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   CHEMPIOIL  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chemical products for use in industry, in particular chemically 
and physically active additives for lubricants, greases, industrial 
oils and for engine, transmission, compressor and hydraulic 
oils and additives for fuels, in particular petrol and diesel fuels; 
additives for coolants and for fluids of windscreen washer 
systems; hydraulic fluids; brake fluids; adhesives used in 
industry; filtering charcoal; strainers (chemical products, 
unprocessed plastics, mineral and vegetable 
substances),ceramic particles as strainers. 

المنتجات الكيماوية المستخدمة في الصناعة وخاصة المضافات الكيميائية والفيزيائية النشطة 
ات وناقالت الحركة وزيوت الضاغطات لمواد التشحيم والشحوم والزيوت الصناعية للمحرك

والزيوت الهيدروليكية والمواد المضافة للوقود تحديدا البترول ووقود الديزل؛ المواد المضافة 
للمبردات ولسوائل أنظمة غسل الزجاج األمامي؛ السوائل الهيدروليكية؛ زيوت المكابح؛ مواد 

منتجات كيماوية(، البالستيك غير اللصق المستخدمة في الصناعة؛ فحم التنقية؛ المصفيات )
 المعالج المواد المعدنية والنباتية(، أدوات السيراميك المستخدمة كمصفيات.

Date of 14/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/01/2019  

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

Nationality     : LITHUANIA جنسية الطالب لتوانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165740 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 165740 الصنف 
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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; Chemical 
compositions for use in construction; Unprocessed artificial 
resins; Unprocessed plastics; Fire extinguishing compositions; 
Fireproofing preparations; Adhesives for use in industry; 
Putties and other paste fillers; Self-hardening artificial resin 
compounds, in particular for anchoring fastening elements; Gas 
and powder charges (solidified gases for industrial purposes); 
Silicones; Chemical cleaning preparations for dissolving fats, 
waxes and release agents. 

الكيماويات المستخدمة في الصناعة والعلوم والتصوير الفوتوغرافي وكذلك في الزراعة 
صطناعية غير معالجة؛ والبستنة والغابات؛ مركبات كيميائية تستخدم في البناء؛ راتنجات ا

بالستيك غير معالج؛ مركبات إلطفاء الحريق؛ مستحضرات مضادة للنيران؛ مواد الصقة 
تستخدم في الصناعة؛ معاجين وغيرها من الحشوات الالصقة؛ مركبات راتنجات اصطناعية 

ذاتية التصلد، وبخاصة لتثبيت عناصر الربط؛ شحنات في صورة غاز ومسحوق )غازات 
اض صناعية(؛ مركبات سليكون؛ مستحضرات تنظيف كيميائية إلذابة الشحوم مصلدة ألغر

 والشمع ومانعات االلتصاق.

Date of 10/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/02/2019  

Applicant Name: fischerwerke GmbH & Co. 
KG 

 اسم طالب التسجيل: كيه جي .فيشرويرك جي إم بي إتش آند كو

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Klaus-Fischer-Strasse 1 72178 Waldachtal 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  والداتشال،  ألمانيا 72178 1شتراسه-كالوس فيشر

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 165769 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 165769 الصنف 
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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 
 لفطريات.تصنيع المضادات الحيوية ومخفضات الكوليسترول ومضادات ا

Priority claim:  Claim Country: BX 
Claim No.: 1386108 
Claim Date: 30/11/2018 

 BXاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 1386108رقم االدعاء: 

 30/11/2018تاريخ االدعاء: 

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 يجب أن يكون األزرق وذلك بموجب النموذج 
 المودع مع الطلب.

 

Date of 16/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/05/2019  

Applicant Name: Centrient Pharmaceuticals 
Netherlands B.V. 

 اسم طالب التسجيل: .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،  1اليكساندر فليمينجالن 

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 165728 Class 1 1 رقم العالمة التجارية 165728 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Paints, varnishes, lacquers; Preservatives against rust and 
against deterioration of wood; Colorants, dyes; Inks for printing, 
marking and engraving; Raw natural resins; Metals in foil and 
powder form for use in painting, decorating, printing and art; 
Primers; Primers for applying reinforcements to concrete 
surfaces; Coatings for use as primers; Primer coatings for 
applying reinforcements to concrete surfaces. 

انات والورنيش وطالءات اللك؛ مواد الوقاية من الصدأ ومواد حفظ الخشب من التلف؛ الده
مواد تلوين، أصباغ؛ حبر للطباعة والوسم والنقش؛ راتنجات طبيعة خام؛ معادن في شكل 
رقائق أو مسحوق الستخدام الدهانين وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانين؛ أساسات 

ع مواد تقوية على السطوح الخرسانية؛ طالءات تستخدم الدهان؛ أساسات دهان لوض
 كأساسات للدهان؛ طالءات أساس لوضع مواد تقوية على السطوح الخرسانية.

Date of 10/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/02/2019  

Applicant Name: fischerwerke GmbH & Co. 
KG 

 اسم طالب التسجيل: كيه جي .فيشرويرك جي إم بي إتش آند كو

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Klaus-Fischer-Strasse 1 72178 Waldachtal 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  والداتشال،  ألمانيا 72178 1شتراسه-كالوس فيشر

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 165770 Class 2 2 رقم العالمة التجارية 165770 الصنف 
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   CARLOTTA  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

shampoos; bath preparations, not for medical purposes; 
laundry preparations; cleaning preparations; polishing wax; 
abrasive paper; aromatics [essential oils]; ethereal oils; 
cosmetics; perfumes; cosmetic preparations for baths; beauty 
masks; cosmetic preparations for skin care; pomades for 
cosmetic purposes; lipsticks; dentifrices; incense; potpourris 
[fragrances]; cosmetics for animals; air fragrancing 
preparations. 

شامبو؛ مستحضرات لإلستحمام، ليست الغراض طبية؛ مستحضرات للغسيل والكي؛ 
نفرة(؛ عطور ]زيوت عطرية[؛ زيوت  مستحضرات تنظيف؛ شمع صقل؛ ورق سحج )سَّ
أثيرية؛ مستحضرات تجميل؛ عطور؛ مستحضرات تجميلية لإلستحمام؛ أقنعة تجميلية؛ 

يل للعناية بالبشرة؛ مراهم ألغراض التجميل؛ طالء الشفاه؛ منظفات أسنان؛ مستحضرات تجم
بخور؛ مزيجات من أوراق الورد المجففة المعطرة ]روائح طيبة[؛ مستحضرات تجميل 

 للحيوانات؛ مستحضرات تعطير الجو

Date of 12/11/2017 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/11/2017  

Applicant Name: GUANGZHOU ZUOFUN 
COSMETICS CO., LTD. 

 اسم طالب التسجيل: .، ال تي دي.غوانغزهو زيوفن كوزميتيكس كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1st .2nd Floor, #1 Huaxing Middle Rd., 
Huaxing Industrial Zone, Xinhua Street, 
Huadu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, P. R. China 

هواكسنج ميدل ار دي.،  هواكسنج  1فيرست. سكند فلور، # 
اندستلاير زون، كسينهوا ستريت، هوادو ديستريكت، غوانغزهو 

 نس، جمهورية الصين الشعبيةسيتي، غوانغدونغ بروفي
 

 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 165922 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165922 الصنف 
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   CHEMPIOIL  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Washing and cleaning preparations; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations;cleaning preparations for 
oil-soiled engines and other soiled industrial objects; cleaning 
preparations for fuel pipes and injection systems of engines, in 
particular of motor vehicle engines; car care products, namely 
wash preservative agents, paint cleaning products, paint 
preservative agents in paste form and liquid form; paint waxes; 
washing shampoos; washing preparations for vehicle washing 
equipment; powder and liquid pre-washing and washing 
preparations for steam-jet equipment and high pressure 
cleaning equipment; water repellent agents for vehicle washing 
equipment; chrome care products; plastic cleaning products; 
impregnating agents and cleaning preparations for motor 
vehicle folding roofs; plastic care products; upholstery care 
products; wheel rim cleaning preparations; soaps. 

مستحضرات الغسيل والتنظيف؛ مستحضرات التنظيف والتلميع ومستحضرات الفرك والكشط؛ 
رى مستحضرات التنظيف للمحركات الملطخة بالزيت واألجسام الصناعية المتسخة األخ

؛مستحضرات التنظيف ألنابيب الوقود وأنظمة الحقن للمحركات تحديدا لمحركات السيارات؛ 
منتجات العناية بالسيارات تحديدا العوامل الحافظة للغسيل ومنتجات تنظيف الدهان ومنتجات 

تنظيف الدهان على شكل معاجين وسوائل؛ شمع الدهان؛ شلمبو الغسيل ؛ مستحضرات 
ل المركبات؛ مستحضرات الغسيل وما قبل الغسيل على شكل مساحيق الغسيل لمعدات غسي

وسوائل للمعّدات العاملة بالنفث البخاري ومعّدات التنظيف العاملة بالضغط العالي؛ العوامل 
المضاّدة للماء لمعّدات غسيل المركبات؛ منتجات العناية بالكروم؛ منتجات تنظيف البالستيك؛ 

ظيف ألسقف السيارات القابلة للطي؛ منتجات العناية عوامل النقع ومستحضرات التن
بالبالستيك؛ منتجات العناية بالتنجيد؛ مستحضرات تنظيف دواليب السيارات المعدنية؛ 

 الصابون.

Date of 14/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/01/2019  

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

Nationality     : LITHUANIA جنسية الطالب لتوانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

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

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165741 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165741 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cosmetics, perfumes, Antiperspirants [toiletries]; Cleansing 
milk for toilet purposes; Colorants for toilet purposes; Milk 
(Cleansing ) for toilet purposes; Oils for toilet purposes; Swabs 
[toiletries]; Talcum powder, for toilet use; Skin care (Cosmetic 
preparations for), Skin whitening creams, Sunscreen 
preparations, Whitening the skin (Cream for), After-shave lotion, 
Beauty masks, make up preparations. 

مستحضرات تجميل، عطور، مضادات للعرق ]مواد تواليت[؛ حليب منظف ألغراض الزينة؛ 
وت ألغراض الزينة؛ أعواد قطن ملونات ألغراض الزينة؛ حليب تنظيف ألغراض الزينة؛ زي

]مواد تواليت[؛ مسحوق التالك للزينة؛ مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة، كريمات لتبييض 
البشرة، مستحضرات الوقاية من الشمس، كريمات مبّيـضة للبشرة، َغسول )لوشن( لما بعد 

 الحالقة، أقنعة تجميلية، مستحضرات مكياج.

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

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة محدد باأللوان االسود واألصفر، وذلك بموجب 
 النموذج المودع مع الطلب.

 

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

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 سيرفيسز )بي في اي( ليمتد، 
 1110، رود تاون تورتوال، في جي 4041ستريت، ص.ب. 

 جزر العذراء البريطانية.

ن طالب التسجيل عنوا  

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 165810 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165810 الصنف 
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   AVEENO GET SKIN HAPPY  
   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

medicated skin care preparations, namely, skin and facial 
lotions and moisturizers, skin and facial cleansers, foaming 
bath preparations, facial masks, anti-wrinkle creams, body 
scrubs, body wash and body soap, skin cleansing wipes and 
pads, skin toners, oatmeal bath treatment preparations to 
soothe and relieve irritated skin, shave gels and creams, after-
shave gel and aftershave lotions, lip balms, and sunscreen 
preparations; hair care preparations, namely, shampoos, dry 
shampoos, conditioners; Essential oils for aromatherapy use; 
aromatherapy products, namely, non-medicated skin creams, 
cleansers, powders, and bath products with essential oils for 
use in aromatherapy; incense; scented body lotions; air 
fragrance reed diffusers 

ضرات غير طبية للعناية بالبشرة، وبخاصًة، غسوالت )لوشن( وكريمات ترطيب للبشرة مستح
والوجه، مستحضرات لتنظيف البشرة والوجه، مستحضرات استحمام رغوية، أقنعة للوجه، 

كريمات مضادة للتجاعيد، مقشرات للجسم، غسول للجسم وصابون للجسم، مناديل وفوط 
امات البشرة، مستحضرات استحمام عالجية من منظفة للوجه، مستحضرات قابضة لمس

الشوفان لتلطيف وتهدئة البشرة المتهيجة، جل وكريمات الحالقة، جل ما بعد الحالقة 
وَغسوالت لما بعد الحالقة، مرطب للشفاه، ومستحضرات الوقاية من الشمس؛ مستحضرات 

وت عطرية الستخدامها العناية بالشعر، وبخاصًة، الشامبو، الشامبو الجاف، بلسم الشعر؛ زي
في العالج بالعطور؛ منتجات العالج بالعطور، وبخاصة، كريمات غير طبية للبشرة، 

مستحضرات تنظيف، بودرة، ومنتجات االستحمام بالزيوت العطرية الستخدامها في العالج 
 بالعطور؛ بخور؛ غسوالت )لوشن( معطرة للجسم؛ أدوات من القصب لنشر معطرات الجو.

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

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، 
 المتحدة األمريكيةالواليات  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 الفكريةسماس للملكية  
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 165794 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165794 الصنف 
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   AVEENO BABY GET SKIN HAPPY  
   

 
 

Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Non-medicated skin care products, namely, skin cleansers, 
shampoos, skin lotions and moisturizers, skin cleansing wipes, 
pre-moistened cosmetic wipes 

غسوالت منتجات غير طبية للعناية بالبشرة، وبخاصة، مستحضرات لتنظيف البشرة، شامبو، 
 )لوشن( وكريمات ترطيب للبشرة، مناديل لتنظيف البشرة، مناديل تجميلية مبللة مسبقاً 

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

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، 
 المتحدة األمريكيةالواليات  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 الفكريةسماس للملكية  
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 165793 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165793 الصنف 



12 

 

 

   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Products for the care and cleansing of skin and hair منتجات لتنظيف والعناية بالبشرة والشعر 

Date of 29/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/01/2019  

Applicant Name: Johnson & Johnson التسجيل:اسم طالب  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 -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 165792 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165792 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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

Priority claim:  Claim Country: FR 
Claim No.: 18 4 474 326 
Claim Date: 03/08/2018 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 184474326رقم االدعاء: 

 03/08/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 31/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/01/2019  

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

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

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

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

 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 165932 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165932 الصنف 
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   OLIOSETA  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Shower gel, not for medical use; hair emollients; hair treatment 
preparations; bath soaps in gel form, not for medical use; face 
and body creams for cosmetic use; hair spray; hair dyes; hair 
lighteners; hair lacquers; nail polish; cosmetic hair lotions; hair 
removing creams; eye make-up; cosmetic preparations for the 
face; hair conditioners; shampoos; hair oils; cosmetic 
preparations for the hair; cosmetic preparations for skin care; 
perfumery; potpourris (fragrances); hair gels; cosmetic 
preparations for body care; colour removing preparations; 
shining preparations (polish); cosmetic preparations for baths; 
hair care creams for cosmetic use 

جل االغتسال ليست لالستخدامات الطبية؛ ملينات الشعر؛ مستحضرات لمعالجة الشعر؛ 
صابون االستحمام على شكل هالم التي ليست لالستخدامات الطبية؛ كريمات الغراض تجميلية 

خ تثبيت الشعر؛ أصباغ للشعر؛ مفتحات شعر؛ ملمعات الشعر؛ طالء للوجه والجسم؛ بخا
األظافر؛ لوشن الشعر التجميلي؛ كريم إزالة الشعر؛ مكياج العيون؛ مستحضرات التجميل 

للوجه؛ مستحضرات ترطيب الشعر؛ الشامبو؛ زيوت الشعر؛ مستحضرات التجميل للشعر؛ 
ية؛ الزهور المجففة )عطور(؛ جل للشعر؛ مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة؛ المواد العطر

مستحضرات تجميلية للعناية بالجسم؛ مستحضرات إزالة األلوان؛ مستحضرات التلميع 
)الصقل(؛ مستحضرات التجميل التي توضع عند االستحمام؛ كريمات العناية بالشعر 

 لالستخدامات التجميلية

Date of 14/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/02/2019  

Applicant Name: BAREX ITALIANA S.R.L. اسم طالب التسجيل: ال.ار.باريكس ايطالينا اس 

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Via Grazia, 11, 40069 – ZOLA PREDOSA 
(BOLOGNA), ITALY 

 عنوان طالب التسجيل  زوال بريدوسا ) بولونيا(، ايطاليا -40069، 11فيا غرازيا، 

Applicant for 
Correspondence 

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 165738 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165738 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cosmetics; perfumes; skin care (cosmetic) preparations; make-
up preparations; antiperspirants [toiletries]; cleansing milk for 
toilet purposes; colorants for toilet purposes; milk (cleaning-) 
for toilet purposes; oils for toilet purposes; swabs [toiletries]; 
talcum powder, for toilet use; toiletries; 

ور؛ مستحضرات )تجميل( للعناية بالبشرة؛ مستحضرات مكياج؛ مستحضرات تجميل؛ عط
موانع للتعرق ]مواد الزينة[؛ حليب منظف ألغراض الزينة؛ ملونات ألغراض الزينة؛ حليب 

تنظيف ألغراض الزينة؛  زيوت ألغراض الزينة؛  أعواد]مواد الزينة[؛ مسحوق الطلق 
 للزينة؛ مواد الزينة؛

Date of 19/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/02/2019  

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 اجنبيةشركة 

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   - 
AMMAN-JORDAN AMMAN-JORDAN, 
PO_BOX: 910580 - POSTCODE: 11191  

صندوق بريد  -االردن   -عمان  -سماس للملكية الفكرية  
  11191رمز بريدي  - 910580

ليغعنوان التب  

Trademark 165813 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165813 الصنف 
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   WHITE BARN  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Room fragrance refills for electric room fragrance dispensers; 
air fresheners and room deodorizing sprays 

ألجهزة توزيع الروائح الكهربائية المطيبة في الغرف؛ ملطفات الجو عبوات تعطير الغرف 
 والرذاذات المزيلة للروائح للغرف

Date of 27/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/02/2019  

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

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, 
Ohio 43068 

 عنوان طالب التسجيل  43068سيفن ليمتد باركواي، رينولدزبورغ، اوهايو 

Applicant for 
Correspondence 

CEDAR WHITE BRADLEY CONSULTING 
/JORDAN LTD   - AMMAN,JORDAN , 
PO_BOX: 435- POSTCODE: 11821 

عمان ،االردن    -م .م.االردن ذ /سيدر وايت برادلي لالستشارات 
 11821رمز بريدي  -435صندوق بريد  -

ليغعنوان التب  

Trademark 165704 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165704 الصنف 
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 اختاري اللطافة   
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Products for the care and cleansing of skin and hair منتجات لتنظيف والعناية بالبشرة والشعر 

Date of 12/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/03/2019  

Applicant Name: Johnson & Johnson طالب التسجيل:اسم  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   - 
AMMAN-JORDAN AMMAN-JORDAN, 
PO_BOX: 910580 - POSTCODE: 11191  

صندوق بريد  -االردن   -عمان  -سماس للملكية الفكرية  
  11191رمز بريدي  - 910580

ليغعنوان التب  

Trademark 165797 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165797 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cosmetics مستحضرات التجميل 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use  words ( for creators of beauty)if used separately 
from the mark 

 forالتنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات ) 
creators of beautyبمعزل عن العالمه ) 

 

Date of 10/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/04/2019  

Applicant Name: Croma-Pharma GmbH اسم طالب التسجيل: فارما جي ام بي اتش-كروما 

Nationality     : AUSTRIA جنسية الطالب النمسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Industriezeile 6, 2100 Leobendorf, Austria  عنوان طالب التسجيل  ليوبيندورف، النمسا 2100، 6اندستريزيلي 

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 165893 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165893 الصنف 
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   MARHENNE  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cosmetics; Baths (Cosmetic preparations for- ;(Cosmetic 
preparations for slimming purposes; Eyelashes (Cosmetic 
preparations for-); Skin care (Cosmetic preparations for-); Skin 
whitening creams; Collagen (Cosmetic preparations for-); Soap; 
Perfumes; Essential oils; Shampoos; Hair lotions; Hair dyes; 
Dentifrices; Deodorants for human beings; Depilatory 

ns; Afterpreparatio-shave lotion.  

لغايات التنحيف، مستحضرات تجميل، مستحضرات تجميلية لإلستحمام، مستحضرات تجميل 
بالبشرة، كريمات تبيض البشرة، مستحضرات تجميل للرموش، مستحضرات تجميل للعناية 

ُسوالت )لوشن( كوالجين )مستحضرات تجميل(، صابون،  عطور، زيوت عطرية، شامبو، غَّ
أسنان، مزيالت الروائح الكريهة لالستخدام البشري، عر، أصباغ للشعر، منظفات للش

 َغسول )لوشن( لما بعد الحالقة.مستحضرات إزالة الشعر، 

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

Applicant Name: MOUSSY LIMITED.  اسم طالب التسجيل: .موسي لمتيد 

Nationality     : HONG KONG جنسية الطالب هونغ كونغ: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address UNIT 3A 12/F KAISER CENTRE NO. 18 
CENTRE STREET SAI YING PUN HONG 
KONG.  

سنتر ستريت  18/اف كايسير سنتر نمبر. 12ايه  3يونيت 
 بيون، هونج كونج.ساى ييانج 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 الطابق االرضي

ليغالتبعنوان   

Trademark 166031 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 166031 الصنف 
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سطور      
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

floors perfumery, bleaching preparation, cleaning, polishing 
scouring& abrasive preparations, soaps, hair lotion, floors gel, 
hair shampoo, shower gel, perfumery, essential oils, air 
fragrancing preparations, cosmetics, liquid detergents, 
dentifrices, washing soda for cleaning, laundry detergents, 
laxatives for clothes used in laundry.  

من اجل معطر ارضيات، ومستحصرات التبييض ومستحضرات التنظيف والتلميع والصقل 
والكشط والصابون ومحاليل الشعر ، سائل جلي، جل ارضيات. شامبو حمام. شامبو شعر. 

