسبة كهربائياً; مغلفات ]قرطاسية[; ملفات ]لوازم مكتب
]مطبوعة[; بطاقات دليلية ]قرطاسية[; بطاقات من الورق أو الورق المقوى; مجالت 

]دوريات[; كتب موجزة ]ادلة[; نشرات اخبارية دورية; مواد تغليف ]توسيد او حشو[ من 
الورق أو الكرتون; دفاتر ]قرطاسية[; كراسات; صفائح من الورق ]قرطاسية[; أكياس ورقية 

األدوات الطبية; ورق لتغطية طاوالت الفحوصات الطبية; ثقاالت ورق;  ألغراض تعقيم

حامالت اقالم الحبر; اقالم حبر ]لوازم مكتبية[; دوريات; اعالنات من الورق او الورق 
المقوى; رقائق بالستيكية للتغليف; بطاقات بريدية; جداول مواعيد مطبوعة; مطبوعات; 

طباعة; اختام توثيق; الفتات من الورق او الورق منشورات مطبوعة; قوالب طباعة; حروف 

 المقوى; طبعات ]اختام[; قرطاسية; ورق تغليف.
 

 
 

 

 اعادة نشر لوجود خطأ في اسم العالمة 
 

Date of 24/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/12/2018  

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

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark   عنوان طالب التسجيل  فالبي ، الدنمارك  2500،  9اوتيليافيج 

Applicant for 
Correspondence 

UNITED TRADEMARK & PATENT 
SERVICES  -  AMMAN- JORDAN , 

PO_BOX: 92585 - POSTCODE: 11190 -  

 -شركة الخدمات المتحدة للعالمات التجارية وبراءات االختراع   
رمز بريدي  - 92585صندوق بريد  -االردن   -عمان  

11190 

ليغعنوان التب  

Trademark 164186 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 164186 الصنف 



419 

 

 

  IMDB 
Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Telecommunications; Electronic communication services, 
namely, transmission of information by electronic 
communications networks; electronic transmission of data, 

audio, video, and audio/video files; wireless broadband 
communications services; broadcasting services; video 
communication services, namely broadcasting, streaming, and  

transmitting videos, images, music audio, multimedia over the 
Internet or other communications network; data streaming; 
consultancy and advisory services relating to 

telecommunications services; computer services, namely, 
providing multiple-user access to computer networks for the 
electronic transmission of various data, communications, 

documents and personal and professional information; 
providing access to an interactive computer database featuring 
automatically updating address book, personal planner, date 

reminder, travel planner, and alumni and professional group 
links, via a global computer network; providing a web site that 
gives computer users the ability to transmit, cache, receive, 

download, stream, broadcast, display, format, transfer and 
share content, text, visual works, audio works, audiovisual 
works, literary works, photos, videos, data, files, documents, 

images and other electronic works; providing an on-line link to 
current events and reference material relating to movies, motion 
pictures, documentaries, films, television programs, graphics, 

animational and multimedia presentations, videos and DVDs 
and other audiovisual works; provision of email newsletters and 
digital magazines; SMS messaging; transmission of podcasts; 

Video-on-demand transmission; Internet protocol television 
(IPTV) transmission services; electronic transmission of 
streamed and downloadable audio and video files via computer 

and other communications networks; electronic transmission 
and streaming of digital media content for others via global and 
local computer networks; telecommunication services, namely, 

transmission and streaming of voice, data, images, films, 
television programs, audio and audiovisual programs and other 
digital media content and information by means of 

telecommunications networks, wireless communication 
networks, and the internet; streaming of audio, video and 
audiovisual material on the Internet, communications networks 

and wireless telecommunications networks; streaming of data; 
streaming of music, films, movies, TV shows and games on the 
Internet; audio and video broadcasting services; broadcasting 

of cinematographic films and audiovisual programs; 
subscription-based audio and video broadcasting services over 
the Internet; broadcasting services and provision of 
telecommunication access to films, television programs, audio 

and audiovisual programs and other digital media content and 
information, provided via a video-on-demand service; Internet 
broadcasting services; Internet radio broadcasting services; 

خدمات االتصاالت عن بعد، خدمات االتصاالت االلكتروني وبالتحديد البث االلكتروني 
صوت للمعلومات بواسطة شبكات االتصاالت االلكترونية، البث االلكتروني للبيانات وال