العطور والزيوت العطريه، مستحضرات تعطير الجو،مستحضرات التجميل، منظفات 
ان, صودا الغسيل للتنظيف،مستحضرات غسل المالبس، سائله،مستحضرات تنظيف االسن

 ملينات االقمشه التي تستخدم في غسيل المالبس. 

Date of 22/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/07/2019  

Applicant Name: Bait Alshaarq for 
Perfumes Co  

 اسم طالب التسجيل: شركة بيت الشرق للعطور 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

Applicant for 
Correspondence 

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

Trademark 165676 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165676 الصنف 
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الشموخ      
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

floors perfumery, bleaching preparation, cleaning, polishing 
scouring& abrasive preparations, soaps, hair lotion, floors gel, 
hair shampoo, shower gel, perfumery, essential oils, air 
fragrancing preparations, cosmetics, liquid detergents, 
dentifrices, washing soda for cleaning, laundry detergents, 
laxatives for clothes used in laundry. 

من اجل معطر ارضيات، ومستحصرات التبييض ومستحضرات التنظيف والتلميع والصقل 
مبو حمام. شامبو شعر. والكشط والصابون ومحاليل الشعر ، سائل جلي، جل ارضيات. شا

العطور والزيوت العطريه، مستحضرات تعطير الجو،مستحضرات التجميل، منظفات 
سائله،مستحضرات تنظيف االسنان, صودا الغسيل للتنظيف،مستحضرات غسل المالبس، 

 ملينات االقمشه التي تستخدم في غسيل المالبس. 

Date of 22/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/07/2019  

Applicant Name: Bait Alshaarq for 
Perfumes Co  

 اسم طالب التسجيل: شركة بيت الشرق للعطور 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

Applicant for 
Correspondence 

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

Trademark 165677 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165677 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

floors perfumery , bleaching preparation , cleaning , polishing 
scouring & abrasive preparations , soaps , hair lotion , floors grl 
, hair shampoo , shower gel , perfumery , essential oils , asir 
fragrancing preparations , cosmetics , liquid detergents , 
dentifrices , washing soda for cleaning , laundry detergents , 
laxatives for clothes used in laundry . 

ل معطر ارضيات ، ومستحضرات التبيض ومستحضرات التنظيف و التلميع و الصقل و من اج
الكشط و الصابون ومحاليل الشعر ، سائل جلي ، جل ارضيات ، شامبو حمام ، شامبو شعر ، 

العطور و الزيوت العطريه ، مستحضرات تعطير الجو مستحضرات التجميل ، منظفات سائله ، 
صودا الغسيل للتنظيف ، مستحضرات غسل المالبس ، ملينات مستحضرات تنظيف االسنان ، 

 االقمشه التي تستخدم في غسيل المالبس .

Date of 22/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/07/2019  

Applicant Name: Bait Alshaarq for 
Perfumes Co  

 اسم طالب التسجيل: شركة بيت الشرق للعطور 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

Applicant for 
Correspondence 

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

Trademark 165674 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165674 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

floors perfumery, bleaching preparation, cleaning, polishing 
scouring& abrasive preparations, soaps, hair lotion, floors gel, 
hair shampoo, shower gel, perfumery, essential oils, air 
fragrancing preparations, cosmetics, liquid detergents, 
dentifrices, washing soda for cleaning, laundry detergents, 
laxatives for clothes used in. laundry 

من اجل معطر ارضيات، ومستحصرات التبييض ومستحضرات التنظيف والتلميع والصقل  
عر. والكشط والصابون ومحاليل الشعر ، سائل جلي، جل ارضيات. شامبو حمام. شامبو ش

العطور والزيوت العطريه، مستحضرات تعطير الجو،مستحضرات التجميل، منظفات 
سائله،مستحضرات تنظيف االسنان, صودا الغسيل للتنظيف،مستحضرات غسل المالبس، 

 ملينات االقمشه التي تستخدم في غسيل المالبس. 

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

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

 

Date of 04/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/08/2019  

Applicant Name: Bait Alshaarq for 
Fragrences   

 اسم طالب التسجيل: شركة بيت الشرق للعطور 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

Applicant for 
Correspondence 

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

Trademark 165675 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165675 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

floors perfumery, bleaching preparation, cleaning, polishing 
scouring& abrasive preparations, soaps, hair lotion, floors gel, 
hair shampoo, shower gel, perfumery, essential oils, air 
fragrancing preparations, cosmetics, liquid detergents, 
dentifrices, washing soda for cleaning, laundry detergents, 
laxatives for clothes used in.laundry 

والصقل من اجل معطر ارضيات، ومستحصرات التبييض ومستحضرات التنظيف والتلميع  
والكشط والصابون ومحاليل الشعر ، سائل جلي، جل ارضيات. شامبو حمام. شامبو شعر. 

العطور والزيوت العطريه، مستحضرات تعطير الجو،مستحضرات التجميل، منظفات 
سائله،مستحضرات تنظيف االسنان, صودا الغسيل للتنظيف،مستحضرات غسل المالبس، 

 يل المالبس. ملينات االقمشه التي تستخدم في غس

Date of 04/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/08/2019  

Applicant Name: Bait Alshaarq for 
Fragrences   

 اسم طالب التسجيل: شركة بيت الشرق للعطور 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career طالب التسجيل مهنة  

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

Applicant for 
Correspondence 

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

Trademark 165678 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165678 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

cosmetics مواد تجميل 

Date of 09/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/09/2019  

Applicant Name: Fadel &Mousa Shihadeh 
Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة فضل وموسى شحادة

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type   نوع طالب التسجيل 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman-Jordan-Jabal alhussain -Qibyah 
st.bld.No.16, P.O.Box: 712199, 11171 

،   16عمارة رقم -قبيه-ش-جبل الحسين -عمان 
 11171, 712199ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 712199 -11171 Amman-Jordan-
Jabal alhussain -Qibyah st.bld.No.16 

-قبيه-ش-جبل الحسين -عمان  11171 -712199ص.ب  
 16عمارة رقم 

ليغعنوان التب  

Trademark 165865 Class 3 3 رقم العالمة التجارية 165865 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Oils for releasing form work building; Gasolines for industrial 
purposes; Industrial greases; Petroleum jellys for industrial 
purpose; Non-mineral oils and greases for industrial purposes 
(not for fuel); Industrial oils; Lubricating oils for industrial 
purposes; Gear oils; Motor oils; Greases for Belts; Oils for the 
preservation of Masonry; Moistening oils; Wool greases; Engine 
oils; Lubricating greases; Lubricating oils; Lubricating oils for 
motor vehicle engines; Cutting fluids; Mould releasing oils; Oils 
for paints; Petrol; Gas oils; Light oils; Naphthas; Heating oils; 
Carburants; Kerosenes; Illuminating Greases; Lighting fuels; 
Diesel oils; Ligroins; Raw or refined Petroleums; Benzine; 
Methylated spirits; Petroleum ethers; Coal naphthas; Fuels for 
small furnaces; Fuels with an alcoholic bases; Liquid fuels; 
Denaturated fuel alcohols; Alcohol(fuels); Ethanol(fuels); 
Combustible oils; Non-chemical additives for oils and fuels; 
Motor fuels; Heavy oils; Coal tar oils; Xylene(Xylon); Fuels for 
aircrafts; Grease for arms (weapons); Fuels from crude oils; 
Artificial petroleums; Belt oil; Oil additives; Brake oil; Gearbox 
oil; Additives, non-chemical, to motor-fuel; Benzene Fuel; Fuel 
oil; Gasoline; Lubricants 

زيوت لفك اإللتصاق في القوالب ]البناء[؛ الغازولين لالستخدامات الصناعية؛ شحم صناعي؛  
هالم بترول ألغراض صناعية؛ زيوت وشحوم غير معدنية لالستخدام الصناعي )ليست 

للوقود(؛ زيوت صناعية؛ زيت تزليق لالستخدام الصناعي؛ زيوت الجير/ناقل الحركة؛ زيوت 
المحركات؛ شحم للسيور؛ زيت لحفظ البناء؛ زيت ترطيب؛ دهن الصوف؛ زيوت الماتورات؛ 

زليق لمحركات المركبات؛ موائع قطع؛ زيوت لتحرير شحم تزليق؛ زيت تزليق؛ زيت ت
القوالب؛ زيوت للدهانات؛ بنزين؛ زيت الغاز )السوالر(؛ زيوت اإلضاءة؛ نفثا؛ زيوت تسخين؛ 
مكربنات؛ كيروسين )كاز(؛ شحم اإلنارة؛ وقود اإلضاءة؛ زيت ديزل؛ ليغروين ]نفط[؛ بترول 

بترولي؛ نفثا الفحم؛ الوقود لألفران صغيرة؛ وقود  ]خام أو مكرر[؛ بنزاين؛ كحول ُمَمْثَيلْ؛ أثير
ممزوج مع قاعدة كحولية؛ وقود سائل؛ كحول )وقود( المشوب؛ كحول )وقود(؛ إيثانول 

]وقود[؛ زيت قابل لإلحتراق؛ إضافات غير الكيميائية للزيوت والوقود؛ وقود محركات؛ زيوت 
ات؛ شحم لألسلحة؛ الوقود من النفط ثقيلة؛ زيت قار الفحم؛ زايلين )زايلول(؛ وقود للطائر

الخام؛ النفط االصطناعي؛ زيت للسيور؛ اضافات للزيت؛ زيت الفرامل؛ الزيت التروس؛ 
 إضافات، غير الكيميائية، إلى وقود المحرك؛ بنزين؛ وقود؛ زيت وقود؛ غازولين؛ مزلقات

Date of 29/01/2017 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/01/2017  

Applicant Name: Hyundai Oilbank Co., Ltd   اسم طالب التسجيل: ، ال تي دي .هيونداي اويلبانك كو 

Nationality     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 182, Pyeongsin 2-ro, Daesan-eup, Seosan-
si, Chungcheongnam-do, do, Republic of 
Korea 

سي،  -ايوب، سيوسان -رو، ديسن - 2، بيونغسين 182
 دو، جمهورية كوريا -تشانجتشونجنام 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

NJQ & ASSOCIATES   - AMMAN - JORDAN 
AMMAN - JORDAN, PO_BOX: 142025 - 
POSTCODE: 11814 - Tel: 5865731 

صندوق بريد  -عمان االردن   -مكتب نادر جميل قمصية  
 5865731تليفون:  - 11814رمز بريدي  - 142025

ليغعنوان التب  

Trademark 165920 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 165920 الصنف 
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   WHITE BARN  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

candles الشموع 

Date of 27/02/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/02/2019  

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

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, 
Ohio 43068 

 عنوان طالب التسجيل  43068سيفن ليمتد باركواي، رينولدزبورغ، اوهايو 

Applicant for 
Correspondence 

CEDAR WHITE BRADLEY CONSULTING 
/JORDAN LTD   - AMMAN,JORDAN , 
PO_BOX: 435- POSTCODE: 11821 

عمان ،االردن    -م .م.االردن ذ /سيدر وايت برادلي لالستشارات 
 11821رمز بريدي  -435صندوق بريد  -

ليغعنوان التب  

Trademark 165703 Class 4 4 التجاريةرقم العالمة  165703 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Industrial oils and greases; motor oil; Lubricants being gear 
oils; lighting fuel; Non-chemical additives for oils; Non- 
chemical fuel additives; Lubricants; Lubricating grease; Dust 
absorbing, wetting and binding compositions; Wax [raw 
material]; Candles and wicks for lighting; Liquefied petroleum 
gases to be used in motor vehicles; Non-chemical additives for 
transmission oils; Automotive final drive oils; Lubricating oil for 
motor vehicle engines; Fuels and illuminants; Gasoline (fuel); 
Industrial wax. 

كونها زيوت للتروس )الجير(، وقود  زيوت وشحوم صناعية، زيت محركات، مزلقات
االضاءة، إضافات غير كيميائية للزيوت، إضافات غير كيميائية للوقود، مزلقات، شحوم 

تزليق، مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار، شمع ]مادة خام[، شموع وفتائل لإلضاءة، 
ير كيميائية لزيوت غازات البترول المسال المستخدمة في المركبات ذات المحركات، إضافات غ

النقل )ناقل الحركة(، زيوت نقل الطاقة النهائي لمحركات المركبات، زيت التشحيم لمحركات 
 المركبات، وقود ومواد إضاءة، البنزين )وقود(، الشمع الصناعي.

Special condition:  Claiming dark blue, light blue, yellow, white 
and black colors 

ة: مع المطالبة باأللوان األزرق الغامق واألزرق الفاتح واألصفر واألبيض اشتراطات خاص
 واألسود

 

Date of 09/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/05/2019  

Applicant Name: COMPANIA ESPANOLA 
DE PETROLEOS, S.A.U. 

 اسم طالب التسجيل: .يو.ايه.كومبانيا اسبانوال دي بيتروليوس، اس

Nationality     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P de la Castellana, 259 A, 28046 Madrid, 
Spain 

 عنوان طالب التسجيل  مدريد، اسبانيا 28046ايه،  259بيه دي ال كاستيالنا، 

Applicant for 
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 165969 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 165969 الصنف 



29 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Industrial oils and greases; motor oil; Lubricants being gear 
oils; lighting fuel; Non-chemical additives for oils; Non- 
chemical fuel additives; Lubricants; Lubricating grease; Dust 
absorbing, wetting and binding compositions; Wax [raw 
material]; Candles and wicks for lighting; Liquefied petroleum 
gases to be used in motor vehicles; Non-chemical additives for 
transmission oils; Automotive final drive oils; Lubricating oil for 
motor vehicle engines; Fuels and illuminants; Gasoline (fuel); 
Industrial wax. 

ت محركات، مزلقات كونها زيوت للتروس )الجير(، وقود زيوت وشحوم صناعية، زي
االضاءة، إضافات غير كيميائية للزيوت، إضافات غير كيميائية للوقود، مزلقات، شحوم 

تزليق، مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار، شمع ]مادة خام[، شموع وفتائل لإلضاءة، 
محركات، إضافات غير كيميائية لزيوت غازات البترول المسال المستخدمة في المركبات ذات ال

النقل )ناقل الحركة(، زيوت نقل الطاقة النهائي لمحركات المركبات، زيت التشحيم لمحركات 
 المركبات، وقود ومواد إضاءة، البنزين )وقود(، الشمع الصناعي.

Special condition:  Claiming dark blue, light blue, yellow, white 
and black colors 

اشتراطات خاصة: مع المطالبة باأللوان األزرق الغامق واألزرق الفاتح واألصفر واألبيض 
 واألسود

Date of 09/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/05/2019  

Applicant Name: COMPANIA ESPANOLA 
DE PETROLEOS, S.A.U. 

 اسم طالب التسجيل: .يو.ايه.دي بيتروليوس، اس كومبانيا اسبانوال

Nationality     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P de la Castellana, 259 A, 28046 Madrid, 
Spain 

 عنوان طالب التسجيل  مدريد، اسبانيا 28046ايه،  259بيه دي ال كاستيالنا، 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 165965 Class 4 4 رقم العالمة التجارية 165965 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

food for babies and beverages for infants (herbal tea) dietetic 
substances adapted for medical use dietary supplemants for 
human and animals, perparations for for destroying vermin 
,fungicides ,bath salts for medical purposes ,mwdical 
shampooo.l 

طفال الرضع )شاي اعشاب ( مواد حمية غذائية معدة \اغذية لالطفال الرضع ومشروبات لال
لالستعمال الطبي ،مكمالت غذائية للبشروالحيوانات ،مستحضرات لقتل الحشرات ، مبيدات 

 الستحمام المعدنية والطبية وشامبو طبي للفطريات ،مبيدات لالعشاب ،امالح ا

Date of 04/09/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/09/2018  

Applicant Name: Ala'a Amin Sa'id Eid  اسم طالب التسجيل: االء امين سعيد عيد 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -Abo Nuseir, P.O.Box: 541151, 
11937 

, 541151شارع محمد طوقان   ، ص.ب:-ابو نصير -عمان 
11937 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 541151 -111937 Amman -Abo 
Nuseir 

شارع محمد -ابو نصير -عمان  111937 -541151ص.ب  
 طوقان 

ليغعنوان التب  

Trademark 165682 Class 5 5 العالمة التجاريةرقم  165682 الصنف  
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   AVEENO BABY GET SKIN HAPPY  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medicated diaper rash cream; anti-itch cream; bath treatment 
preparation to soothe and relieve irritated, itching, inflamed skin 

مضادة للحكة؛ مستحضرات عالجية كريمات طبية للطفح الجلدي من الحفاضات؛ كريمات 
 باالستحمام لتلطيف وتخفيف البشرة شديدة الحساسة والمتهيجة والملتهبة

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 -7001, 
U.S.A. 

نيوجيرسي، ون جونسن آند جونسن بالزا،  نيو برونزويك، 
 الواليات المتحدة األمريكية 7001- 08933

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor 
Almanthoor Schools Al-Salheen District, 
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region 
AMMAN Jordan 

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

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 165795 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165795 الصنف 
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   AVEENO GET SKIN HAPPY  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medicated skin care products; anti-itch creams; vitamin and 
mineral supplements; aromatherapy oils for alleviating stress 

بالبشرة؛ كريمات مضادة للحكة؛ مكمالت من الفيتامينات والمعادن؛ منتجات طبية للعناية 
 زيوت عطرية عالجية لتخفيف اإلجهاد.

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

Applicant Name: Johnson & Johnson طالب التسجيل:اسم  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 -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 165798 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165798 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations, namely anticancer product. .المستحضرات الصيدالنية، تحديدا: المنتجات المضاّدة لمرض السرطان 

Priority claim:  Claim Country: FR 
Claim No.: 4485907 
Claim Date: 26/09/2018 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 4485907رقم االدعاء: 

 26/09/2018تاريخ االدعاء: 

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

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

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

Applicant Name: SANOFI 
BIOTECHNOLOGY 

 اسم طالب التسجيل: بيوتيكنولوجيسانوفي 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 54, rue La Boetie, 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 
 زيدعمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن 

ليغعنوان التب  

Trademark 165739 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165739 الصنف 
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   PROCULOC  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical products. .المنتجات الصيدالنيه 

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 017936795 
Claim Date: 27/07/2018 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 017936795رقم االدعاء: 

 27/07/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 27/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/01/2019  

Applicant Name: Amdipharm Limited اسم طالب التسجيل: امديفارم ليمتد 

Nationality     : IRELAND جنسية الطالب ايرلندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

 عنوان طالب التسجيل  ، ايرلندا4بيرلينجتون 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 165763 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165763 الصنف 
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    MYTOLAC  
   

 
 

Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Pharmaceutical products excluding pharmaceutical 
preparations/medicines for the treatment of respiratory 
diseases. 

المنتجات الصيدالنية باستثناء المستحضرات الصيدالنية / األدوية لعالج أمراض الجهاز 
 التنفسي.

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 017936793 
Claim Date: 27/07/2018 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 017936793رقم االدعاء: 

 27/07/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 27/01/2019 الجريدة الرسمية اعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/01/2019  

Applicant Name: Amdipharm Limited اسم طالب التسجيل: امديفارم ليمتد 

Nationality     : IRELAND جنسية الطالب ايرلندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

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

 عنوان طالب التسجيل  ، ايرلندا4بيرلينجتون 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 165933 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165933 الصنف 
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   RENEZON  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical products. .المنتجات الصيدالنية 

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 017936800 
Claim Date: 27/07/2018 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 017936800رقم االدعاء: 

 27/07/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 27/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/01/2019  

Applicant Name: Amdipharm Limited اسم طالب التسجيل: امديفارم ليمتد 

Nationality     : IRELAND جنسية الطالب ايرلندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

 عنوان طالب التسجيل  ، ايرلندا4بيرلينجتون 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 165934 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165934 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations and substances. .المستحضرات والمواد الصيدالنية 

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 017961543 
Claim Date: 25/09/2018 

 EUاالدعاء: االدعاء بحق االولوية: بلد 
 017961543رقم االدعاء: 

 25/09/2018تاريخ االدعاء: 

Special condition:  Claiming red, silver and white colors. .اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان االحمر والفضي واالبيض 

Date of 28/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/01/2019  

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, P.O.Box: 921100, 11192 

بازل، سويسرا  ،  4052، 84اس تي ار. -بيتر ميريان
 11192, 921100ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 165897 Class 5 5 العالمة التجاريةرقم  165897 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. 

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

 والزراعي والبستنة.

Date of 30/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/01/2019  

Applicant Name: AMVAC C.V. اسم طالب التسجيل: .في.امفاك سي 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 4695 MacArthur Court, Suite 1200, 
Newport Beach, CA  92660, USA,  

، نيوبورت بيتش، سي 1200ماكارثر كورت، سويت  4695
 ، الواليات المتحدة 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  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166039 Class 5 5 التجاريةرقم العالمة  166039 الصنف  
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   ELESTAL  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Insecticides for agricultural use. .المبيدات الحشرية لالستخدام الزراعي 

Date of 18/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  18/02/2019  

Applicant Name: Syngenta Participations 
AG 

 اسم طالب التسجيل: سينجينتا بارتيسيبيشينز ايه جي

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  بازل، سويسرا 4058، 215شوارزوالدالي 

Applicant for 
Correspondence 

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

عمان    11192 -921100 ص.بابو غزالة للملكية الفكرية  
 االردن 

ليغعنوان التب  

Trademark 165975 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165975 الصنف 
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   Upozan  
   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Nutritional supplements; dietary supplements for humans; 
medicinal preparations for the treatment of erectional 
dysfunction; medicinalpreparations for the prevention and 
treatment of pain; medicinal preparations for the prevention and 
treatment of infectious or parasitic diseases, neoplasms, 
diseases of blood or blood-forming organs or disorders 
involving the immune mechanism, endocrine,nutritional and 
metabolic diseases or disorders; medicinal preparations for the 
prevention and treatment of mental or behavioral disorders in 
the nature of diseases of the nervous system,neurological 
diseases and disorders, and neurodegenerative diseases and 
disorders; medicinal preparations for the prevention and 
treatment of diseases of the eye or adnexa, diseases of the ear 
or mastoid process, diseases of the circulatory system, 
diseases of the respiratory system, diseases of the digestive 
system, diseases of the skin or subcutaneous tissue; medicinal 
preparations for the prevention and treatment of diseases of the 
musculoskeletal system or connective tissue, in the nature of 
diseases of the genitourinary system, and congenital 
malformations, deformations or chromosomal abnormalities; 
medicinal preparations for fertility in the nature of fertility 
enhancement preparations, birth control in the nature of 
contraceptive preparations, anesthetic for surgical purposes for 
use in and child birth and during puerperium; medicinal 
preparations for treating wounds and poisoning; medicinal 
preparations in the nature of antibacterial pharmaceuticals for 
protection against bacterial agents resistant to antibiotics , 

 المكمالت الغذانية؛ مكمالت الحمية الغذائية للبشر؛ المستحضرات الدوائية لعالج ضعف
 الدوائية للوقايةاالنتصاب؛ المستحضرات الدوائية للوقاية والعالج من األلم؛ المستحضرات 

 والعالج من األمراض المعدية أو الطفيلية واألورام وأمراض الدم أو اجهزة تشكيل الدم أو
 االضطرابات التي تتعلق بأليات المناعة و الغدد الصماء واألمراض أو االضطرابات الغذائية

لسلوكية على واأليضية؛ المستحضرات الدوائية للوقاية والعالج من االضطرابات العقلية أو ا
شكل أمراض الجهاز العصبي واألمراض واالضطرابات العصبية واألمراض واالضطرابات 
التنكسية العصبية؛ المستحضرات الدوائية للوقاية والعالج من أمراض العين أو التركيبات 

البصرية التابعة وأمراض األذن أو عملية الخشاء وأمراض الدورة الدموية وأمراض الجهاز 
وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض أنسجة الجلد أو تحت الجلد؛ المستحضرات  التنفسي

الدوائية للوقاية والعالج من أمراض الجهاز العضلي الهيكلي أو النسيج الضام على شكل 
أمراض الجهاز البولي التناسلي والتشوهات الخلقية والتشوهات أو شذوذ الكروموزومات ؛ 

ى شكل مستحضرات تعزيز الخصوبة؛ محددات النسل المستحضرات الدوائية للخصوبة عل
على شكل مستحضرات مائعة للحمل؛ المخدر ألغراض جراحية لالستخدام عند الوالدة وأثناء 

النفاس؛ المستحضرات الدوائية لعالج الجروح والتسمم؛ المستحضرات الدوائية على شكل 
 المقاومة للمضادات الحيوية ,األدوية المضادة للبكتيريا للحماية من العوامل البكتيرية 

Date of 07/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/03/2019  

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

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165734 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165734 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

canitary preparation for medical purposes .dietetic substances 
adapted for medical use food for babies  

مستحضرات صحية لالغراض الطبية ، مواد حمية غذائية عده لالستعمال الطبي واغذية 
 لالطفال الرضع 

Date of 14/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/03/2019  

Applicant Name: Al-Eid Food & Cosmetics 
Trading Company  

التسجيل:اسم طالب  م .م.شركة العيد لتجارة المواد الغذائية والتجميل 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-Shafa Badran , P.O.Box: 542296, 
11937 

 عنوان طالب التسجيل  11937, 542296شفا بدران  ، ص.ب:-عمان

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 542296 -11937 Amman-Shafa 
Badran  

ليغعنوان التب شفا بدران -عمان 11937 -542296ص.ب    

Trademark 165668 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165668 الصنف 
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  TIVWYN  
   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Pharmaceutical preparations for use in humans, namely, 
chemotherapeutics and biopharmaceuticals; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of disorders of 
the nervous system, the immune system, the cardio-vascular 
system, the metabolic system, the respiratory system, the 
musculo-skeletal system, and the genitourinary system; 
pharmaceutical preparations  for the treatment of cancer, 
autoimmune diseases, and inflammatory disorders; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, oncology, 
hematology, ophthalmology, gastroenterological disorders, and 
tissue and organ transplantology. 

المستحضرات الصيدالنية لالستخدام على البشر وبالتحديد العالج الكيميائي والمستحضرات 
نية للوقاية والعالج من اضطرابات الجهاز العصبي الصيدالنية الحيوية، المستحضرات الصيدال

والجهاز المناعي والجهاز القلبي الوعائي  )األوعية الدموية( والجهاز األيضي والجهاز 
التنفسي والجهاز الهيكلي العضلي والجهاز البولي التناسلي، المستحضرات الصيدالنية لعالج 

اللتهابية، المستحضرات الصيدالنية السرطان وأمراض المناعة الذاتية واالضطرابات ا
لالستخدام في طب األمراض الجلدية واألورام وأمراض الدم وطب العيون واضطرابات الجهاز 

 الهضمي وزراعة األنسجة واألعضاء.

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 017960413 
Claim Date: 25/09/2018 

 EUعاء: االدعاء بحق االولوية: بلد االد
 017960413رقم االدعاء: 

 25/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 21/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/03/2019  

Applicant Name: Genmab A/S اسم طالب التسجيل: اس/جينماب ايه 

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Kalvebod Brygge 43, DK-1560 
Copenhagen V, Denmark 

 عنوان طالب التسجيل  كوبنهاجن في، الدنمارك 1560-، دي كيه43كالفيبود بريجي 

Applicant for 
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 166013 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166013 الصنف 
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   TIVDAK  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations for use in humans, namely, 
chemotherapeutics and biopharmaceuticals; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of disorders of 
the nervous system, the immune system, the cardio-vascular 
system, the metabolic system, the respiratory system, the 
musculo-skeletal system, and the genitourinary system; 
pharmaceutical preparations  for the treatment of cancer, 
autoimmune diseases, and inflammatory disorders; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, oncology, 
hematology, ophthalmology, gastroenterological disorders, and 
tissue and organ transplantology. 

صيدالنية لالستخدام على البشر وبالتحديد العالج الكيميائي والمستحضرات المستحضرات ال
الصيدالنية الحيوية، المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من اضطرابات الجهاز العصبي 

والجهاز المناعي والجهاز القلبي الوعائي )األوعية الدموية( والجهاز األيضي والجهاز 
العضلي والجهاز البولي التناسلي، المستحضرات الصيدالنية لعالج التنفسي والجهاز الهيكلي 

السرطان وأمراض المناعة الذاتية واالضطرابات االلتهابية، المستحضرات الصيدالنية 
لالستخدام في طب األمراض الجلدية واألورام وأمراض الدم وطب العيون واضطرابات الجهاز 

 الهضمي وزراعة األنسجة واألعضاء.

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 017960411 
Claim Date: 25/09/2018 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 017960411رقم االدعاء: 

 25/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 21/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/03/2019  

Applicant Name: Genmab A/S اسم طالب التسجيل: اس/جينماب ايه 

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Kalvebod Brygge 43, DK-1560 
Copenhagen V, Denmark 

 عنوان طالب التسجيل  كوبنهاجن في، الدنمارك 1560-، دي كيه43كالفيبود بريجي 

Applicant for 
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 165990 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165990 الصنف 
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   TIFARGYS  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations for use in humans, namely, 
chemotherapeutics and biopharmaceuticals; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of disorders of 
the nervous system, the immune system, the cardio-vascular 
system, the metabolic system, the respiratory system, the 
musculo-skeletal system, and the genitourinary system; 
pharmaceutical preparations  for the treatment of cancer, 
autoimmune diseases, and inflammatory disorders; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, oncology, 
hematology, ophthalmology, gastroenterological disorders, and 
tissue and organ transplantology. 

المستحضرات الصيدالنية لالستخدام على البشر وبالتحديد العالج الكيميائي والمستحضرات 
العصبي  الصيدالنية الحيوية، المستحضرات الصيدالنية للوقاية والعالج من اضطرابات الجهاز

والجهاز المناعي والجهاز القلبي الوعائي )األوعية الدموية( والجهاز األيضي والجهاز 
التنفسي والجهاز الهيكلي العضلي والجهاز البولي التناسلي، المستحضرات الصيدالنية لعالج 

السرطان وأمراض المناعة الذاتية واالضطرابات االلتهابية، المستحضرات الصيدالنية 
ام في طب األمراض الجلدية واألورام وأمراض الدم وطب العيون واضطرابات الجهاز لالستخد

 الهضمي وزراعة األنسجة واألعضاء.

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 017960414 
Claim Date: 25/09/2018 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 017960414رقم االدعاء: 

 25/09/2018االدعاء: تاريخ 

Date of 21/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/03/2019  

Applicant Name: Genmab A/S اسم طالب التسجيل: اس/جينماب ايه 

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Kalvebod Brygge 43, DK-1560 
Copenhagen V, Denmark 

 عنوان طالب التسجيل  كوبنهاجن في، الدنمارك 1560-، دي كيه43كالفيبود بريجي 

Applicant for 
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 165991 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165991 الصنف 
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   TRIAGETRUE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

In vitro medical diagnostic test kits for clinical, professional, 
medical or consumer use consisting primarily of reagents 
together with test equipment in the nature of a medical testing 
device for monitoring conditions and diagnosing disease; 
chemical, biochemical and biological preparations for medical 
use in cassette form, namely, for use in measuring, testing and 
analyzing blood and other bodily fluids; chemical reagents in 
cassette form for medical purposes, namely, for use in 
connection with diagnostic test kits for the detection of a wide 
variety of diseases, conditions, and disorders; diagnostic 
reagent test kits comprising customized microscopy slides, 
detection and/or identification staining reagents, and associated 
quality control reagents, for medical use 

مجموعات الفحوصات التشخيصية الطبية في المختبرات من أجل االستخدام السريري 
واالستخدام الطبي أو االستهالكي التي تتكون أساسا من الكواشف مع معدات الفحص والمهني 

على شكل جهاز فحص طبي لمراقبة الحاالت وتشخيص األمراض؛ المستحضرات الكيميائية 
والمستحضرات الحيوية الكيماوية والبيولوجية لالستخدام الطبي على شكل كاسيتات، تحديدا:  

وتحليل الدم وسوائل الجسم األخرى؛ الكواشف الكيماوية على لالستخدام في قياس وفحص 
شكل كاسيتات للغايات الطبية، تحديدا:  لالستخدام فيما يتعلق بمجموعات فحوصات التشخيص 

للكشف عن مجموعة كبيرة من األمراض والحاالت واالضطرابات؛ مجموعات فحوصات 
واشف ذات البقع للكشف و / كواشف التشخيص التي تتكون من شرائح مجهرية مخصصة وك

 أو التحديد وكواشف ضبط الجودة المترافقة معها لالستعماِل الطبي

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 017960724 
Claim Date: 21/09/2018 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 017960724رقم االدعاء: 

 21/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 21/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/03/2019  

Applicant Name: Quidel Cardiovascular Inc. اسم طالب التسجيل: .كويدل كارديوفاسكوالر 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 12544 High Bluff Dr., Suite 200, San Diego, 
CA  92130, USA 

، سان دييغو، سي ايه 200هاي بالف د.، سويت 12544
 الواليات المتحدة األمريكية، 92130

 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 165754 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165754 الصنف 
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  ATORPERAX  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations for the prevention and/or the 
treatment of cardiovascular diseases” 

 من و/أو عالج األمراض التي تصيب القلب واألوعية الدموية مستحضرات صيدالنية للوقاية

Date of 26/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/03/2019  

Applicant Name: BIOFARMA اسم طالب التسجيل: بيوفيرما 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 50 rue Carnot 92284 SURESNES cedex 
FRANCE 

 عنوان طالب التسجيل  سورسنيز سدكس، فرنسا 92284رو كارنوت،  50

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 165823 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165823 الصنف 
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  CORONOPINE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations for human use, namely 
cardiovascular drugs. 

المستحضرات الصيدالنية لالستعمال البشري، وتحديدا االدوية المعدة لنظام القلب واألوعية 
 الدموية.

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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 165699 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165699 الصنف 
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Goods/Services البضائع/الخدمات التالية من اجل 

Veterinary preparations for intradermal use; veterinary 
preparations for ophthalmological use; Pharmaceutical 
preparations for skincare, pharmaceutical preparations for 
intradermal use; pharmaceutical preparations for 
ophthalmological use; viscoelastic agents for eye use; Dietetic 
foods for medicinal purposes; Nutritional additives to foodstuffs 
for animals, for medical purposes 

مستحضرات بيطرية تستخدم بين طبقات الجلد )األدمة(، مستحضرات بيطرية الستخدامات 
رات صيدالنية للعناية بالبشرة ومستحضرات صيدالنية تستخدم بين طب العيون، مستحض

طبقات الجلد )األدمة(، مستحضرات صيدالنية الستخدامات طب العيون، عوامل لزوجة 
لالستخدامات المتعلقة بالعيون، أغذية الحمية للغايات الطبية، المضافات الغذائية الغذية 

 الحيوانات للغايات الطبية

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use  words ( for creators of beauty)if used separately 
from the mark 

 forالتنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات ) 
creators of beautyبمعزل عن العالمه ) 

 

Date of 10/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/04/2019  

Applicant Name: Croma-Pharma GmbH اسم طالب التسجيل: فارما جي ام بي اتش-كروما 

Nationality     : AUSTRIA جنسية الطالب النمسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Industriezeile 6, 2100 Leobendorf, Austria  عنوان طالب التسجيل  ليوبيندورف، النمسا 2100، 6اندستريزيلي 

Applicant for 
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 165894 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165894 الصنف 
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   CENTRIENT  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Active pharmaceutical ingredients, also for antibiotics, statins 
and antifungals. 

للمضادات الحيوية ومخفضات الكوليسترول ومضادات المكونات الصيدالنية الفعالة وأيضاً 
 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. 

 اسم طالب التسجيل: .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،  1اليكساندر فليمينجالن 

Applicant for 
Correspondence 

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 165757 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165757 الصنف 
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  Aim  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Insecticides, Fungicides, Herbicides, pesticides & disinfectants  ومبيدات الفطريات ومبيدات األعشاب ومبيدات اآلفات والمطهراتالمبيدات الحشرية 

Date of 14/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/04/2019  

Applicant Name: Parijat Industries (India) 
Pvt. Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: .ليمتد .بي في تي (انديا)باريجات اندستريز 

Nationality     : INDIA جنسية الطالب الهند: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 77, 1st & 2nd Floor, M- Block Market, 
Greater Kailash Part- II, New Delhi- 
110048, India 

بلوك ماركت، جريتر  -، الطابق األول والطابق الثاني، ام 77
 ، الهند110048-نيودلهي، 2-كيالش بارت

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166017 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166017 الصنف 
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   Kingcarb  
   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Insecticides, Fungicides, Herbicides, pesticides & disinfectants, ,المبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات ومبيدات األعشاب ومبيدات اآلفات والمطهرات 

Date of 14/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/04/2019  

Applicant Name: Parijat Industries (India) 
Pvt. Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: .ليمتد .بي في تي (انديا)باريجات اندستريز 

Nationality     : INDIA جنسية الطالب الهند: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 77, 1st & 2nd Floor, M- Block Market, 
Greater Kailash Part- II, New Delhi- 
110048, India 

بلوك ماركت، جريتر  -، الطابق األول والطابق الثاني، ام 77
 ، الهند110048-، نيودلهي2-كيالش بارت

 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 166008 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166008 الصنف 
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  Tenchant  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Insecticides, Fungicides, Herbicides, pesticides & disinfectants.  والمطهرات.المبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات ومبيدات األعشاب ومبيدات اآلفات 

Date of 14/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/04/2019  

Applicant Name: Parijat Industries (India) 
Pvt. Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: .ليمتد .بي في تي (انديا)باريجات اندستريز

Nationality     : INDIA جنسية الطالب الهند: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 77, 1st & 2nd Floor, M- Block Market, 
Greater Kailash Part- II, New Delhi- 
110048, India 

بلوك ماركت، جريتر  -، الطابق األول والطابق الثاني، ام 77
 ، الهند110048-، نيودلهي2-كيالش بارت

 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 165981 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165981 الصنف 
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   NEUROCRINE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological, 
central nervous system, and movement diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tardive 
dyskinesia 

المستحضرات الصيدالنية لعالج امراض واضطرابات األعصاب والجهاز العصبي المركزي 
 والحركة؛ المستحضرات الصيدالنية لعالج خلل الحركة المتأخر

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88155421 
Claim Date: 15/10/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88155421رقم االدعاء: 

 15/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 14/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/04/2019  

Applicant Name: Neurocrine Biosciences, 
Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .نيروكرين بيوساينسيز، 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 12780 El Camino Real  San Diego, 
California, USA 

ايل كامينو ريل  سان دييغو، كاليفورنيا، الواليات  12780
 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 165735 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165735 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Food supplements; Dietary supplements; Nutritional 
supplements; Vitamin supplement; Royal jelly dietary 
supplements; Meal replacement nutritional supplements; 
Dietary supplement drinks; Medicinal tea; Medicines for human 
purposes; Medical preparations for slimming purposes; Vitamin 
preparations; Vaccines; Antibiotics; Anti-inflammatory agent; 
Pharmaceutical preparations for skin care; Ferments for medical 
or veterinary use; Nutritional supplements consisting of lactic 
acid bacteria in powder form; Lacteal flour for babies; Food for 
babies; Veterinary dietary supplement; Protein supplements for 
animals; Nutritional additives for animal foodstuffs; Protein 
nutritional additive; Food supplements consisting of amino 
acids; Amino acids for veterinary purposes; Amino acids for 
medical purposes; Methionine preparations for medical 
purposes; Synthetic peptides preparations for pharmaceutical 
purposes; Veterinary preparations; Culture of microorganism 
for medical use; Culture of microorganism for veterinary 
purposes; Microbial preparations for medical use; Microbial 
preparations for veterinary purposes; Ginseng essence for 
medical purposes; Ginseng for medical purposes; Enzyme 
preparations for medical purposes; Probiotic supplements; 
Dietetic food and substances adapted for medical or veterinary 
use, food for babies; Dietary supplements for humans and 
animals; Plasters, materials for dressings; Material for stopping 
teeth, dental wax; Disinfectants; Preparations for destroying 
vermin; Fungicides; Herbicides; Nutraceutical preparation for 
use as dietary supplements; Vitamin preparations in the nature 
of food supplements; Anti-oxidant food supplements; Food 
supplements consisting of amino acids, minerals and trace 
elements; Pharmaceutical preparations intended to supplement 
a normal diet or to have health benefits; Collagen for medical 
purposes; Health supplements based on dried fish and 
shellfish; Dietary supplements mainly based on fish extract; 
Dietary supplements mainly based on rice bran extract; 
Pharmaceutical agents affecting digestive organs; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune 
system related diseases and disorders; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of hyperlipidemia; Sanitary pads; 
Tampons for medical purposes; Impregnated antiseptic wipes; 
Absorbent cotton; Bandages for dressings; Cotton sticks for 
medical purposes. 

إضافات للغذاء، مكمالت خاصة بالحمية الغذائية، مكمالت غذائية، مكمالت فيتامين، مكمالت 
خاصة بحمية غذاء ملكات النحل، المكمالت الغذائية الستبدال الوجبات، مشروبات المكمالت 

، مستحضرات طبية ألغراض الغذائية، الشاي الطبي، أدوية لالستخدام في األغراض البشرية
التخسيس، مستحضرات الفيتامينات، أمصال، مضادات حيوية، عامل مضاد لاللتهابات، 

مستحضرات صيدالنية للعناية بالبشرة، خميرة لالستخدام في األغراض الطبية أو البيطرية، 
مكمالت غذائية تتكون من بكتيريا حمض الالكتيك في شكل مسحوق، دقيق لبني لألطفال، 

أطعمة لألطفال الرضع، مكمالت غذائية بيطرية، مكمالت البروتين للحيوانات، مضافات غذائية 
للمواد الغذائية الحيوانية، مضافات غذائية بروتينية، مكمالت غذائية تتكون من أحماض 

أمينية، أحماض أمينية لألغراض البيطرية، أحماض أمينية لألغراض الطبية، مستحضرات 
راض الطبية، مستحضرات ببتيدات اصطناعية لألغراض الصيدالنية، الميثيونين لألغ

مستحضرات بيطرية، مزرعة الكائنات الحية الدقيقة لالستخدام الطبي، مزرعة الكائنات الحية 
الدقيقة لألغراض البيطرية، مستحضرات ميكروبية لالستخدام الطبي، مستحضرات ميكروبية 

غراض الطبية، الجنسنج لألغراض الطبية، لألغراض البيطرية، خالصة الجنسنج لأل
مستحضرات إنزيمية لألغراض الطبية، مكمالت المعينات الحيوية، أغذية ومواد حمية مكيفة 

لالستخدام الطبي أو البيطري و غذاء لألطفال الرضع، مكمالت غذائية للبشر والحيوانات، 
ألسنان، مطهرات، لواصق و مواد للتضميد، المواد الالزمة لوقف األسنان و شمع ا

مستحضرات للقضاء على الهوام، مبيدات فطريات، مبيدات أعشاب، مستحضر غذائي 
لالستخدام كمكمالت للحمية الغذائية، مستحضرات فيتامينات في طبيعة المكمالت الغذائية، 

مكمالت غذائية مضادة لألكسدة، مكمالت غذائية تتكون من أحماض أمينية و معادن وعناصر 
ستحضرات صيدالنية تهدف إلى تكملة النظام الغذائي العادي أو إلى الحصول على نادرة، م

فوائد صحية، كوالجين ألغراض طبية، مكمالت صحية قائمة على األسماك المجففة والمحار، 
مكمالت حمية غذائية قائمة أساسا على مستخلصات األسماك، مكمالت حمية غذائية قائمة 

ألرز، عوامل صيدالنية تؤثر على الجهاز الهضمي، أساسا على مستخلصات نخالة ا
مستحضرات صيدالنية لعالج األمراض واالضطرابات المتعلقة بالنظام المناعي، مستحضرات 

صيدالنية لعالج فرط شحميات الدم، فوط صحية، سدادات قطنية لألغراض الطبية، مناديل 
صي القطن لالستخدام في مطهرة متشربة، قطن ماص، األربطة المستخدمة في التضميد، ع

 األغراض الطبية.