والفيديو وملفات الفيديو/الصوت، خدمة التواصل الالسلكي واسع النطاق )البرود باند(، 

خدمات البث، خدمات االتصاالت عبر الفيديو وبالتحديد البث والتدفق وارسال الفيديو والصور 
وصوتيات الموسيقى والوسائط المتعددة على االنترنت وغيرها من شبكات االتصاالت، تدفق 

ت، خدمات النصح واالستشارات المتعلقة بخدمات االتصاالت عن بعد، خدمات الحاسوب البيانا

وبالتحديد توفير الوصول من عدة مستخدمين لشبكات الحاسوب لالرسال االلكتروني للبيانات 
المختلفة واالتصاالت والوثائق والمعلومات الشخصية والمهنية، توفير الوصول الى قاعدة 

علية تضم دفتر عناوين يتم تحديثه تلقائيا ومخطط يومي ومذكرة للتواريخ بيانات حاسوبية تفا

ومخطط للسفر وروابط مجموعات الخريجين والمجموعات المهنية عبر شبكة حاسوب 
عالمية، توفير موقع الكتروني يوفر لمستخدمي الحاسوب امكانية ارسال وتوفير ذاكرة 

عرض وتصميم ونقل ومشاركة المحتويات التخزين المؤقت واستقبال وتنزيل وتدفق وبث و

والنص واالعمال البصرية واالعمال السمعية واالعمال السمعبصرية واالعمال االدبية 
والصور والفيديو والبيانات والملفات والوثائق والصور وغيرها من االعمال االلكترونية، 

قة باالفالم والصور توفير رابط على االنترنت عن األحداث الراهنة ومواد المراجع المتعل

المتحركة والبرامج الوثائقية واالفالم السينمائية وبرامج التلفزيون والرسوم البيانية والرسوم 
المتحركة والعروض متعددة الوسائط والفيديوهات وأقراص الفيديو الرقمية وغيرها من 

ت الرقمية، ارسال االعمال السمعبصرية، توفير النشرات االخبارية بالبريد االلكتروني والمجال

، ارسال المدونات الصوتية، بث الفيديو تحت الطلب، خدمات البث SMSالرسائل النصية 
، البث اإللكتروني للملفات الصوتية والمرئية المتدفقة IPTVلتلفزيون بروتوكول اإلنترنت 

ني والقابلة للتنزيل عن طريق الحاسوب وشبكات االتصاالت األخرى، التدفق والبث اإللكترو

لمحتويات الوسائط الرقمية لآلخرين من خالل الشبكات العالمية والمحليّة، خدمات االتصاالت 
عن بعد وبالتحديد البث والتدفق اإللكتروني للملفات الصوتية والبيانات والصور واألفالم 

وبرامج التلفزيون والبرامج السمعيّة والسمعبصريّة وغيرها من معلومات الوسائط الرقميّة 

حتوياتها من خالل شبكات االتصاالت عن بعد وشبكات االتصاالت الالسلكيّة وشبكة وم
اإلنترنت، تدفق المواد السمعية والسمعبصرية والفيديو على شبكة اإلنترنت وشبكات 

االتصاالت وشبكات االتصاالت عن بعد الالسلكيّة، تدفق البيانات، تدفّق الموسيقى واألفالم 

عاب على شبكة اإلنترنت، خدمات بث الملفّات السمعيّة والفيديو، وعروض التلفزيون واألل
تدفق األفالم السينماتوغرافية والبرامج السمعبصريّة، خدمات بث الملفّات السمعيّة والفيديو 

على شبكة اإلنترنت  قائمة على خدمات االشتراك، خدمات البث وتوفير وصول خدمات 

التلفزيون والبرامج السمعيّة والسمعبصريّة وغيرها  االتصاالت عن بعد على األفالم وبرامج
من معلومات الوسائط الرقميّة ومحتوياتها من خالل خدمات الفيديو تحت الطلب، خدمات البث 

عبر شبكة اإلنترنت، خدمات البث اإلذاعي عبر شبكة اإلنترنت، خدمات االتصاالت عن بعد 

يّة، بث المحتويات الرقميّة عبر شبكات وبالتحديد نقل البث الشبكي، بث الملفّات الرقم
( والشبكات الكبليّة والتنزيل الرقمي DSLالحاسوب وشبكة اإلنترنت وخط المشترك الرقمي )