Special condition:  Claiming Blue, red, orange and black colors اشتراطات خاصة: مع المطالبة باأللوان األزرق، األحمر، البرتقالي واألسود 

 

Date of 15/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/04/2019  

Applicant Name: CJ CORPORATION  اسم طالب التسجيل: كوربوريشنسي جيه 

Nationality     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 12, SOWOL-RO 2-GIL, JUNG-GU, SEOUL, 
REPUBLIC OF KOREA 

 عنوان طالب التسجيل  جو، سيؤول، جمهورية كوريا-جيل، جونغ -2رو -، سوول 12

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 165976 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165976 الصنف 
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  BECOZYME  
   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

dietetic food and substances adapted for medical use; dietary 
supplements for humans 

 أغذية ومواد الحمية المعدة لالستخدام الطبي، المكمالت الغذائية للبشر

Date of 17/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/04/2019  

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  التسجيلمهنة طالب  

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

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

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166014 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166014 الصنف 
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 بيكوزيم  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

dietetic food and substances adapted for medical use; dietary 
supplements for humans 

 أغذية ومواد الحمية المعدة لالستخدام الطبي، المكمالت الغذائية للبشر

Date of 17/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/04/2019  

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  التسجيلمهنة طالب  

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

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

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165882 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165882 الصنف 
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   VILDARIL  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medicinal preparations to treat high blood Glucose levels مستحضرات دوائية لمعالجة ارتفاع مستوى الغلوكوز )السكر( في الدم 

Date of 23/04/2019 الجريدة الرسمية اعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/04/2019  

Applicant Name: AJANTA PHARMA 
LIMITED 

 اسم طالب التسجيل: اجانتا فارما ليمتد

Nationality     : INDIA جنسية الطالب الهند: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address “Ajanta House”, Charkop, Kandivli (West), 
Mumbai-400 067, Maharashtra, INDIA 

 400-"اجانتا هاوس"، شاركوب، كانديفلي )ويست(، مومباي
 ، ماهاراشترا، الهند067

 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 165903 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165903 الصنف 



58 

 

 

   SITAPRIL  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medicinal preparations to treat high blood Glucose levels مستحضرات دوائية لمعالجة ارتفاع مستوى الغلوكوز )السكر( في الدم 

Date of 23/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/04/2019  

Applicant Name: AJANTA PHARMA 
LIMITED 

 اسم طالب التسجيل: اجانتا فارما ليمتد

Nationality     : INDIA جنسية الطالب الهند: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address “Ajanta House”, Charkop, Kandivli (West), 
Mumbai-400 067, Maharashtra, INDIA 

 400-"اجانتا هاوس"، شاركوب، كانديفلي )ويست(، مومباي
 ، ماهاراشترا، الهند067

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165901 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165901 الصنف 
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   TIBAN  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medicinal preparations to treat high blood Glucose levels مستحضرات دوائية لمعالجة ارتفاع مستوى الغلوكوز )السكر( في الدم 

Date of 23/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/04/2019  

Applicant Name: AJANTA PHARMA 
LIMITED 

 اسم طالب التسجيل: اجانتا فارما ليمتد

Nationality     : INDIA جنسية الطالب الهند: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address “Ajanta House”, Charkop, Kandivli (West), 
Mumbai-400 067, Maharashtra, INDIA 

 400-"اجانتا هاوس"، شاركوب، كانديفلي )ويست(، مومباي
 ، ماهاراشترا، الهند067

 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 165902 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165902 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical and veterinary preparations for anesthesia; 
Pharmaceutical and veterinary preparations for analgesia; 
Pharmaceutical and veterinary preparations as nervous 
blockers; Pharmaceutical and veterinary preparations namely 
psycholeptics, hypnotics and sedatives. 

مستحضرات صيدالنية وبيطرية للتخدير، مستحضرات صيدالنية وبيطرية لتسكين األلم، 
ة مستحضرات صيدالنية وبيطرية كمثبطات للجهاز العصبي، مستحضرات صيدالنية وبيطري

 وبالتحديد مضادات الذهان والمنومات والمهدئات.

Special condition:  Claiming light green, dark green, white and 
black 

 اشتراطات خاصة: مع المطالبة باأللوان األخضر الفاتح واألخضر الغامق واألبيض واألسود

 

Date of 25/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/04/2019  

Applicant Name: Grindeks, Joint Stock 
Company 

 اسم طالب التسجيل: غريندكس، جوينت ستوك كومباني

Nationality     : LATVIA جنسية الطالب التفيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 53, Krustpils Street, LV-1057, Riga, Latvia 53 عنوان طالب التسجيل  ، ريجا، التفيا1057 -، كروستبلز ستريت، ال في 

Applicant for 
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 165910 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165910 الصنف 
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   BEMEVAX  
   

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical and veterinary preparations for anesthesia; 
Pharmaceutical and veterinary preparations for analgesia; 
Pharmaceutical and veterinary preparations as nervous 
blockers; Pharmaceutical and veterinary preparations  namely 
psycholeptics, hypnotics and sedatives. 

مستحضرات صيدالنية وبيطرية للتخدير، مستحضرات صيدالنية وبيطرية لتسكين األلم، 
مستحضرات صيدالنية وبيطرية كمثبطات للجهاز العصبي، مستحضرات صيدالنية وبيطرية 

 والمهدئات.وبالتحديد مضادات الذهان والمنومات 

Date of 25/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/04/2019  

Applicant Name: Grindeks, Joint Stock 
Company 

 اسم طالب التسجيل: غريندكس، جوينت ستوك كومباني

Nationality     : LATVIA جنسية الطالب التفيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 53, Krustpils Street, LV-1057, Riga, Latvia 53 عنوان طالب التسجيل  ، ريجا، التفيا1057 -، كروستبلز ستريت، ال في 

Applicant for 
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 165911 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165911 الصنف 
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   LIVOHEP  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical and veterinary preparations for anesthesia; 
Pharmaceutical and veterinary preparations for analgesia; 
Pharmaceutical and veterinary preparations as nervous 
blockers; Pharmaceutical and veterinary preparations namely 
psycholeptics, hypnotics and sedatives. 

 مستحضرات صيدالنية وبيطرية للتخدير، مستحضرات صيدالنية وبيطرية لتسكين األلم،
مستحضرات صيدالنية وبيطرية كمثبطات للجهاز العصبي، مستحضرات صيدالنية وبيطرية 

 وبالتحديد مضادات الذهان والمنومات والمهدئات.

Date of 25/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/04/2019  

Applicant Name: Grindeks, Joint Stock 
Company 

 اسم طالب التسجيل: غريندكس، جوينت ستوك كومباني

Nationality     : LATVIA جنسية الطالب التفيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 53, Krustpils Street, LV-1057, Riga, Latvia 53 عنوان طالب التسجيل  ، ريجا، التفيا1057 -، كروستبلز ستريت، ال في 

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 165908 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165908 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical and veterinary preparations including 
hormones; Pharmaceutical and veterinary preparations used in 
gynaecology. 

مستحضرات صيدالنية وبيطرية وتشمل الهرمونات، مستحضرات صيدالنية وبيطرية تستخدم 
 لعالج األمراض النسائية.

Special condition:  Claiming light orange and dark orange, white 
colors 

 اشتراطات خاصة: مع المطالبة باأللوان البرتقالي الفاتح والبرتقالي الغامق واألبيض

 

Date of 25/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/04/2019  

Applicant Name: Grindeks, Joint Stock 
Company 

 اسم طالب التسجيل: غريندكس، جوينت ستوك كومباني

Nationality     : LATVIA جنسية الطالب التفيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 53, Krustpils Street, LV-1057, Riga, Latvia 53 عنوان طالب التسجيل  ، ريجا، التفيا1057 -، كروستبلز ستريت، ال في 

Applicant for 
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 165907 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165907 الصنف 
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   ALL IN MOTION  
   

 
 

Goods/Services التالية من اجل البضائع/الخدمات 

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

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

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/259,264 
Claim Date: 11/01/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 259.264/88رقم االدعاء: 

 11/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403, 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 غزالة للملكية الفكريةأبو  
، شارع مكة، ص. ب 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 165999 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165999 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Pharmaceutical preparations and substances for the treatment 
of cancer; pharmaceutical preparations and substances for use 
in oncology. 

المستحضرات والمواد الصيدالنية لعالج السرطان، المستحضرات والمواد الصيدالنية 
 المستخدمة في عالج األورام.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/338,628 
Claim Date: 13/03/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 338.268/88رقم االدعاء: 

 13/03/2019تاريخ االدعاء: 

Special condition:  Claiming dark blue, gold and white colors.  بااللوان االزرق الغامق والذهبي واالبيض.اشتراطات خاصة: مع المطالبة 

Date of 16/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/05/2019  

Applicant Name: Agensys, Inc. and Seattle 
Genetics, Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .و سياتل جينيتكس، انك .اجينسيس، 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 1800 Stewart Street, Santa Monica, 
California 90404, USA & 21823 30th Drive 
S.E., Bothell, Washington 98021, USA 

، 90404ستيوارت ستريت، سانتا مونيكا، كاليفورنيا  1800
درايف اس.اي.، بوثيل، واشنطن  30  21823امريكا  و 
 ، امريكا98021

 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 165939 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165939 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations and substances for the treatment 
of cancer; pharmaceutical preparations and substances for use 
in oncology. 

الصيدالنية المستحضرات والمواد الصيدالنية لعالج السرطان، المستحضرات والمواد 
 المستخدمة في عالج األورام.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/338,630 
Claim Date: 13/03/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 338.630/88رقم االدعاء: 

 13/03/2019تاريخ االدعاء: 

Special condition:  Claiming dark blue and gold colors. .اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان االزرق الغامق والذهبي 

Date of 16/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/05/2019  

Applicant Name: Agensys, Inc. and Seattle 
Genetics, Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .و سياتل جينيتكس، انك .اجينسيس، 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 1800 Stewart Street, Santa Monica, 
California 90404, USA & 21823 30th Drive 
S.E., Bothell, Washington 98021, USA 

، 90404ستيوارت ستريت، سانتا مونيكا، كاليفورنيا  1800
درايف اس.اي.، بوثيل، واشنطن  30 21823امريكا  و 
 ، امريكا98021

 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 165937 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165937 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Active pharmaceutical ingredients, also for antibiotics, statins 
and antifungals. 

المكونات الصيدالنية الفعالة وأيضاً للمضادات الحيوية ومخفضات الكوليسترول ومضادات 
 الفطريات.

Priority claim:  Claim Country: BX 
Claim No.: 1386108 
Claim Date: 30/11/2018 

 BXاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 1386108رقم االدعاء: 

 30/11/2018تاريخ االدعاء: 

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 يجب أن يكون باللون األزرق وذلك بموجب 
 النموذج المودع مع الطلب.

Date of 16/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/05/2019  

Applicant Name: Centrient Pharmaceuticals 
Netherlands B.V. 

 اسم طالب التسجيل: .في .نيذرالندز بيسنترينت فارماسيوتيكالز 

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،  1اليكساندر فليمينجالن 

Applicant for 
Correspondence 

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 165730 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165730 الصنف 
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   MARHENNE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pharmaceutical preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; Nutritional supplements; ginseng (medical 

preparations); Collagen preparations for medical use ; Vitamin 
preparations; Protein dietary supplements; Protein 
supplements; dietetic food and substances adapted for medical 

or humans.use and food for babies; dietary supplements f  

جينسينج مستحضرات صيدالنية، مستحضرات صحية لغايات طبية، مكمالت غذائية، 
مستحضرات فيتامينية، )مستحضرات طبية(، مستحضرات الكوالجين لالستخدام الطبي، 

بروتينية، مواد وأغذية حمية معدة مكمالت للحمية الغذائية من البروتينات، مكمالت 
 مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان.للرضع واألطفال،  لإلستعمال الطبي وأغذية

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

Applicant Name: MOUSSY LIMITED.  اسم طالب التسجيل: .موسي لمتيد 

Nationality     : HONG KONG جنسية الطالب هونغ كونغ: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address UNIT 3A 12/F KAISER CENTRE NO. 18 
CENTRE STREET SAI YING PUN HONG 
KONG.  

سنتر ستريت  18/اف كايسير سنتر نمبر. 12ايه  3يونيت 
 بيون، هونج كونج.ساى ييانج 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 166032 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 166032 الصنف 
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CHEMTICكيمتيك     
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

PESTICDES AND VETERRINARY PRODUCT  المبيدات الحشرية والعالجات البيطرية 

Date of 30/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/06/2019  

Applicant Name: Advanced Agrochemicals 
And Veterianary Product 
Industrial Co  

 اسم طالب التسجيل: الشركة المتقدمة لصناعة المبيدات الزراعية والعالجات البيطرية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

 عنوان طالب التسجيل  11512, 294المدينة الصناعية   ، ص.ب: -سحاب  -االردن 

Applicant for 
Correspondence 

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

ليغعنوان التب المدينة الصناعية  -سحاب  -االردن  11512 -294ص.ب    

Trademark 165864 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165864 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

pharmaceutical product for the tretment of high blood 
cholesterol 

 مستحضرات دوائي لمعالجة ارتفاع الكولسترول في الدم

Date of 10/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/07/2019  

Applicant Name: Savvy Pharma for 
Pharmacetical 
Manufacuring  

 اسم طالب التسجيل: سافي فارما للصناعات الدوائية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman - Al-Yaroot Street , amman, 
P.O.Box: 2966, 11941 

 عنوان طالب التسجيل  11941, 2966شارع الياروت  ، عمان  ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 2966 -11941 Amman - Al-Yaroot 
Street  

ليغعنوان التب شارع الياروت -عمان  11941 -2966ص.ب    

Trademark 165663 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165663 الصنف 
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

pharmaceuticals &medicines المستحضرات الصيدلية واالدوية 

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

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

Date of 04/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/09/2019  

Applicant Name: pella pharaceuticals 
company 

 اسم طالب التسجيل: شركة بيال للصناعات الدوائية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/jordan, P.O.Box: 77, 21467 :عنوان طالب التسجيل  21467, 77عمان/االردن   ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

  amman/jordan, P.O.Box: 77, 21467   ليغعنوان التب مدينة الحسن الصناعية  21467 -77ص.ب  

Trademark 165654 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165654 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

pharmaceuticals &medicines .   المستحضرات الصيدلية واالدوية 

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

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

Date of 04/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/09/2019  

Applicant Name: pella pharaceuticals 
company 

طالب التسجيل:اسم  شركة بيال للصناعات الدوائية   

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/jordan, P.O.Box: 77, 21467 :عنوان طالب التسجيل  21467, 77عمان/االردن   ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

amman/jordan, P.O.Box: 77, 21467   ليغعنوان التب مدينة الحسن الصناعية  21467 -77ص.ب  

Trademark 165655 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165655 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

pharmaceuticals &medicines  المستحضرات الصيدلية واالدوية 

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

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

 

Date of 04/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/09/2019  

Applicant Name: pella pharaceuticals 
company 

 اسم طالب التسجيل: شركة بيال للصناعات الدوائية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/jordan, P.O.Box: 77, 21467 :عنوان طالب التسجيل  21467, 77عمان/االردن   ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

  amman/jordan, P.O.Box: 77, 21467   ليغعنوان التب مدينة الحسن الصناعية  21467 -77ص.ب  

Trademark 165653 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165653 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

pharmaceuticals &medicines  المستحضرات الصيدلية واالدوية 

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

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

Date of 04/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/09/2019  

Applicant Name: pella pharaceuticals 
company 

 اسم طالب التسجيل: شركة بيال للصناعات الدوائية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/jordan, P.O.Box: 77, 21467 :عنوان طالب التسجيل  21467, 77عمان/االردن   ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

  amman/jordan, P.O.Box: 77, 21467   ليغعنوان التب مدينة الحسن الصناعية  21467 -77ص.ب  

Trademark 165652 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165652 الصنف 
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Goods/Services التالية من اجل البضائع/الخدمات 

pharmaceuticals &medicines المستحضرات الصيدلية واالدوية 

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

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

Date of 26/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/11/2019  

Applicant Name: pella pharaceuticals 
company 

 اسم طالب التسجيل: شركة بيال للصناعات الدوائية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Irbid -Al -Hassan indestrial city, P.O.Box: 
77, 21467 

, 77شارع سوم   ، ص.ب:-مدينة الحسن الصناعية -اربد 
21467 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 77 -21467 Irbid -Al -Hassan 
indestrial city 

شارع -مدينة الحسن الصناعية -اربد  21467 -77ص.ب  
 سوم 

ليغعنوان التب  

Trademark 165643 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165643 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

pharmaceuticals &medicines المستحضرات الصيدلية واالدوية 

 

Date of 26/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/11/2019  

Applicant Name: pella pharaceuticals 
company 

 اسم طالب التسجيل: شركة بيال للصناعات الدوائية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Irbid -Al -Hassan indestrial city, P.O.Box: 
77, 21467 

, 77ص.ب:شارع سوم   ، -مدينة الحسن الصناعية -اربد 
21467 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 77 -21467 Irbid -Al -Hassan 
indestrial city 

شارع -مدينة الحسن الصناعية -اربد  21467 -77ص.ب  
 سوم 

ليغعنوان التب  

Trademark 165644 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165644 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

pharmaceuticals &medicines المستحضرات الصيدلية واالدوية 

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

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

 

Date of 26/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/11/2019  

Applicant Name: pella pharaceuticals 
company 

 اسم طالب التسجيل: شركة بيال للصناعات الدوائية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Irbid -Al -Hassan indestrial city, P.O.Box: 
77, 21467 

, 77شارع سوم   ، ص.ب:-مدينة الحسن الصناعية -اربد 
21467 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 77 -21467 Irbid -Al -Hassan 
indestrial city 

شارع -مدينة الحسن الصناعية -اربد  21467 -77ص.ب  
 سوم 

ليغعنوان التب  

Trademark 165642 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165642 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Human  Medicines ادوية بشرية 

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

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

 

Date of 26/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/11/2019  

Applicant Name: pella pharaceuticals 
company 

 اسم طالب التسجيل: شركة بيال للصناعات الدوائية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Irbid -Al -Hassan indestrial city, P.O.Box: 
77, 21467 

, 77شارع سوم   ، ص.ب:-مدينة الحسن الصناعية -اربد 
21467 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 77 -21467 Irbid -Al -Hassan 
indestrial city 

شارع -مدينة الحسن الصناعية -اربد  21467 -77ص.ب  
 سوم 

ليغعنوان التب  

Trademark 165641 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165641 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

pharmaceuticals &medicines المستحضرات الصيدلية واالدوية 

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

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

  

 

Date of 26/11/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/11/2019  

Applicant Name: pella pharaceuticals 
company 

 اسم طالب التسجيل: شركة بيال للصناعات الدوائية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Irbid -Al -Hassan indestrial city, P.O.Box: 
77, 21467 

, 77شارع سوم   ، ص.ب:-مدينة الحسن الصناعية -اربد 
21467 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 77 -21467 Irbid -Al -Hassan 
indestrial city 

شارع -مدينة الحسن الصناعية -اربد  21467 -77ص.ب  
 سوم 

ليغعنوان التب  

Trademark 165650 Class 5 5 رقم العالمة التجارية 165650 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Fastening elements of metal; Pegs; Studs; Anchors; Anchor 
bolts; Anchor channels; Threaded rods; Screw nuts; Hooks; 
Profiles Nails (pins); Screws; Rivets; Cable clamps (cable clips); 
Washers; Clasps; Injection anchor sleeves; Centring sleeves; 
Adapter plates with integrated screws; Adapter systems for 
mounting; Picture nails; Clamps; Claws; Hook strips; Coat 
hooks; Clothes hooks; Picture fasteners; Picture hangers; all 
the aforesaid goods of metal; Metal building materials; 
Structures of metal; Profile rail brackets; Stays; Suspending 
brackets; Structural joint connectors of metal; Ironmongery; 
Mounting rails (of metal), including connectors and attachments 
therefor; Perforated bands (of metal); Spacers, fasteners, 
adjusting bases and assembly aids of metal, in particular for 
terrace building; Consoles (wall brackets) of metal; Brackets of 
metal. 

ربط معدنية؛ أوتاد؛ مسامير كبيرة ذات رأسين؛ مراسي؛ براغي تثبيت؛ قنوات تثبيت؛ عناصر 
قضبان ملولبة؛ صموالت ذات براغي؛ خطافات؛ مسامير جانبية )مشابك(؛ براغي؛ مسامير 

برشام؛ قامطات الكابالت )مشابك الكابالت(؛ فلكات حلقية؛ أبازيم؛ كتيفات ساندة تثبيت لإلقحام 
ساندة للتمركز؛ لوحات مهايئة مع براغي مدمجة؛ أنظمة مهايئة للتركيب؛  والحقن؛ كتيفات

مسامير للصور؛ َمالزم؛ كماشات؛ أشرطة الخطافات؛ خطافات المعاطف؛ خطافات المالبس؛ 
مرابط للوحات؛ عالّقات للوحات؛ جميع البضائع المذكورة أعاله معدنية؛ مواد بناء معدنية؛ 

جانبية لقضبان السكك الحديدية؛ مشدات؛ مساند تعليق؛  تراكيب معدنية؛ كتيفات ساندة
وصالت مفصلية تركيبية معدنية؛ مصنوعات حدادة؛ قضبان معدنية للتركيب، بما فيها وصالت 

وملحقاتها؛ روابط معدنية مثقبة؛ فواصل ومرابط وقواعد ضبط ومساعدات تركيب معدنية، 
 ؛ كتيفات ساندة معدنيةوبخاصة لبناء الشرفة؛ نضد معدنية )مساند للحائط(

Date of 10/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/02/2019  

Applicant Name: fischerwerke GmbH & Co. 
KG 

 اسم طالب التسجيل: كيه جي .فيشرويرك جي إم بي إتش آند كو

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل اجنبية شركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Klaus-Fischer-Strasse 1 72178 Waldachtal 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  والداتشال،  ألمانيا 72178 1شتراسه-كالوس فيشر

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 165771 Class 6 6 رقم العالمة التجارية 165771 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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

آالت وعدد ألية؛ آالت البناء؛ آالت الرفع والتحميل والنقل؛ آالت لتصنيع او معالجة الحبوب 
كه والخضروات والمواد الغذائية؛ االت تحضير المشروباتء الكهروميكانيكية؛ والفوا

المحركات والمكائن عدا ما كان منها للمركبات البرية(؛ المحامل )أجزاء من اآلالت(؛ آالت 
لتركيب وفصل اإلطارات؛ مولدات التيار المتردد؛ آالت الدهان؛ اجهزة لحام كهربائي وتعمل 

ة؛ آالت التعبئة والتغليف؛ آالت لتصنيع النسيج؛ مضخات ]آالت[؛ آالت بالغاز؛ آالت الطباع
مطبخ تعمل بالكهرباء؛ المطاحن / مجارش كهربائية لألغراض المنزلية؛ خالطات كهربائية 

« لألغراض المنزلية, خالطات الغذاء الكهربائية ]لألغراض المنزلية[. السكاكين الكهربائية
الت غسل الصحونء مجففات لولبية )ليس للتسخين(؛ آالت مطاحن اللحوم الكهربائية؛: آ

آالت وأجهزة « غسل المالبسء آالت تعمل بالكهرباء لتلميع االرضيات؛ المكانس الكهربائية
« ء خراطيم المكانس الكهربائية«كهربائية لغسل السجاد بالشامبو. أكياس المكانس الكهربائية

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

 الطالء الكهربائي؛ ابواب الفتح واالغالق الكهربائية؛ المفاصل )أجزاء المكائن(

Date of 16/09/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/09/2018  

Applicant Name: YPS IC VE DIS TICARET 
LIMITED SIRKETI 

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

Nationality     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

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

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165971 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 165971 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Air filters for vehicle motors and engines ئية لمحركات ومكائن المركباتمرشحات )فالتر( هوا   
       

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/014280 
Claim Date: 25/06/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 014280/88رقم االدعاء:

 25/06/2018تاريخ االدعاء: 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use  word (The Original Red Air Filter Since 1969 
Red )if used separately from the mark 

 Theالتنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة )
Original Red Air Filter Since 1969 Red بمعزل عن العالمه ) 

 

Date of 24/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/12/2018  

Applicant Name: K&N Engineering ,Inc.   اسم طالب التسجيل: .كاي اند ان انجينير ينغ، انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 145Citrus Street Riverside, Califomia 
92507 

 عنوان طالب التسجيل  92507سيتروس ستريت ريفر سايد / كاليفورنيا  1455

Applicant for 
Correspondence 

ALYAFI IP GROUP   - SHMEISANI , 
AMMAN , PO_BOX: 17039 - POSTCODE: 
11195 

 -الشميساني،عمان    - .م.م .شركة اليافي للملكية الفكرية ذ 
 11195رمز بريدي  - 17039صندوق بريد 

ليغعنوان التب  

Trademark 165692 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 165692 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Beating machines, blenders, electric, for household purposes, 
carpet shampooing (machines and apparatus-for) electric , 
dishwashers, kitchen machines, kneading machines, sewing 
machines, vacuum cleaners, washing machines (laundry), 
whisky, electric , for household purposes, wringing machines 
for laundry   

االت خفق, خالطات كهربائية لالغراض المنزلية, االت واجهزة كهربائية لغسل السجاد 
بالشامبو, غساالت صحون, االت المطبخ الكهربائية, االت عجن, ماكينات خياطة, مكانس 

 الغراض المنزلية, عصارات غسيلكهربائية, غساالت )لغسل المالبس(, خفاقات كهربائية ل
  

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use  words (national turbo)if used separately from 
the mark. 

 اتالتنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلم
(national turbo.بمعزل عن العالمه ) 

 

Date of 30/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/12/2018  

Applicant Name: Izmir for Building 
Commercial Complexes 
Co.LTD.  

 اسم طالب التسجيل:  .شركة ازمير لبناء المجمعات التجارية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -Jordan , amman, P.O.Box: 179, 
11512 

 عنوان طالب التسجيل  11512, 179الهاشمي  ، عمان  ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 179 -11512 Amman -Jordan    ليغعنوان التب الهاشمي  -عمان  11512 -179ص.ب  

Trademark 165875 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 165875 الصنف 



84 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Air filters for motors and engines; air intakes for motors and 
engines 

 مرشحات )فالتر( هوائية للمحركات والمكائن؛ مآخذ الهواء للمحركات والمكائن
      
      

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/014280 
Claim Date: 25/06/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 014280/88رقم االدعاء: 

 25/06/2018تاريخ االدعاء: 

Disclaimer: the registration of this mark does not give owners 
the right to use number "54" if used separately from the mark 

" بمعزل 54التنازل: ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الرقم "
 عن العالمة 

 

Date of 06/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/01/2019  

Applicant Name: K&N Engineering ,Inc.   اسم طالب التسجيل: .كاي اند ان انجينير ينغ، 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 145Citrus Street Riverside, Califomia 
92507 

 عنوان طالب التسجيل  92507سيتروس ستريت ريفر سايد / كاليفورنيا  1455

Applicant for 
Correspondence 

ALYAFI IP GROUP   - SHMEISANI , 
AMMAN , PO_BOX: 17039 - POSTCODE: 
11195 

 -الشميساني،عمان    - .م.م .شركة اليافي للملكية الفكرية ذ 
 11195رمز بريدي  - 17039صندوق بريد 

ليغعنوان التب  

Trademark 165693 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 165693 الصنف 
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   KWAD ADVANCED DELIVERY  
   

 
 

Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Electricity generators; Solar-powered electricity generators; 
Portable electric power generators 

مولدات كهربائية، مولدات كهربائية تعمل على الطاقة الشمسية، مولدات للطاقة الكهربائية 
 نقالة .

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88120476 
Claim Date: 17/09/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88120476رقم االدعاء: 

 17/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 17/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/03/2019  

Applicant Name: NEXUS TECHNOLOGIES, 
INC. 

 اسم طالب التسجيل: .نكسس تكنولوجيز، انك

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 11 NATIONAL AVENUE FLETCHER, 
NORTH CAROLINA 28732, USA 

،  28732ناشيونال افينيو، فليتشر، نورث كارولينا  11
 الواليات المتحدة األمريكية.

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165745 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 165745 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

agricultural implements, other than hand-operated; saws 
[machines]; woodworking machines; packaging machines; 
mixing machines; metalworking machines; electric hammers; 
cutting machines; drilling bits [parts of machines]; hand-held 
tools, other than hand-operated; spray guns for paint; dynamos; 
motors, electric, other than for land vehicles; pumps 
[machines]; compressed air machines; reels, mechanical, for 
flexible hoses; bearings [parts of machines]; soldering 
apparatus, electric; machines and apparatus for cleaning, 
electric; pneumatic controls for machines, motors and engines. 

األدوات الزراعية بخالف التي تدار باليد، المناشير ]آالت[، آالت النجارة واألعمال الخشبية، 
ل المعدنية، المطارق الكهربائية، آالت آالت التعبئة والتغليف، ماكينات خلط، آالت االشغا

القطع، لقم )ريشة( آالت الثقب ]أجزاء من آالت[، عدد تحمل باليد بخالف التي تدار يدويا، 
مسدسات لرش الدهانات، مولدات كهربائية، محركات كهربائية بخالف المستخدمة في 

ات هواء(، بكرات آلية  المركبات البرية، مضخات ]آالت[، آالت تدار بالهواء المضغوط )ضاغط
)مكيانيكية( للخراطيم المرنة، محامل )كرات معدنية( ]أجزاء آالت[، أجهزة لحام كهربائية، 

آالت وأجهزة للتنظيف كهربائية، أدوات تحكم تدار بالهواء المضغوط لآلالت والمحركات 
 والمكائن.

Date of 14/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/04/2019  

Applicant Name: YIWU FINDER IMPORT & 
EXPORT CO., LTD. 

 اسم طالب التسجيل: .، ليمتد.ييوو فايندر إمبورت آند إكسبورت كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address RM802, UNIT2, NO.3 BLDG. OF 
HETANGYAJU, CHOUCHENG RD., YIWU, 
ZHEJIANG, CHINA 

بلدنغ اوف هيتانجياجو، تشوتشنغ  3، نمبر.2، يونت 802آر ام
 آر دي.، ييوو، تشجيانغ، الصين

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166016 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 166016 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Washing machines; dishwashing machines; drying machines; 
electric household grinders / mixers; mixers with bowl; electric 
beaters; Electric centrifuges; dust extractors; irons 

مطاحن / خالطات كهربائية غساالت المالبس، آالت غسل الصحون، آالت تجفيف المالبس، 
منزلية، خالطات مع وعاء، مضرب )خفاقة( كهربائي، عصارات كهربائية )أجهزة الطرد 

 المركزية(، مكانس كهربائية، المكواة

Date of 16/04/2019 ريدة الرسميةاعالن الج  
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/04/2019  

Applicant Name: Sce De La Riviere اسم طالب التسجيل: اس سي اي دو ال ريفير 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address 5 bis,rue Duffour Dubergier,33074 
BORDEAUX Cedex- FRANCE 

 عنوان طالب التسجيل  فرنسا-بوردو سيدكس 33074بيس رو دافور دابرجير،  5

Applicant for 
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 165900 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 165900 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Air pumps [garage installations]; Compressed air pumps; 
Alternator; Cylinder heads for engines; Cylinders for machines; 
Cylinders for motors and engines; Fan belts for motors and 
engines; Fans for motors and Engines; Filters for cleaning 
cooling air, for engines; Filters [parts of machines or engines]; 
Fuel economisers for motors and engines; Fuel pumps (self-
regulating); Generators of electricity; Igniting devices for 

al combustionintern engines; Injectors for engines; Joints [parts 
of engines]; Manifold (Exhaust- (for engines; Mufflers for motors 

and engines; Pistons for cylinders; Pistons for engines; Pistons 
[parts of machines or engines]; Plunger pistons; Pumps 

]es]; Pumps [parts of machinesmachin , engines or motors]; 
Pumps (Vacuum-] (machines]; Regulators [parts of machines]; 

Rings )Ball- (for bea rings; Rings (Grease-) [parts of machines]; 
Rings (Piston-); Rods )Connecting- (for machines, motors and 

ng joints [parts of machines]; Selfengines; Seali- oiling bearings; 
Self-regulating fuel pumps; Shafts (Bearings for transmission- ;(

Supercharger; Valves (Clack-) [parts of machines]; Valves [parts 
of machines]; Wheel )Machine- ;(Wheel (Spinning-(  

]تجهيزات كراج [ ، مضخات الهواء المضغوط ؛ مولدات ،  رؤوس  مضخات الهواء 
للمحركات،  اسطوانات لآلالت ، اسطوانات للماتورات والمحركات. أحزمة اسطوانات  

والمحركات،  مراوح للماتورات والمحركات، مرشحات  لتنظيف هواء المراوح للماتورات 
أو المحركات[ ،  االت توفير الوقود للماتورات ]أجزاء من اآلالت التبريد والمحركات،  فالتر 

)تنظيم ذاتي( ؛ مولدات الكهرباء ، ادوات إشعال ا لمحركات والمحركات ؛ مضخات الوقود 
للمحركات ،  موصالت  ]أجزاء من المحركات[ ، االت اخراج االحتراق الداخلي ،  االت  حقن  

للماتورات والمحركات،  مكابس تضخيم  الصوت العوادم  للمحركات ، ادوات وقطع 
، بستونات  ]أجزاء من اآلالت أو لألسطوانات ) بستونات( ،  بستونات  للمحركات 

]أجزاء من اآلالت أو الماتورات  المحركات[ ، بستونات غاطسة ، مضخات ]آالت[ ، مضخات 
اآلالت[ ،   تنظيم  ]أجزاء منأو المحركات[ ، مضخات ) مفرغة للهواء ( ]اآلالت[ ، االت 

اآلالت[ ؛ حلقات )بستونات ( ؛ حلقات  كروية للبيل  ، حلقات تحتوي على شحمة ]أجزاء من 
واقفال ]أجزاء من اآلالت[ ،  قضبان )توصيل( لآلالت والماتورات  والمحركات،  وصالت غلق 
نقل الحركة ( الحركة ) بيل لبيل  التزييت الذاتي ،  مضخات الوقود ذاتية التنظيم ، قضبان نقل 

صمامات [أجزاء من أجزاء من اآلالت)،   قياس رقمية (  ، االت  نفث الهواء ،  . صمامات
 اآلالت] ، عجالت  (االت ) ، عجالت دوران . 

Special condition:  The applicant undertakes to use the 
trademark in combination with trademark No 143351 

 143351طات خاصة: يتعهد  مقدم الطلب باستخدام العالمة بالتالف مع العالمة رقم اشترا

 

Date of 21/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/04/2019  

Applicant Name: TOYOTA JIDOSHA 
KABUSHIKI  KAISHA (also 
trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION) 

 اسم طالب التسجيل: )وتعرف ايضا تويوتا موتور كوربوريشن (تويوتا جيدوشيا كابوشيكي كايشا 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيلنوع  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1 ,Toyota•cho, Toyota•shi, Aichi•ken, 
Japan 

 عنوان طالب التسجيل  كين، اليابان  -شي ، ايجي -شو، تويوتا  -، تويوتا 1

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 166027 Class 7 7 العالمة التجارية رقم 166027 الصنف  
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Air pumps [garage installations]; Compressed air pumps; 
Alternator; Cylinder heads for engines;  Cylinders for machines; 
Cylinders for motors and engines; Fan belts for motors and 
engines; Fans for motors and Engines; Filters for cleaning 

cooling air, for engines ; Filters [parts of machines or engines]; 
Fuel economisers for motors and engines; Fuel pumps (self-
regulating); Generators of electricity; Igniting devices for 

al combustionintern engines; Injectors for engines; Joints [parts 
of engines]; Manifold (Exhaust- (for engines; Mufflers for motors 

and engines; Pistons for cylinders; Pistons for engines; Pistons 
[parts of machines or engines]; Plunger pistons; Pumps 

]es]; Pumps [parts of machinesmachin , engines or motors]; 
Pumps (Vacuum-] (machines]; Regulators [parts of machines]; 

Rings )Ball- (for bearings; Rings (Grease-] (parts of machine s]; 
Rings (Piston-); Rods )Connecting- (for machines, motors and 

ng joints [parts of machines]; Selfengines; Seali- oiling bearings; 
Self-regulating fuel pumps; Shafts (Bearings for transmission- ;(

Supercharger; Valves (Clack-) [parts of machines]; Valves [parts 
of machines]; Wheel )Machine- ;( Wheel  )Spinning-(  

زات كراج [ ، مضخات الهواء المضغوط ؛ مولدات ،  رؤوس  مضخات الهواء ]تجهي
للمحركات،  اسطوانات لآلالت ، اسطوانات للماتورات والمحركات. أحزمة اسطوانات  

والمحركات،  مراوح للماتورات والمحركات، مرشحات  لتنظيف هواء المراوح للماتورات 
محركات[ ،  االت توفير الوقود للماتورات ]أجزاء من اآلالت أو الالتبريد والمحركات،  فالتر 

)تنظيم ذاتي( ؛ مولدات الكهرباء ، ادوات إشعال ا لمحركات والمحركات ؛ مضخات الوقود 
للمحركات ،  موصالت  ]أجزاء من المحركات[ ، االت اخراج االحتراق الداخلي ،  االت  حقن  

ورات والمحركات،  مكابس تضخيم  الصوت للماتالعوادم  للمحركات ، ادوات وقطع 
، بستونات  ]أجزاء من اآلالت أو لألسطوانات ) بستونات( ،  بستونات  للمحركات 

]أجزاء من اآلالت أو الماتورات  المحركات[ ، بستونات غاطسة ، مضخات ]آالت[ ، مضخات 
ت[ ،  تنظيم  ]أجزاء من اآلالأو المحركات[ ، مضخات ) مفرغة للهواء ( ]اآلالت[ ، االت 

اآلالت[ ؛ حلقات )بستونات ( ؛ حلقات  كروية للبيل  ، حلقات تحتوي على شحمة ]أجزاء من 
واقفال ]أجزاء من اآلالت[ ،  قضبان )توصيل( لآلالت والماتورات  والمحركات،  وصالت غلق 
لحركة ( الحركة ) بيل لنقل ابيل  التزييت الذاتي ،  مضخات الوقود ذاتية التنظيم ، قضبان نقل 

صمامات [أجزاء من أجزاء من اآلالت)،   ة )قياس رقمي  ، االت  نفث الهواء ،  . صمامات
 اآلالت] ، عجالت  (االت ) ، عجالت دوران . 

Special condition:  The applicant undertakes to use the 
trademark in combination with trademark No 143351 

 143351خاصة: يتعهد مقدم الطلب باستخدام العالمة بالتالف مع العالمة رقم اشتراطات 

 

Date of 21/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/04/2019  

Applicant Name: TOYOTA JIDOSHA 
KABUSHIKI  KAISHA(also 
trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION) 

 اسم طالب التسجيل:  )وتعرف ايضا تويوتا موتور كوربوريشن(تويوتا جيدوشيا كابوشيكي كايشا 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1 ,Toyota•cho, Toyota•shi, Aichi•ken, 
Japan 

 عنوان طالب التسجيل  كين، اليابان  -شي ، ايجي -شو، تويوتا  -، تويوتا 1

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 166030 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 166030 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Air pumps [garage installations]; Compressed air pumps; 
Alternator; Cylinder heads for engines; Cylinders for machines; 
Cylinders for motors and engines; Fan belts for motors and 
engines; Fans for motors and Engines; Filters for cleaning 
cooling air, for engines; Filters [parts of machines or engines]; 
Fuel economisers for motors and engines; Fuel pumps (self-
regulating); Generators of electricity; Igniting devices for 

al combustionintern engines; Injectors for engines; Joints [parts 
of engines]; Manifold (Exhaust- (for engines; Mufflers for motors 

and engines; Pistons for cylinders; Pistons for engines; Pistons 
[parts of machines or engines]; Plunger pistons; Pumps 

]es]; Pumps [parts of machinesmachin , engines or motors]; 
Pumps (Vacuum-] (machines]; Regulators [parts of machines]; 

Rings )Ball- (for bearings; Rings  (Grease-) [parts of machines]; 
Rings (Piston-); Rods )Connecting- (for machines, motors and 

ng joints [parts of machines]; Selfengines; Seali- oiling bearings; 
Self-regulating fuel pumps; Shafts (Bearings for transmission- ;(

Supercharger; Valves (Clack-) [parts of machines]; Valves [parts 
of machines]; Wheel )Machine- ;(Wheel (Spinning-(  

]تجهيزات كراج [ ، مضخات الهواء المضغوط ؛ مولدات ،  رؤوس  مضخات الهواء 
للمحركات،  اسطوانات لآلالت ، اسطوانات للماتورات والمحركات. أحزمة اسطوانات  

والمحركات،  مراوح للماتورات والمحركات، مرشحات  لتنظيف هواء المراوح للماتورات 
أو المحركات[ ،  االت توفير الوقود للماتورات ]أجزاء من اآلالت التبريد والمحركات،  فالتر 

)تنظيم ذاتي( ؛ مولدات الكهرباء ، ادوات إشعال ا لمحركات والمحركات ؛ مضخات الوقود 
للمحركات ،  موصالت  ]أجزاء من المحركات[ ، االت اخراج االحتراق الداخلي ،  االت  حقن  

للماتورات والمحركات،  مكابس تضخيم  الصوت العوادم  للمحركات ، ادوات وقطع 
، بستونات  ]أجزاء من اآلالت أو لألسطوانات ) بستونات( ،  بستونات  للمحركات 

]أجزاء من اآلالت أو الماتورات  المحركات[ ، بستونات غاطسة ، مضخات ]آالت[ ، مضخات 
اآلالت[ ،   تنظيم  ]أجزاء منأو المحركات[ ، مضخات ) مفرغة للهواء ( ]اآلالت[ ، االت 

اآلالت[ ؛ حلقات )بستونات ( ؛ حلقات  كروية للبيل  ، حلقات تحتوي على شحمة ]أجزاء من 
واقفال ]أجزاء من اآلالت[ ،  قضبان )توصيل( لآلالت والماتورات  والمحركات،  وصالت غلق 
نقل الحركة ( الحركة ) بيل لبيل  التزييت الذاتي ،  مضخات الوقود ذاتية التنظيم ، قضبان نقل 

صمامات [أجزاء من أجزاء من اآلالت)،   قياس رقمية (  ، االت  نفث الهواء ،  . صمامات
 اآلالت] ، عجالت  (االت ) ، عجالت دوران . 

Special condition:  Applicant undertakes to use the trademark in 
combination with trademark No. 143351. 

 143351ت خاصة: يتعهد مقدم الطلب باستخدام العالمة بالتالف مع العالمة رقم اشتراطا

 

Date of 21/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/04/2019  

Applicant Name: TOYOTA JIDOSHA 
KABUSHIKI  KAISHA(also 
trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION ) 

 اسم طالب التسجيل:  )وتعرف ايضا تويوتا موتور كوربوريشن(تويوتا جيدوشيا كابوشيكي كايشا 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1  ,Toyota•cho, Toyota•shi, Aichi•ken, 
Japan 

 عنوان طالب التسجيل  كين، اليابان  -شي ، ايجي -شو، تويوتا  -، تويوتا 1

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 166023 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 166023 الصنف 
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KIOXIA 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Semiconductor wafer grinding machines; semiconductor wafer 
cutting machines; semiconductor wafer transporting machines; 
semiconductor manufacturing machines and systems. 