( NVODوالتدفق الرقمي ونظام الفيديو تحت الطلب ونظام الفيديو المتاح حسب الطلب )

الدفع مقابل المشاهدة والقمر والتلفزيون وقنوات التلفزيون المفتوحة وقنوات التلفزيون بنظام 
الصناعي والكابل والهاتف والهاتف النقّال، البث اإللكتروني لملفات الصور الرقمية بين 

مستخدمي اإلنترنت، ، توفير الوصول إلى كتب الدليل على االنترنت وقواعد البيانات والمواقع 

،  تسليم الرسائل عن طريق االلكترونية والمدونات ومواد المراجع على االنترنت، بث األخبار
البث اإللكتروني، البث اإللكتروني للرسائل والبريد، خدمات البث الصوتي، توفير منتديات 

على الخط مباشرة )اإلنترنت( لبث الرسائل بين مستخدمي الحاسوب ونقل الصور والفيديو 

ير لوحات والنصوص والبيانات والصور والصوت، خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحديد توف
اعالنات الكترونية الرسال الرسائل بين مستخدمي الحاسوب فيما يتعلق بالترفيه، توفير 
خدمات االتصال باالتصاالت عن بعد لنقل الصور والرسائل واالعمال السمعية والبصرية 

والسمعبصرية  واالعمال متعددة الوسائط عبر الهواتف النقالة والهواتف الذكية واالجهزة 

ونية المحمولة واالجهزة الرقمية المحمولة والحواسيب اللوحية أو الحواسيب، بث أدلة االلكتر
التلفزيون واألفالم، اإلتصاالت بين الحواسيب، توفير وقت الوصول الى المواد متعددة 

الوسائط على االنترنت، خدمات االتصال باالتصاالت عن بعد الى قواعد بيانات الحواسيب، بث 

Date of 16/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/01/2019  

Applicant Name: IMDb.com, Inc. اسم طالب التسجيل: .كوم، انك .اي ام دي 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 410 Terry Ave N, Seattle WA 98109, United 

States of  America 

، الواليات 98109تيري افنيو ان، سياتل، واشنطن  410

 المتحدة األمريكية.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

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

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 165804 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 165804 الصنف 
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telecommunication services, namely, transmission of webcasts; 
transmission of digital files; transmission of digital content by 

computer networks, the Internet, DSL, cable networks, digital 
download, digital streaming, video-on-demand, near-video-on-
demand, TV, free-to-air TV, pay-per-view TV, satellite, cable, 

telephone or mobile telephone; electronic transmission of 
digital photo files among Internet users; providing access to 
online directories, databases, websites, blogs, music, video 

programs, and reference materials;  transmission of news; 
delivery of messages by electronic transmission; electronic 
transmission of mail and messages; podcasting services; 

providing on-line chat rooms for social networking; providing 
an on-line forum for transmission of messages among computer 
users and the transmission of photos, videos, text, data, images 

and sound; telecommunications services, namely, providing 
online electronic bulletin boards for the transmission of 
messages among computer users concerning entertainment; 

providing telecommunication connectivity services for the 
transfer of images, messages, audio, visual, audiovisual and 
multimedia works among mobile phones, smartphones, portable 

electronic devices, portable digital devices, tablets, or 
computers; transmission of television and movie guides; 
communication between computers; provision of access time to 

multimedia materials on the Internet; provision of 
telecommunications connections to computer databases; 
transmission of data by audio-visual apparatus controlled by 

data processing apparatus or computers; telecommunications 
routing and junction services; rental of access time to global 
computer networks; transmission of greeting cards online; 

rental of message sending apparatus; rental of modems; rental 
of telecommunication equipment. 

ل األجهزة السمعبصريّة محكومة بأجهزة معالجة البيانات والحواسيب، البيانات من خال
خدمات توجيه وتوصيل المكالمات عن بعد، تأجير وقت الوصول الى شبكات حاسوب عالمية، 

ارسال بطاقات المعايدة على االنترنت، تأجير معدات ارسال الرسائل، تأجير المودمات، تأجير 
 معدات االتصاالت عن بعد.

 

 
 

 

 اعادة نشر لوجود خطأ بغايات العالمة باللغة االنجليزية
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  