آالت طحن الرقاقات شبه الموصلة؛ آالت قطع الرقاقات شبه الموصلة؛ آالت نقل الرقاقات شبه 
 الموصلة؛ آالت وأنظمة تصنيع أشباه الموصالت.

Priority claim:  Claim Country: JP 
Claim No.: 2018-145370 
Claim Date: 26/11/2018 

 JPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018-145370رقم االدعاء: 

 26/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 16/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/05/2019  

Applicant Name: Toshiba Memory 
Corporation 

التسجيل:اسم طالب  توشيبا ميموري كوربوريشن  

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan 

 عنوان طالب التسجيل  طوكيو، اليابانكو،  -تشوم، ميناتو -1، شيبورا 1-1

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165731 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 165731 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Beaters, electric; Beating machines; Blenders, electric, for 
household purposes; Cleaning (Machines and apparatus for —), 
electric; Coin-operated washing machines; Dishwashers; Fruit 
presses, electric, for household purposes; Grinders/crushers, 
electric, for household purposes; Mixers [machines]; Mixing 
machines; Rotary steam presses, portable, for fabrics; Steam 
presses (Rotary—), portable, for fabrics; Vacuum cleaner bags; 
Vacuum cleaner hoses; Vacuum cleaners; Washing apparatus; 
Washing machines; Washing machines (Coin-operated—); 
Washing machines [laundry]; Water heaters [parts of machines] 

خفاقات كهربائية، آالت خفق، خالطات كهربائية لألغراض المنزلية، آالت وأجهزة تنظيف 
كهربائية، عساالت تعمل بقطع النقود، غساالت صحون، عصائر فواكة كهربائية لألغراض 

ية، خالطات ]آالت[، آالت خلط، مكابس المنزلية، مطاحن / مجارش كهربائية لألغراض المنزل
بخارية جوارة محمولة للمنسوجات، مكابس بخارية دوارة محمولة للمنسوجات، أكياس 

المكانس الكهربائية، خراطيم المكانس الكهربائية، مكانس كهربائية، أجهزة غسيل، غساالت، 
 ء آالت[غساالت تعمل بقطع النقود، غساالت ]لغسل المالبس[، سخانات ماء ]أجزا

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

 

Date of 21/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/05/2019  

Applicant Name: El Araby Co. for Trading 
and Manufacturing 

 اسم طالب التسجيل: شركة العربي للتجارة والصناعة

Nationality     : EGYPT جنسية الطالب مصر: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

 عنوان طالب التسجيل  شارع جوهر القائد، الجمالية، القاهرة، مصر 12

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165961 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 165961 الصنف 
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   NATIONAL BLUE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

washing machine  غساالت 

Date of 03/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/06/2019  

Applicant Name: Mashreq And Maghreb 
Household Industry Co  

 اسم طالب التسجيل: شركة المشرق و المغرب لصناعة االجهزة المنزلية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address irbid -alhassan industrial estste, P.O.Box: 
191, 11953 

 عنوان طالب التسجيل  11953, 191مدينة الحسن الصناعية   ، ص.ب:-اربد 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 191 -11953 irbid -alhassan 
industrial estste 

ليغعنوان التب مدينة الحسن الصناعية -اربد  11953 -191ص.ب    

Trademark 165725 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 165725 الصنف 
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    Pure Air  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

compressor compressor parts electric parts   الكمبرسر قطع غيار الكمبرسر قطع كهربائية 

Date of 15/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  15/08/2019  

Applicant Name: Ahmad Abdallah Hasan 
Abed Al Rahman/ 
Individual Est For Air 
Compressor Mainenace  

المؤسسة المنفردة لصيانة الكمبريسرات /احمد عبد هللا حسن عبد الرحمن 
 الصناعية 

 اسم طالب التسجيل:

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -al hizam str , P.O.Box: 540360, 
11953 

, 540360ش الحزام قرب المستندة   ، ص.ب:-عمان 
11953 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 540360 -11953 Amman -al hizam 
str  

ليغعنوان التب ش الحزام قرب المستندة -عمان  11953 -540360ص.ب    

Trademark 165993 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 165993 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

compressors   كمبريسرات 

Date of 08/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/09/2019  

Applicant Name: Ahmad Abdallah Hasan 
Abed Al Rahman/ 
Individual Est For Air 
Compressor Mainenace 

المؤسسة المنفردة لصيانة الكمبريسرات /احمد عبد هللا حسن عبد الرحمن 
 الصناعية

 اسم طالب التسجيل:

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -Abu alanda  , P.O.Box: 811654, 
11181 

 عنوان طالب التسجيل  11181, 811654ابو علندا   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 811654 -11181 Amman -Abu 
alanda   

ليغعنوان التب ابو علندا -عمان  11181 -811654ص.ب    

Trademark 166004 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 166004 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

compressor, compressor parts , electric parts الكمبرسر, قطع غيار الكمبرسر, قطع كهربائيه 

Date of 08/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  08/09/2019  

Applicant Name: Ahmad Abdallah Hasan 
Abed Al Rahman/ 
Individual Est For Air 
Compressor Mainenace 

المؤسسة المنفردة لصيانة الكمبريسرات /احمد عبد هللا حسن عبد الرحمن 
 الصناعية

 اسم طالب التسجيل:

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman/ al hizam str, P.O.Box: 540360, 
11953 

, 540360عمان/ ش الحزام / قرب جسر المستنده   ، ص.ب:
11953 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 811654 -11181 Amman -Abu 
alanda   

ليغعنوان التب ابو علندا -عمان  11181 -811654ص.ب    

Trademark 166003 Class 7 7 رقم العالمة التجارية 166003 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Hand tools and implements, hand-operated; Cutlery; Side arms, 
except firearms; Razors; Hand tools, hand-operated, for creating 
boreholes; Drills (hand tools); Countersinking tools (hand 
operated); Hand tools, hand-operated, for setting fasteners; 
Hand-operated tools for delivering hardenable compounds; 
Non-electric caulking guns; Blow-out equipment (hand tools), in 
particular for cleaning boreholes; Wire brushes (hand operated); 
Steel brushes (hand operated); Riveting tools (hand operated); 
Screw bits; Grinding wheels; Cutting wheels 

عدد وأدوات يدوية )ُتدار باليد(؛ أدوات قطع )الشُّوك والسكاكين والمالعق(؛ أسلحة بيضاء، 
عدا األسلحة النارية؛ أدوات حالقة؛ ُعدد يدوية )ُتدار باليد(، لصنع الثقوب في األرض؛ مثاقب 

ية تدار باليد لوضع المثبتات؛ ُعدد )ُعدد يدوية(؛ ُعدد غرز في القوب )ُتدار باليد(؛ ُعدد يدو
تدار باليد لتوصيل المركبات القابلة للتصليد؛ مسدسات غير كهربائية للحشو؛ معدات تفجير 
)عدد يدوية(؛ وبخاصة لتنظيف الثقوب في األرض؛ فراشي سلكية )تدار باليد(؛ فراشي من 

اء لولبية )لُقم( للبراغي؛ عجالت الفوالذ )تدار باليد(؛ ُعدد تثبيت بالبراشيم )تدار باليد(؛ أجز
 للطحن؛ عجالت للقص.

Date of 10/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/02/2019  

Applicant Name: fischerwerke GmbH & Co. 
KG 

التسجيل:اسم طالب  كيه جي .فيشرويرك جي إم بي إتش آند كو  

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Klaus-Fischer-Strasse 1 72178 Waldachtal 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  والداتشال،  ألمانيا 72178 1شتراسه-كالوس فيشر

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 الفكريةسماس للملكية  
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 165772 Class 8 8 رقم العالمة التجارية 165772 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

electrical apparatus,  apparatus and instruments for used in 
electrical connection; apparatus and instruments for used in 
circuit breakers, transmitting, connecting, organizing and 
controlling of electricity; electrical panel (box connected to the 
main electrical outlet where several electrical sockets to run 
several apparatus); electrical keys, outlet and boxes; Batteries, 
electric; Alarms; Answering machines; Camcorders; Cassette 
and CD players; Clocks (Time-) [time recording devices]; 
Computer peripheral devices; Computer software, recorded; 
Connections, Converters electric; Data media (Magnetic-); 
Radios; Telephone apparatus;  Television apparatus; screens; 
ovens electric 

االجهزة الكهربائية ،األدوات واألجهزة المستخدمة في التوصيل الكهربائي،والقواطع 
علبة الكهربائية ،ونقل الكهرباء، وتجميعها ،وتنظيمها والتحكم بها تابلوهات كهربائية ) 
متصلة بالمأخذ الكهربائي الرئيسي فيهاعدة مآخذ كهربائية لتشغيل عدة أجهزة (  

برايزومفاتيح الكهرباء،علب الكهرباء؛ بطاريات كهربائية؛ أجهزة إنذار؛ آالت الرد على 
المكالمات الهاتفية؛  كاميرات فيديو؛ مسجالت الكاسيت وال سي دي؛ ساعات الدوام ]أدوات 

لة؛ وصالت ومحوالت تسجيل الزمن[؛  أجهزة ملحقة بالكمبيوتر؛ برمجيات كمبيوتر مسّجً
كهربائية؛ وسائط تخزين بيانات مغناطيسية؛ أجهزة راديو؛ أجهزة هاتف؛ أجهزة تلفزيون؛ 

 شاشات؛ افران كهربائية

 

Date of 08/04/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/04/2018  

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 

 P.O.Box 142025 -11814   
258 king abdallah ll street amman-jordan  

شارع الملك عبدهللا الثاني 258 11814 -142025ص.ب  
 االردن  -عمان 

ليغعنوان التب  

Trademark 165715 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165715 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

electrical apparatus,  apparatus and instruments for used in 
electrical connection; apparatus and instruments for used in 
circuit breakers, transmitting, connecting, organizing and 
controlling of electricity; electrical panel (box connected to the 
main electrical outlet where several electrical sockets to run 
several apparatus); electrical keys, outlet and boxes; Batteries, 
electric; Alarms; Answering machines; Camcorders; Cassette 
and CD players; Clocks (Time-) [time recording devices]; 
Computer peripheral devices; Computer software, recorded; 
Connections, Converters electric; Data media (Magnetic-); 
Radios; Telephone apparatus;  Television apparatus; screens; 
ovens electric 

االجهزة الكهربائية ،األدوات واألجهزة المستخدمة في التوصيل الكهربائي،والقواطع 
الكهرباء، وتجميعها ،وتنظيمها والتحكم بها تابلوهات كهربائية ) علبة  الكهربائية ،ونقل

متصلة بالمأخذ الكهربائي الرئيسي فيهاعدة مآخذ كهربائية لتشغيل عدة أجهزة (  
برايزومفاتيح الكهرباء،علب الكهرباء؛ بطاريات كهربائية؛ أجهزة إنذار؛ آالت الرد على 

؛ مسجالت الكاسيت وال سي دي؛ ساعات الدوام ]أدوات المكالمات الهاتفية؛  كاميرات فيديو
لة؛ وصالت ومحوالت  تسجيل الزمن[؛ أجهزة ملحقة بالكمبيوتر؛ برمجيات كمبيوتر مسّجً

كهربائية؛ وسائط تخزين بيانات مغناطيسية؛ أجهزة راديو؛ أجهزة هاتف؛ أجهزة تلفزيون؛ 
 شاشات؛ افران كهربائية

Date of 08/04/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/04/2018  

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 طالب التسجيلنوع  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 

  - Next to Arab Islamic Bank - Khelda- 
Amman - Jordan  

 -عمان  -بجانب البنك العربي االسالمي الدولي  -خلدا   - 
 االردن 

ليغعنوان التب  

Trademark 165714 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165714 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computer programs [downloadable software]; recorded 
computer operating programs; tablet computers; interactive 
touch screen terminals; vehicle breakdown warning triangles; 
navigation apparatus for vehicles [on board computers]; 
camcorders; automatic indicators of low pressure in vehicle 
tyres; charging stations for electric vehicles; cases for 
smartphones; portable media players; reflective safety vests; 
chargers for electric batteries; rearview cameras for vehicles; 
electric batteries. 

برامج الحاسوب ]برامج قابلة للتنزيل[، برامج تشغيل الحاسوب المسجلة، أجهزة الحاسوب 
طل المركبات، أجهزة اللوحية، محطات الشاشات التفاعلية التي تعمل باللمس، مثلث تحذير تع

المالحة للمركبات ]أجهزة الحاسوب على متن المركبة[، كاميرات الفيديو، مؤشرات تلقائية 
للضغط المنخفض في إطارات المركبات، محطات الشحن للمركبات الكهربائية، علب للهواتف 

ية، الذكية، مشغالت الوسائط المحمولة، سترات واقية عاكسة، شواحن للبطاريات الكهربائ
 كاميرات الرؤية الخلفية للمركبات، بطاريات كهربائية.

Date of 14/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/11/2018  

Applicant Name: SAIC Motor International 
Co., Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: .، ليمتد.سايك موتور انترناشيونال كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Room 429H, 188 Yesheng Road, China 
(Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 
Shanghai, China 

يشينغ رود، الصين )شنغهاي( بايلوت  188اتش،  429روم 
 تريد زون، شنغهاي، الصينفري 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL 
PROPERTY   - AMMAN- JORDAN , 
PO_BOX: 921100 - POSTCODE: 11192 -  

صندوق بريد  -االردن   -عمان  -ابوغزالة للملكية الفكرية  
  11192رمز بريدي  - 921100

ليغالتبعنوان   

Trademark 165936 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165936 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tablet computers , Computer programs, recorded , Electronic 
game software ,Video games software ,Computer game 
software, Computer peripheral devices ,Computer programs 
[downloadable software],Mobile phone software applications 
,downloadable, Smart watches ,Smart glasses ,Interactive touch 
screen terminals, Humanoid robots with artificial intelligence, 
Wearable computers ,Gesture recognition software ,Virtual 
reality game software ,Biometric recognition scanners, 
Facsimile machines, Navigational instruments ,Wearable activity 
trackers, smart phones and its components ,Cases for cell 
phone, Covers for cell phone, Keyboards for cellular phones , 
Wireless speaker , Portable media players, Earphones , E-
learning machine, Camcorders , Virtual reality headsets, 
Security surveillance robots, Cameras [photography], Selfie 
sticks [hand-held monopods] , USB cables, Electronic chip , 
Touch screens, Batteries, electric, Chargers for electric 
batteries, Mobile power (rechargeable battery) , Animated 
cartoons, Air analysis apparatus, Measuring apparatus, 
Biochips. 

كمبيوترات لوحية، برامج الكمبيوتر، المسجلة، برمجيات األلعاب اإللكترونية، برمجيات ألعاب 
جيات ألعاب الكمبيوتر،أجهزة ملحقة بالكمبيوتر،برامج الكمبيوتر ]برمجيات قابلة ،برم الفيديو

للتنزيل[،تطبيقات برمجيات الهواتف المحمولة، القابلة للتنزيل،الساعات الذكية،النظارات 
الذكية،محطات طرفية تفاعلية مزودة بشاشة لمس ،إنسان آلي ذو مواصفات بشرية وذكاء 

يمكن ارتدائها.،برمجيات التعرف على اإليماءات،برمجيات ألعاب  اصطناعي،أجهزة كمبيوتر
الواقع االفتراضي،ماسحات اإلحصاء الحيوي للتعرف ،آالت الفاكس،األدوات المالحية،أجهزة 
محمولة لتتبع الحركة،هواتف ذكية وأجزائها ،علب للهواتف النقالة، أغطية للهواتف النقالة 

مكبرات صوت السلكية ،مشغالت وسائط محمولة ،سماعات ،لوحات مفاتيح للهواتف النقالة ،
األذن ،آالت التعلم اإللكتروني ،كاميرات الفيديو ،سماعات الواقع اإلفتراضي ،إنسان آلي 

للمراقبة األمنية،كاميرات ]للتصوير الفوتوغرافي[ ،عصي التصوير الذاتي ]عصي طويلة 
قائق إلكترونية ،شاشات تعمل باللمس تحمل باليد[ ،كبالت للنواقل المتسلسلة المشتركة،ر

،بطاريات كهربائبة ،أجهزة شحن البطاريات الكهربائية ،الطاقة المتنقلة ]بطاريات قابلة 
 إلعادة الشحن[ ،صور كرتونية متحركة ،جهاز تحليل الهواء ،أجهزة قياس ،رقاقات بيولوجية

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

( Rالتنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الحرف االتيني )
 بمعزل عن العالمه

 

Date of 30/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/12/2018  

Applicant Name: Realme Chongqing Mobile 
Telecommunications 
Corp., Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: ، إل تي دي.تيليكوميونيكيشنز كوربريلمي تشونغكينغ موبايل 

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No.2 Building, No.24 Nichang Boulevard, 
Huixing Block, Yubei District, Chongqing, 
China 

نيتشانغ بوليفارد، هويكسينغ بلوك،  24بيلدينغ، رقم  2رقم 
 يوبي ديستركت، تشونغكينغ، الصين.

 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 165805 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165805 الصنف 
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 البيانات مجرد بداية  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Downloadable Computer software and mobile application 
software containing reference information in the fields of 
finance, investments, businesses, news; Computer programs 
for accessing a variety of databases in the fields of business; 
communications software to facilitate the transfer of electronic 
data by providing access to databases which provide 
information on business; computer programs for use in trading 
stocks and bonds; computer software relating to the collection 
and distribution of data, financial exchanges, share dealing, 
stock dealing, and financial transactions; software for order 
routing and execution for the purchase and sale of securities for 
use by securities brokers, dealers, and their customers; 
downloadable software providing information for use in 
connection with know-your-customer due diligence, information 
on financial services regulatory compliance, and corporate risk 
assessment. 

برمجيات كمبيوتر قابلة للتنزيل وبرمجيات التطبيقات المحمولة التي تحتوي على معلومات 
مرجعية في مجاالت التمويل واالستثمارات واألعمال التجارية واألخبار؛ برامج الكمبيوتر 

متنوعة من قواعد البيانات في مجاالت األعمال التجارية؛ برمجيات للوصول إلى مجموعة 
االتصاالت لتسهيل نقل البيانات اإللكترونية من خالل توفير إمكانية الوصول إلى قواعد 

البيانات التي توفر معلومات حول األعمال التجارية؛ برامج الكمبيوتر الستخدامها في تداول 
بيوتر المتعلقة بجمع وتوزيع البيانات، والتبادالت المالية، األسهم والسندات؛ برمجيات الكم

وتداول األسهم، وتداول الحصص، والمعامالت المالية؛ برمجيات لتوجيه األوامر وتنفيذها 
لشراء وبيع األوراق المالية الستخدامها من قبل وسيط األوراق المالية، والتجار، وعمالئهم؛ 

ات الستخدامها فيما يتعلق بالتقصي الالزم عن العمالء، برمجيات قابلة للتنزيل تقدم معلوم
 ومعلومات بشأن االلتزام التنظيمي بشان الخدمات المالية، وتقييم مخاطر الشركات.

Date of 16/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/01/2019  

Applicant Name: Financial & Risk 
Organisation Limited 

 اسم طالب التسجيل: فاينانشال آند ريسك أورجانايزيشن ليمتد

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Five Canada Square, Canary Wharf  
London England E14 5AQ 

 عنوان طالب التسجيل  أيه كيو5 14فايف كندا سكوير، كناري وارف لندن إنجلترا ئي

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 165785 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165785 الصنف 
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   Data is Just the Beginning  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Downloadable Computer software and mobile application 
software containing reference information in the fields of 
finance, investments, businesses, news; Computer programs 
for accessing a variety of databases in the fields of business; 
communications software to facilitate the transfer of electronic 
data by providing access to databases which provide 
information on business; computer programs for use in trading 
stocks and bonds; computer software relating to the collection 
and distribution of data, financial exchanges, share dealing, 
stock dealing, and financial transactions; software for order 
routing and execution for the purchase and sale of securities for 
use by securities brokers, dealers, and their customers; 
downloadable software providing information for use in 
connection with know-your-customer due diligence, information 
on financial services regulatory compliance, and corporate risk 
assessment. 

برمجيات كمبيوتر قابلة للتنزيل وبرمجيات التطبيقات المحمولة التي تحتوي على معلومات 
مرجعية في مجاالت التمويل واالستثمارات واألعمال التجارية واألخبار؛ برامج الكمبيوتر 

عمال التجارية؛ برمجيات للوصول إلى مجموعة متنوعة من قواعد البيانات في مجاالت األ
االتصاالت لتسهيل نقل البيانات اإللكترونية من خالل توفير إمكانية الوصول إلى قواعد 

البيانات التي توفر معلومات حول األعمال التجارية؛ برامج الكمبيوتر الستخدامها في تداول 
التبادالت المالية، األسهم والسندات؛ برمجيات الكمبيوتر المتعلقة بجمع وتوزيع البيانات، و

وتداول األسهم، وتداول الحصص، والمعامالت المالية؛ برمجيات لتوجيه األوامر وتنفيذها 
لشراء وبيع األوراق المالية الستخدامها من قبل وسيط األوراق المالية، والتجار، وعمالئهم؛ 

م عن العمالء، برمجيات قابلة للتنزيل تقدم معلومات الستخدامها فيما يتعلق بالتقصي الالز
 ومعلومات بشأن االلتزام التنظيمي بشان الخدمات المالية، وتقييم مخاطر الشركات.

Date of 16/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/01/2019  

Applicant Name: Financial & Risk 
Organisation Limited 

 اسم طالب التسجيل: فاينانشال آند ريسك أورجانايزيشن ليمتد

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Five Canada Square, Canary Wharf  
London England E14 5AQ 

 عنوان طالب التسجيل  أيه كيو5 14فايف كندا سكوير، كناري وارف لندن إنجلترا ئي

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 165781 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165781 الصنف 
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   IMDB  
  

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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; 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; Pre-recorded downloadable audio recordings 
featuring entertainment programming; pre-recorded video 
recordings featuring entertainment programming; pre-recorded 
downloadable audio and visual recordings featuring 
entertainment programming; pre-recorded audio and visual 
recordings in optical disc, DVD and CD format featuring 
entertainment programming; audiovisual works, data files, and 
electronic works in the nature of downloadable audiovisual 
files, all of the aforementioned downloadable via the internet or 
other computer or communications network featuring 
entertainment programming; Computer application software 
for mobile devices for use in providing users with access to 
searchable databases; software for wireless content delivery; 
downloadable software featuring an entertainment database 
featuring information, news, reviews and user comments about 
television shows, motion picture films, celebrities, actors, and 
the entertainment industry for use on computers and mobile 
devices; software for accessing information on the Internet or 
other computer or communications network; software for 
formatting and converting content, text, visual works, 
audiovisual works, data, files and electronic works into a 
format compatible with portable electronic devices and 
computers; software enabling content, text, visual works, 
audiovisual works, data, files and electronic works to be 
downloaded to and accessed on a computer or other portable 
consumer electronic device; apparatus for changing record 
player needles; cabinets for loudspeakers; cleaning apparatus 
for sound recording discs; computer keyboards; eyeglass 
cases; eyeglass chains; eyeglass cords; eyeglass frames; 
stands for photographic apparatus; Computer application 
software for organizing, transmitting, manipulating, 
processing, streaming, playing and reviewing text, audio, 
video, images, and other multimedia content on digital 
electronic devices; computer application software that enables 
users to generate customized recommendations of videos, 
television programs, and motion pictures based on user 
preferences; computer application software for use in sharing, 

زة والعدد العلمية والبحرية والخاصة بمسح األراضي واألجهزة والعدد الفوتوغرافية األجه
والسينماتوغرافية والبصرية واألجهزة والعدد الخاصة بعمليات الوزن والقياس وإعطاء 

اإلشارات والضبط )المراقبة( واإلنقاذ والتعليم، األجهزة واألدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو 
أو التحكم بالطاقة الكهربائية، أجهزة لتسجيل أو إرسال أو إعادة استنطاق  تجميع أو تنظيم

الصوت أو الصور، حامالت البيانات المغناطيسية وأقراص التسجيل، أقراص مدمجة وأقراص 
فيديو رقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية، أنظمة األجهزة التي تعمل بالعملة المعدنية، 

د واآلالت الحاسبة ومعدات معالجة البيانات والحواسيب، برامج الحاسوب، اآلالت الراصدة للنقو
أجهزة إطفاء الحريق، تسجيالت الصوت المسجلة مسبقاً والقابلة للتنزيل متضمنة برمجة 
الترفيه، تسجيالت الفيديو المسجلة مسبقاً المتضمنة برمجة الترفيه، التسجيالت السمعية 

ابلة للتنزيل متضمنة برمجة الترفيه، التسجيالت السمعية والبصرية المسجلة مسبقاً والق
والبصرية المسجلة مسبقاً على شكل األقراص البصرية وأقراص الفيديو الرقمية واألقراص 

المدمجة متضمنة برمجة الترفيه، األعمال السمعبصرية وملفات البيانات واألعمال اإللكترونية 
وجميع ما ذكر آنفاً قابل للتنزيل عبر اإلنترنت أو على شكل ملفات سمعبصرية قابلة للتنزيل 

شبكات االتصاالت أو شبكات الحاسوب األخرى متضمنة  برمجة الترفيه، برامج تطبيقات 
الحاسوب ألجهزة الهاتف النقال لإلستخدام في توفير وصول المستخدمين الى قواعد بيانات 

رامج القابلة للتنزيل المتضمنة  قواعد قابلة للبحث،  البرامج لتوصيل المحتوى الالسلكي، الب
بيانات الترفيه متضمنة المعلومات  واألخبار وآراء وتعليقات المستخدم حول عروض التلفزيون 

والصور المتحركة  والمشاهير والممثلين وصناعة الترفيه  لإلستخدام على أجهزة الحاسوب 
ترنت أو شبكات الحاسوب أو والهاتف النقال، البرامج للوصول الى المعلومات على اإلن

االتصاالت األخرى، البرامج لتنسيق المحتوى والنص واألعمال البصرية واألعمال السمعبصرية 
والبيانات والملفات واألعمال اإللكترونية وتحويلها الى شكل يتوافق مع الحواسيب واألجهزة 

بصرية واألعمال اإللكترونية المحمولة، البرامج إلتاحة المحتوى والنص واألعمال ال
السمعبصرية والبيانات والملفات واألعمال اإللكترونية ليتم تنزيلها والوصول اليها على 

الحاسوب أو أجهزة المستخدم اإللكترونية المحمولة األخرى، األجهزة لتغيير أبر الفونوغراف، 
وب، الخزائن لمضخمات الصوت،  أجهزة تنظيف أقراص تسجيل الصوت، لوحات مفاتيح الحاس
حافظات النظارات، سالسل النظارات، تعليقات النظارات، اطارات النظارات، قاعدة األجهزة 

الفوتوغرافية، برامج تطبيقات الحاسوب لتنظيم وإرسال والتالعب ومعالجة وتدفق  وتشغيل 
ومراجعة النص والصوت والفيديو والصور وغيرها من محتوى الوسائط المتعددة على األجهزة 

نية الرقمية، برامج تطبيقات الحاسوب التي تخول المستخدمين من إنشاء توصيات اإللكترو
مخصصة للفيديو وبرامج التلفزيون والصور المتحركة على أساس تفضيالت المستخدم، برامج 
تطبيقات الحاسوب لإلستخدام في المشاركة والبحث والتعليق وتقييم الفيديو وبرامج التلفزيون 

المشاهير  وغيرها من المعلومات حول صناعة الترفيه، برامج تطبيقات والصولر المتحركة و
الحاسوب لإلستخدام مع الهاتف النقال واألجهزة النقالة والمحمولة باليد التي تخول 

المستخدمين شراء بطاقات األفالم ومشاهدة مقتطفات من األفالم والفيديو واآلراء حول األفالم 
ل الفيديو وأوقات العروض ومواقع قاعات السينما وغيرها ومشاهدة ومعالجة المعلومات حو

من األحداث الترفيهية ومشاركة المعلومات المذكورة آنفاً مع باقي المستخدمين، برامج 
تطبيقات الحاسوب للوصول والبحث والتصفح وعرض وإعداد التقارير وقراءة وإعطاء 

وتنظيم وتتبع وتدفق أحداث  توصيات والمشاركة والنشر على وسائل التواصل االجتماعي
الترفيه ومحتوى المعلومات واألخبار المتعلقة بصناعة الترفيه، برامج الحاسوب لتدفق وبث 

وإرسال وتوزيع وإعادة إستنطاق وتنظيم ومشاركة محتوى الموسيقى والصوت والفيديو 
ت االتصاالت واأللعاب والمحتوى السمعبصري والمتعدد الوسائط وغيرها من البيانات عبر شبكا

العالمية، برامج الحاسوب لتأليف وتحميل وارسال واستقبال وتعديل واستخالص وتشفير وفك 
تشفير وتشغيل وعرض وتخزين وتنظيم النصوص والبيانات والصور وملّفات الصوت والفيديو 

والمحتويات متعددة الوسائط، برامج الحاسوب التي تخول المستخدم عرض الصوت والفيديو 
وص والمحتويات متعددة الوسائط واإلستماع إليها، برامج الحاسوب إلنشاء وتوفير والنص

قواعد بيانات قابلة للبحث عن المعلومات والبيانات، برامج محركات البحث، برامج الحاسوب 
لتسهيل الدفع وإجراء المعامالت على الخط مباشرة )االنترنت(، برامج الحاسوب لإلستخدام في 

إلعالن لآلخرين، برامج الحاسوب لإلستخدام في مشاركة المعلومات حول نشر الدعاية وا

Date of 16/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/01/2019  

Applicant Name: IMDb.com, Inc. طالب التسجيل:اسم  .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  
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researching, commenting on, and rating videos, television 
programs, motion pictures, celebrities, and other information 
about the entertainment industry; computer application 
software for use with mobile, portable and handheld devices 
that allow users to purchase movie tickets for movies, to view 
movie trailers, videos, movie reviews, to view and manipulate 
information about movies, show times, theater locations, and 
other entertainment events, and to share the foregoing 
information among other users; computer application software 
for accessing, searching, browsing, displaying, reporting, 
reading, recommending, sharing, posting in social media, 
organizing, tracking, and streaming entertainment events and 
information and news content related to the entertainment 
industry; Computer software for streaming, broadcasting, 
transmitting, distributing, reproducing, organizing and sharing 
music, audio, video, games, audiovisual, multimedia content 
and other data via a global communications network; computer 
software for use in authoring, downloading, transmitting, 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, playing, 
viewing, storing and organizing text, data, images, audio and 
video files, and multimedia content; computer software to 
enable users to view or listen to audio, video, text and 
multimedia content; computer software for creating and 
providing user access to searchable databases of information 
and data; search engine software; computer software for 
facilitating payments and online transactions; computer 
software for use in disseminating advertising for others; 
computer software for use in sharing information about 
products, services, and deals; computer software for 
electronic storage of data; computer software for image and 
speech recognition; computer software for home automation; 
computer software for purchasing, accessing and viewing 
movies, TV shows, videos, music, and multimedia content; 
internet browser software; downloadable music files; 
downloadable audiovisual and multimedia content featuring 
fiction and non-fiction stories on a variety of topics provided 
via a video-on-demand service; downloadable motion pictures 
and television shows featuring fiction and non-fiction stories 
on a variety of topics, and audio and video recordings 
featuring fiction and non-fiction stories on a variety of topics; 
downloadable audio files, multimedia files, text files, written 
documents, audio material, video material featuring fiction and 
non-fiction content on a variety of topics; Downloadable 
mobile applications to enable users access to music, audio, 
video, games, audiovisual, multimedia content and other data; 
digital media streaming devices; set-top boxes; portable and 
handheld electronic devices for transmitting, storing, 
manipulating, recording, and reviewing text, images, audio, 
video and data, including via global computer networks, 
wireless networks, and electronic communications networks 
and electronic and mechanical parts and fittings thereof; 
computers, tablet computers, audio and video players, 
electronic personal organizers, personal digital assistants, and 
global positioning system devices and electronic and 
mechanical parts and fittings thereof; computer peripheral 
devices; computer components; monitors, displays, wires, 
cables, modems, printers, disk drives, adapters, adapter cards, 
cable connectors, plug-in connectors, electrical power 
connectors, docking stations, and drivers; battery chargers; 
battery packs; memory cards and memory card readers; 
headphones and earphones; speakers, microphones, and 
headsets; cases, covers, and stands for portable and handheld 
electronic devices for transmitting, storing, manipulating, 
recording, and reviewing text, images, audio, video and data, 
including via global computer networks, wireless networks, 
and electronic communications networks, and for computers; 
remote controls for portable and handheld electronic devices 
and computers; magnetically encoded gift cards; computer 

المنتجات والخدمات والصفقات، برامج الحاسوب للتخزين اإللكتروني للبيانات، برامج الحاسوب 
للتعرف على الصورة والكالم، برامج الحاسوب للتشغيل اآللي للمنازل، برامج الحاسوب لشراء 

روض التلفزيون والفيديو والموسيقى والمحتويات المتعددة الوسائط والوصول إلى  األفالم وع
ومشاهدتها، برامج التصفح عبر اإلنترنت، ملّفات الموسيقى القابلة للتنزيل، المحتويات 

السمعبصرّية والمحتويات المتعددة الوسائط القابلة للتنزيل متضمنة القصص الخيالّية والواقعّية 
متوقرة من خالل خدمات الفيديو تحت الطلب، الصور المتحركة  المتعلّقة بمواضيع متعددة

وعروض التلفزيون القابلة للتنزيل متضمنة القصص الخيالّية والواقعّية المتعلّقة بمواضيع 
متعددة وتسجيالت الصوت والفيديو متضمّنة  القصص الخيالّية والواقعّية المتعلّقة بمواضيع 

ددة الوسائط وملفات النصوص والوثائق المكتوبة والمواد متعددة، ملفات سمعّية وملفات متع
السمعّية ومواد الفيديو القابلة للتنزيل متضمنة المحتويات الواقعّية والخيالية  المتعلّقة 

بمواضيع متعددة، تطبيقات الهاتف النّقال القابلة للتنزيل لتمكين المستخدمين من الوصول إلى 
عاب والمحتويات السمعبصرّية والمحتويات متعددة الوسائط الموسيقى والصوت والفيديو واألل

وغيرها من البيانات، أجهزة تدّفق الوسائط الرقمّية، أجهزة االستقبال وتوزيع الشحنة، األجهزة 
اإللكترونية  النقالة والمحمولة باليد إلرسال وتخزين وتعديل وتسجيل ومراجعة النصوص 

بر شبكات الحاسوب العالمية والشبكات الالسلكية والصور والصوت والفيديو والبيانات ع
وشبكات االتصاالت اإللكترونية واألجزاء والقطع اإللكترونية والميكانيكية التابعة لها، 

الحواسيب والحواسيب اللوحية ومشغالت الصوت والفيديو والمنظمات اإللكترونية الشخصية 
العالمية والقطع واألجهزة اإللكترونية والمساعدات الشخصية الرقمية وأجهزة تحديد المواقع 

والميكانيكية التابعة لها، أجهزة الحاسوب الطرفية،  مكونات الحاسوب، شاشات المراقبة 
وشاشات العرض واألسالك والكابالت والمودمات والطابعات ومشغالت األقراص والمحوالت 

اقة الكهربائية وقواعد وبطاقات المحّول وموصالت الكابالت وقابسة الموصالت وموصالت الط
االشحن اإللكتروني والمشغالت، شاحنات البطارّية، حزم البطارّيات، بطاقات الذاكرة وقارئات 

بطاقات الذاكرة، سماعات الرأس وسماعات األذن، مكبرات الصوت والميكروفونات 
يد إلرسال والسماعات، العلب واألغطية والقواعد لألجهزة اإللكترونية المحمولة والمحمولة بال

وتخزين وتعديل وتسجيل ومراجعة النصوص والصور والصوت والفيديو والبيانات بما فيها 
عبر شبكات الحاسوب العالمية والشبكات الالسلكية وشبكات اإلتصال اإللكترونية والحواسيب، 
أجهزة التحكم عن بعد الخاصة باألجهزة اإللكترونية المحمولة والمحمولة باليد والحواسيب، 
بطاقات الهدايا المشفرة مغناطيسياً، برامج الحاسوب لتجميع وتنظيم وتعديل وحفظ المرجع 

وإرسال وتخزين ومشاركة المعلومات والبيانات، البرامج إلرسال وعرض النصوص والصور 
والصوت، برامج الحاسوب للتسوق على الخط مباشرة )اإلنترنت(، أجزاء الحاسوب التشغيلية، 

البطاريات، األجهزة المحمولة باليد للتحكم بالتلفزيون ومكبرات الصوت رقائق الحاسوب، 
ومضخمات الصوت وأنظمة الستيريو وأنظمة الترفيه، برامج الحاسوب إلدارة المعلومات، 

البرامج لمزامنة قواعد البيانات، برامج الحاسوب للوصول والتصفح وبحث قواعد البيانات على 
رامج لمزامنة البيانات بين محطة أو جهاز عن بعد وبين محطة أو الخط مباشرة )اإلنترنت(، الب

جهاز ثابت أو عن بعد، البرامج لإلتصاالت عن بعد واإلتصاالت عبر شبكات الحاسوب العالمية 
أو المحلية، البرامج للوصول الى شبكات االتصاالت بما فيها اإلنترنت، البرامج لتحليل وإسترداد 

اإلحتياطي لنظام الحاسوب، الراديو وأجهزة إرسال وإستقبال الراديو،  البيانات، البرامج للنسخ
مشغالت الوسائط ومكبرات الصوت، مكونات الصوت وملحقاته، الهواتف، الهواتف النقالة، 

مضخمات الصوت وأجهزة إستقبال الصوت، أجهزة ومعدات التأثيرات الصوتية لإلستخدام مع 
إللكترونية لإلستخدام مع اآلالت الموسيقية، المكونات اآلالت الموسيقية، مولدات النغمة ا

اإللكترونية لإلستخدام مع اآلالت الموسيقية، مكبرات الصوت وأجهزة الهاتف وأجهزة 
االتصاالت عن بعد والحواسيب لإلستخدام في المركبات اآللية، أجهزة التسجيل الصوتي 

آلت االتصاالت اإللكترونية، معدات والتعرف على الصوت، أجهزة شبكات االتصاالت، معدات وا
واآلت االتصاالت عن بعد، االت التصوير )الكاميرا(، كاميرات الفيديو، الكاميرات 

السينماتوغرافية، المحافظ الخاصة  بمعدات واآلت التصوير، أجهزة التمركز للورق الشفاف 
،  أجهزة للتصوير الفوتوغرافي، عدسات التصوير لإلستخدام القريب،  شاشات العرض

العرض، أجهزة التلفزيون، أجهزة إستقبال التلفزيون، شاشة التلفزيون، أنظمة الستيريو 
وأنظمة المسرح المنزلي وأنظمة الترفيه المنزلي، برامج تطوير التطبيقات، برامج الحاسوب 

لإلستخدام في تطوير تطبيقات البرامج األخرى، برامج نظام تشغيل الحاسوب، برامج الحاسوب 
تكوين وتشغيل والتحكم باألجهزة النقالة واألجهزة القابلة لإلرتداء والهواتف المحمولة والنقالة ل

والحواسيب وأجزاء الحواسيب الطرفية ومشغالت الصوت والفيديو، برامج الحاسوب إلنشاء 
قواعد بيانات قابلة للبحث عن المعلومات والبيانات لقواعد بيانات التواصل اإلجتماعي بين 

زمالء، برامج العاب الحاسوب، الكتب اإللكترونية والمجالت والدوريات والرسائل اإلخبارية ال
والصحف والمجالت وغيرها من المنشورات القابلة للتنزيل، تكنولوجيا المعلومات والمعدات 
السمعبصرية، النغمات القابلة للتنزيل للهواتف المحمولة والنقالة، الرسوم المتحركة، أجهزة 

صال الداخلي، الهواتف الذكية، الهواتف النقالة، أجهزة الهاتف، أجهزة إستقبال الهاتف، اإلت
أجهزة إرسال الهاتف، هواتف الفيديو، أقراص الفونوغراف وأقراص تسجيل الصوت، شرائط 
تسجيل الصوت، ناقالت تسجيالت الصوت، أشرطة الفيديو )الكاسيت(، لفافات ألعاب الفيديو، 

اجهزة ذاكرة الحاسوب، المعالجات الصغيرة، المودمات، النظارات الثالثية  أشرطة الفيديو،
األبعاد، االحزمة )أربطة( والشارات والحبال القصيرة والمشابك لألجهزة اإللكترونية الرقمية 

المحمولة  والمحمولة باليد لتسجيل وتنظيم وإرسال وتعديل ومراجعة ملفات النصوص 
الفيديو، الحقائب والمحافظ بشكل مخصص لتتضمن الموسيقى والبيانات والصوت والصور و

الرقمية و/أو مشغالت الفيديو والحواسيب المحمولة باليد والمساعدات الشخصية الرقمية 
والمنظمات اإللكترونية ودفاتر المالحظات الرقمية، أدلة المستخدم بشكل قابل للقراءة إلكترونًيا 

 وبيعها كوحدة مع السلع المذكورة سابقاً.أو آلًيا أو من الحاسوب لإلستخدام 
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software for the collection, organizing, modifying, book 
marking, transmission, storage, and sharing of data and 
information; software for text, image and sound transmission 
and display; computer software for online shopping; computer 
hardware; computer chips; batteries; handheld devices for 
controlling televisions, speakers, amplifiers, stereo systems, 
and entertainment systems; computer software for information 
management; database synchronization software; computer 
programs for accessing, browsing, and searching online 
databases; software for the synchronization of data between a 
remote station or device and a fixed or remote station or 
device; software for telecommunication and communication 
via local or global communications networks; software for 
access to communications networks including the Internet; 
software for analyzing and recovering data; software for 
computer system backup; radios, radio transmitters, and 
receivers; media players, audio speakers; audio components 
and accessories; telephones; mobile phones; audio amplifiers 
and receivers; sound effect apparatus and instruments for use 
with musical instruments; electronic tone generators for use 
with musical instruments; electronic components for use with 
musical instruments; audio speakers, telephone apparatus, 
telecommunication devices, and computers for use in motor 
vehicles; voice recording and voice recognition apparatus; 
network communication apparatus; electronic communication 
equipment and instruments; telecommunications apparatus 
and instruments; cameras; camcorders; cinematographic 
cameras; cases especially made for photographic apparatus 
and instruments; centering apparatus for photographic 
transparencies; close-up lenses; projection screens; 
projection apparatus; televisions; television receivers; 
television monitors; stereo systems, home theater systems, 
and home entertainment systems; application development 
software; computer software used in developing other 
software applications; computer operating system software; 
computer software for configuring, operating and controlling 
mobile devices, wearable devices, mobile phones, computers, 
and computer peripherals, and audio and video players; 
computer software for creating searchable databases of 
information and data for peer-to-peer social networking 
databases; computer game software; downloadable electronic 
books, magazines, periodicals, newsletters, newspapers, 
journals and other publications; information technology and 
audiovisual equipment; downloadable ring tones for mobile 
phones; animated cartoons; intercommunication apparatus; 
smartphones; portable telephones; telephone apparatus; 
telephone receivers; telephone transmitters; video telephones; 
phonograph records, sound recording discs; sound recording 
strips; sound recording carriers; video cassettes; video game 
cartridges; videotapes; computer memory devices; 
microprocessors; modems; 3D spectacles; straps, armbands, 
lanyards and clips for portable and handheld digital electronic 
devices for recording organizing, transmitting, manipulating, 
and reviewing text, data, audio, image and video files; bags 
and cases adapted or shaped to contain digital music and/or 
video players, hand held computers, personal digital 
assistants, electronic organizers and electronic notepads; user 
manuals in electronically readable, machine readable or 
computer readable form for use with, and sold as a unit with, 
the aforesaid goods. 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Batteries for electronic cigarettes; batteries for electronic 
devices that are used for heating tobacco; chargers for 
electronic devices that are used for heating tobacco; USB 
chargers for electronic devices that are used for heating 
tobacco; car chargers for electronic cigarettes; car chargers for 
devices that are used for heating tobacco; battery chargers for 
electronic cigarettes; charging docks and charging stations for 
electronic devices that are used for heating tobacco; charging 
docks and charging stations for electronic cigarettes; portable 
power supplies for electronic devices that are used for heating 
tobacco; portable power supplies for electronic cigarettes. 

البطاريات للسجائر اإللكترونية؛ بطاريات األجهزة اإللكترونية المستخدمة لتسخين التبغ؛ 
أجهزة الشحن لألجهزة االلكترونية المستخدمة لتسخين التبغ؛ شواحن يو اس بي لألجهزة 

 اإللكترونية المستخدمة لتسخين التبغ؛ شواحن السيارات للسجائر اإللكترونية؛ شواحن
السيارات لألجهزة المستخدمة لتسخين التبغ ؛ شواحن بطاريات السجائر اإللكترونية؛ منصات 

الشحن ومحطات الشحن لألجهزة األلكترونية التي تستخدم لتسخين التبغ؛ منصات الشحن 
ومحطات الشحن للسجائر اإللكترونية؛ مزودات الطاقة المحمولة لألجهزة اإللكترونية التي 

 التبغ؛ مزودات الطاقة المحمولة للسجائر اإللكترونية تستخدم لتسخين

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 نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, 
Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  نيوشاتيل، سويسرا 2000، 3كواي جونرينود 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165930 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165930 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Landline and mobile telecommunications machines and 
devices; computer programs used in the domain of electronic 
business transactions; computer programs related to financial 
questions; computer programs to use in the framework of 
electronic transfer of financial  transactions; computer software; 
software concerning the treatment of financial transactions; 
electronic wallets; electronic data bases; computer data bases; 
data storage devices; downloadable software to use with 
cryptocurrencies and digital currencies; downloadable 
cryptocurrencies and digital currencies; software to authorize 
the access to data bases; software applications for mobile 
telephones and other portable electronic devices; downloadable 
mobile applications for the management of information; 
downloadable mobile applications for the transmission of data; 
memory card or microprocessor; printed circuit boards; 
magnetically coded cards; ; secure digital memory cards; bank 
cards [coded or magnetic]; encoded bank cards; printed 
magnetic bank cards; coded cards for the electronic transfer of 
financial transactions; encoded payment cards; magnetic 
payment cards; prepaid encoded payment cards; printed 
encoded cards; USB keys; mobile phones; electronic agendas; 
eyewear products; glasses, sunglasses and eyeglass cases; 
mobile telephone cases, covers for smartphones; holders 
adapted to mobile telephones, cases for laptops, covers for 
laptops; USB hardware, headphones. 

التصاالت األرضية والمحمولة؛ برامج الحاسوب المستخدمة في مجال أجهزة ومعدات ا
المعامالت التجارية اإللكترونية؛ برامج الحاسوب المتعلقة باألسئلة المالية؛ برامج الحاسوب 

الستخدامها في إطار النقل اإللكتروني للمعامالت المالية؛ وبرمجيات الحاسوب ؛ برنامج يتعلق 
لية؛ المحافظ اإللكترونية؛ قواعد البيانات اإللكترونية؛ قواعد بيانات بمعالجة المعامالت الما

الحاسوب؛ أجهزة تخزين البيانات؛ برامج قابلة للتنزيل الستخدامها مع العمالت المكّرسة 
والعمالت الرقمية؛ عمالت التشفير القابلة للتحميل والعمالت الرقمية؛ برنامج لتفويض 

تطبيقات البرامج للهواتف المحمولة وغيرها من األجهزة الوصول إلى قواعد البيانات؛ 
اإللكترونية المحمولة؛ تطبيقات المحمول القابلة للتحميل إلدارة المعلومات؛ تطبيقات المحمول 
القابلة للتحميل لنقل البيانات؛ بطاقة الذاكرة أو المعالجات الدقيقة؛ لوحات الدارات المطبوعة؛ 

اقات الذاكرة الرقمية اآلمنة؛ بطاقات مصرفية ]مشفرة أو بطاقات مشفرة مغناطيسيا؛ بط
مغناطيسية[؛ البطاقات المصرفية المشفرة؛ بطاقات مصرفية مغناطيسية مطبوعة؛ بطاقات 

مشفرة للنقل اإللكتروني للمعامالت المالية؛ بطاقات الدفع المشفرة؛ بطاقات الدفع 
بطاقات مطبوعة مشفرة؛ مفاتيح  المغناطيسي؛ بطاقات الدفع المشفرة المدفوعة مسبقا؛

ناقالت البيانات التسلسلية العالمية؛ الهواتف النقالة؛ االجندات االلكترونية؛ منتجات النظارات؛ 
علب النظارات الطبية والنظارات الشمسية والنظارات؛ حافظات الهواتف النقالة واألغطية 

ئب للحواسيب المحمولة واألغطية للهواتف الذكية؛ الحافظات المعدة للهواتف النقالة والحقا
 ألجهزة الحاسوب المحمولة؛ أجهزة ناقالت البيانات التسلسلية العالمية، وسماعات الرأس.

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 INDIVIDUAL نوع طالب التسجيل فرد 

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 165950 Class 9 9 العالمة التجاريةرقم  165950 الصنف  
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MAO MAO, HEROES OF PURE HEART 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Audio and audio visual recordings; portable audio speakers, 
compact disc players, personal stereos, electronic docking 
stations, headphones, earphones, personal computers and 
tablet computers, mouse pads, computer mice, computer 
keyboards, USB flash drives, karaoke machines, walkie-talkies, 
telephones, calculators, rulers, computers, cameras 
(photographic), film (photographic), decorative magnets, digital 
photo frames; protective helmets for sports, snorkel tubes, 
swim masks, swim goggles; downloadable audio, video, 
audiovisual and image files; computer software, video game 
cartridges, video game software, downloadable software for 
mobile devices, memory cards for video game machines; 
computer joysticks; solar powered battery chargers for mobile 
phones and tablets; battery chargers for mobile phones and 
tablets; protective cases for mobile phones and tablets; grips, 
stands and mounts for handheld electronic devices, namely, 
mobile phones and tablets 

التسجيالت الصوتية والصوتية البصرية؛ مكبرات الصوت المحمولة وأجهزة تشغيل االقراص 
رونية وسماعات الرأس المضغوطة والمسجالت الشخصية وقواعد تثبيت لألجهزة اإللكت

وسماعات االذن وأجهزة الحاسوب الشخصية وأجهزة الحاسوب اللوحية العاملة باللمس 
ومساند الفأرات وفأرات الحواسيب ولوحات مفاتيح ألجهزة الحاسوب وسواقات الذاكرة 
التسلسلية العالمية وآالت الغناء مع اللحن المسجل مسبقا والهواتف الالسلكية وأجهزة 

ف واآلالت الحاسبة والمساطر وأجهزة الحاسوب وآالت التصوير )التصوير الهات
الفوتوغرافي( واألفالم )فوتوغرافية( ومغناطيسات التزيين وإطارات الصور الرقمية؛ الخوذ 

الواقية لأللعاب الرياضية وأنابيب التنفس للغوص وأقنعة السباحة والنظارات الواقية 
للتحميل والمقاطع المرئية والملفات السمعية البصرية للسباحة؛ مقاطع الصوت القابلة 

والصور؛ وبرمجيات الحاسوب وأشرطة ألعاب الفيديو وبرمجيات ألعاب الفيديو والبرمجيات 
القابلة للتنزيل لألجهزة النقالة وبطاقات الذاكرة آلالت ألعاب الفيديو؛ عصا التحكم ألجهزة 

ة الشمسية للهواتف المحمولة واألجهزة اللوحية؛ الحاسوب؛ شواحن البطاريات العاملة بالطاق
شواحن البطاريات للهواتف المحمولة واألجهزة اللوحية؛ حافظات واقية للهواتف المحمولة 

واألجهزة اللوحية؛ المقابض والحماالت والمثبتات لألجهزة اإللكترونية المحمولة باليد، 
 تحديدا: الهواتف النقالة والحواسيب اللوحية

 

Date of 29/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/01/2019  

Applicant Name: The Cartoon Network, Inc. اسم طالب التسجيل: .ذا كارتوون نيتورك، انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta 
Georgia 30318, USA 

، 30318تيكوود درايف، إن دبليو، أتالنتا، جورجيا  1050
 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165716 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165716 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 

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

مسبقا؛ أقراص صغيرة مسجلة مسبقا؛ أشرطة الفيديو المسجلة مسبقا؛ أقراص فيديو رقمية 
ي مسجلة مسبًقا؛ بطاقات الذاكرة المسجلة مسبقا؛ مشغالت مسجلة مسبقا؛ أقراص بلو را

أقراص يو اس بي الوميضية المسجلة مسبقا؛ برامج الحاسوب المسّجلة؛ األجهزة واألجهزة 
البصرية بما في ذلك المجاهر البيولوجية والعدسات المكبرة؛ الكتب اإللكترونية )القابلة 

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

سمعية وبصرية؛ اآلالت واألدوات للقياس أو االختبار بما في ذلك موازين الحرارة ومقاييس 
ارات اإللكترونية؛ أقالم مغناطيسية بصرية؛ الرطوبة؛ األجهزة الصوتية؛ آالت دراسة الد

األقالم اإللكترونية؛ لبادات اللمس؛ برمجيات الحاسوب؛ أجهزة تسجيل وإرسال ونسخ الصوت 
والصور؛ مشغالت األقراص المضغوطة؛ مشغالت أقراص الفيديو الرقمية؛ مشغالت أقراص 

فيديو؛ مسجالت األقراص ؛ مشغالت أشرطة الكاسيت؛ مشغالت ال3بلو راي؛ مشغالت إم بيه 
؛ 3المضغوطة؛ مسجالت أقراص الفيديو الرقمية؛ مسجالت أقراص بلو راي؛ مسجالت ام بيه 
 مسجالت أشرطة الكاسيت؛ مسجالت الفيديو؛ القطع والتركيبات لجميع ما سبق ذكره أعاله

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 يابان: 

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 165720 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165720 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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 to assist a user in operating a computerized 
handheld device; computer software for initiating and receiving 
telephone calls, and for accessing, storing, retrieving, 
managing, processing and using information; computer 
software for voice recognition, processing voice commands and 
converting between speech and text; computer software for 
creating, sending, receiving and managing voicemail and email; 
computer software for scheduling and managing appointments, 
reminders, events and calendar entries on an electronic 
calendar; computer software for operating audio-visual 
information; computer software for processing and managing 
mapping and directional information; computer software for use 
in note-taking, namely, computer software for recording and 
organizing audio information in electronic form; computer 
software for personal information management; computer 
software for organizing and accessing phone numbers, 
addresses, and other personal contact information; computer 
software for accessing, browsing and searching online 
databases; computer software for providing consumer 
resources for searching, locating, rating, evaluating and 

تحويل المحادثة الى نصوص، تطبيقات  برامج التعرف الصوتي واألوامر الصوتية وبرامج
البرامج المدعمة بالصوت الدارة المعلومات الشخصية، برامج المساعدة الشخصية، برامج 
التشغيل اآللي للمنزل وبرامج تكامل االجهزة المنزلية، برامج تكامل المركبات الشخصية، 

لفيديو والبيانات، برامج برامج االتصاالت الالّسلكّية لنقل الصوت والمحتويات السمعّية وا
محرك البحث، برامج الحاسوب المستخدمة في التحّكم بأجهزة المساعدة الشخصية وأجهزة 

المعلومات القائمة بذاتها التي تعمل بالتحكم الصوتي، برامج الحاسوب الدارة المعلومات 
بيانات الشخصية، برامج الحاسوب للوصول والتصفح والبحث على الخط مباشرة عن قواعد ال

والصوت والفيديو ومحتوى الوسائط المتعددة واأللعاب وتطبيقات البرامج  وأسواق تطبيقات 
البرامج، برامج الحاسوب للوصول ومراقبة وتتبع والبحث وتخزين ومشاركة المعلومات حول 
مواضيع ذات االهتمام المشترك، برامج الحاسوب المستخدمة في توفير خدمات البيع بالتجزئة 

لب لتشكيلة واسعة من بضائع المستهلكين، برامج الحاسوب المستخدمة لمراقبة والط
(، برامج الحاسوب IoTواإلتصال باألجهزة اإللكترونّية التابعة للشبكة المعلوماتية لألشياء )

لإلتصال وتشغيل وتحليل ومراقبة وإدارة األجهزة اإللكترونّية اإلستهالكّية المرتبطة بالشبكة 
الالسلكية وأجهزة التحكم بحرارة المنزل ووحدات االضاءة من خالل شبكات  عبر الشبكات

السلكية، برامج الحاسوب لآلخرين لإلستخدام في تطوير البرامج إلدارة وإتصال وتشغيل 
(، برامج الحاسوب التي تساعد IoTاألجهزة اإللكترونّية التابعة للشبكة المعلوماتية لألشياء )

از محوسب محمول باليد، برامج الحاسوب الجراء وتلقي المكالمات المستخدم على تشغيل جه
الهاتفية وللوصول وحفظ واسترجاع وادارة ومعالجة واستخدام المعلومات، برامج الحاسوب 
للتعرف الصوتي ومعالجة االوامر الصوتية وتحويل المحادثة الى نصوص، برامج الحاسوب 

صوتي والبريد االلكتروني، برامج الحاسوب لترتيب النشاء وارسال واستقبال وادارة البريد ال
وادارة المواعيد والتذكير بالمواعيد والمناسبات واالدخاالت على التقاويم )الرزنامات( 

االلكترونية، برامج الحاسوب لتشغيل المعلومات السمعبصرية، برامج الحاسوب لمعالجة 
وب المستخدمة في تدوين المالحظات وادارة رسم الخرائط ومعلومات االتجاهات، برامج الحاس

وبالتحديد برامج الحاسوب لتسجيل وتنظيم المعلومات الصوتية بشكل الكتروني، برامج 
الحاسوب الدارة المعلومات الشخصية، برامج الحاسوب لتنظيم والوصول الى أرقام الهواتف 

وتصفح والعناوين وغيرها من معلومات االتصال الشخصية، برامج الحاسوب للوصول 
والبحث في قواعد البيانات على الخط مباشرة، برامج الحاسوب لتوفير مصادر للمستهلك 
للبحث وتحديد المكان وتصنيف وتقييم وتوفير ارشادات الشراء واالستهالك واالستخدام 

لمجموعة واسعة من السلع االستهالكية والخدمات والمعلومات عبر شبكة اتصاالت عالمية 
عية اتصال في أي صيغة وبالتحديد أجهزة االتصال المتنقلة وإنترنت وباستخدام أي وض

الحاسوب المكتبي )الثابت( والبريد االلكتروني والصوت أو قنوات التواصل االجتماعي، برامج 
الحاسوب لتحديد المواقع العالمية وتوفير اتجاهات السفر، برامج الحاسوب  لتمكين االستخدام 

لة من خالل التعرف الصوتي، برامج الحاسوب الجراء ترتيبات حر اليدين للهواتف النقا
السفر، برامج الحاسوب للمساعدة في عمل حجوزات في الفنادق والمطاعم، أجزاء الحاسوب 

التشغيلية التي تتكون من أجهزة المعلومات القائمة بذاتها والتي تحكم بالتحكم الصوتي 
سحابة والتي تعمل بالتحكم الصوتي وتتمتع وبالتحديد مكبرات الصوت الذكية المتصلة بال

بقدرات مساعد شخصي افتراضي، برامج الحاسوب المستخدمة في مراقبة أجهزة المعلومات 
القائمة بذاتها التي تعمل عبر التحكم الصوتي وبالتحديد مكبرات الصوت الذكية المتصلة 

افتراضي،  بالسحابة والتي تعمل بالتحكم الصوتي وتتمتع بقدرات مساعد شخصي
االكسسوارات وبالتحديد محوالت الطاقة ووحدات التحكم عن بعد لمكبرات الصوت الذكية 

(، مجموعات تطوير APIالمذكورة، برامج الحاسوب المستخدمة كواجهة برمجة التطبيقات )
( التي تضم أدوات تطوير برامج الحاسوب لتطوير توصيل الخدمات SDKsالبرامج )

فهم طبيعة اللغة عبر شبكة حاسوب عالمية وشبكات السلكية وشبكات الصوتية وتكنولوجيا 

Date of 19/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/02/2019  

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 

ABU-SETTA & PARTNERS P.O.Box 
910580 -11191 AMMAN - JORDAN 

عمان  11191 -910580ص.ب  سماس للملكيه الفكريه 
 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165850 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165850 الصنف 
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providing directions for the purchase, consumption and use of a 
wide range of consumer products, services, and information 
over a global communications network and using any 
connected access mode in any format, namely, mobile 
communication devices, desktop internet, email, voice or social 
media channels; computer software for global positioning and 
for providing travel directions; computer software for enabling 
hands-free use of a mobile phone through voice recognition; 
computer software for making travel arrangements; computer 
software to assist in making reservations at hotels and 
restaurants; 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 foregoing smart 
audio speakers; 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 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 
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 

( المؤلّفة من برامج الكمبيوتر SDKsاالتصاالت االلكترونية، مجموعات تطوير البرامج )
( التي تستخدمها األجهزة APIsلتطوير واستخدام وتوافقية واجهات برمجة التطبيقات )

تبادل البيانات عبر شبكات اإلتصال واإلنترنت والذي اإللكترونّية واألنظمة والتقاطعات التي ت
( التي تضم SDKsيتصل مع التخزين السحابّي وخدمات التبادل، مجموعات تطوير البرامج )

( النشاء برامج APIأدوات تطوير برامج الحاسوب لالستخدام كواجهة برمجة التطبيقات )
لمتصلة باالنترنت، واجهة برمجة وتطبيقات متعلقة باالجهزة االلكترونية االستهالكية ا

( وبالتحديد البرامج التي تسهل تطوير توصيل الخدمات الصوتية وأدوات APIتطبيقات )
كفاءة المساعد الشخصي فيما يتصل باالجهزة االلكترونية االستهالكية، برامج تطبيقات 

وتشغيل وتوصيل  الحاسوب لألجهزة الالسلكية المحمولة باليد وبالتحديد برامج التحكم وتكامل
وادارة أجهزة المعلومات التي تعمل بالتحكم الصوتي وبالتحديد االجهزة االلكترونية 

االستهالكية الذكية المتصلة سحابيا والتي تعمل بالتحكم الصوتي وأجهزة المساعد الشخصي 
 االلكترونية، أدوات تطوير برامج الحاسوب.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88101633 
Claim Date: 31/08/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88101633رقم االدعاء: 

 31/08/2018تاريخ االدعاء: 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computers; computer hardware; wearable computer hardware; 
handheld computers; tablet computers; telecommunications 
apparatus and instruments; telephones; mobile telephones; 
smart phones; wireless communication devices for the 
transmission of voice, data, images, audio, video, and 
multimedia content; network communication apparatus; 
handheld digital electronic devices capable of providing access 
to the internet and for the sending, receiving, and storing 
telephone calls, electronic mail, and other digital data; wearable 
digital electronic devices capable of providing access to the 
internet, for sending, receiving and storing of telephone calls, 
electronic mail, and other digital data; smart watches; wearable 
activity trackers; connected bracelets [measuring instruments]; 
electronic book readers; computer software; computer software 
for setting up, configuring, operating or controlling mobile 
devices, mobile telephones, wearable devices, computers, 
computer peripherals, set top boxes, televisions, and audio and 
video players; application development software; computer 
game software; downloadable pre-recorded audio, video and 
multimedia content; computer peripheral devices; peripheral 
devices for computers, mobile telephones, mobile electronic 
devices, wearable electronic devices, smart watches, smart 
glasses, earphones, headphones, set top boxes, and audio and 
video players and recorders; wearable computer peripherals; 
wearable peripherals for use with computers, mobile 
telephones; mobile electronic devices, smart watches, smart 
glasses, televisions, set top boxes, and audio and video players 
and recorders; accelerometers; altimeters; distance measuring 
apparatus; distance recording apparatus; pedometer; pressure 
measuring apparatus; pressure indicators; monitors, display 
screens, head mounted displays, and headsets for use with 
computers, smart phones, mobile electronic devices, wearable 
electronic devices, smart watches, smart glasses, televisions, 
and audio and video players and recorders; smart glasses; 3D 
spectacles; eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; optical 
glass; optical goods; optical apparatus and instruments; 
cameras; flashes for cameras; display screens for computers, 
mobile telephones, mobile electronic devices, wearable 

بل للبس؛ الحواسيب المحمولة باليد؛ الحواسيب؛ العتاد الحاسوبي؛ العتاد الحاسوبي القا
الحواسيب اللوحية؛ األجهزة واألدوات الخاصة باالتصاالت السلكية والالسلكية؛  الهواتف؛ 

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

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

ل الى االنترنت ومن اجل الرقمية؛ األجهزة الرقمية االلكترونية القابلة للبس التي تسمح بالدخو
ارسال واستالم وتخزين المكالمات الهاتفية والبريد االلكتروني وغيرها من البيانات الرقمية؛ 
الساعات الذكية؛ أجهزة متابعة النشاطات القابلة للبس؛ االساور الموصولة ]أدوات قياس[؛ 

بية من اجل اعداد او قارئات الكتب االلكترونية؛ البرمجيات الحاسوبية؛ البرمجيات الحاسو
تشكيل او تشغيل او التحكم باألجهزة النقالة والهواتف النقالة واألجهزة القابلة للبس 
والحواسيب واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب وعلب الدخول وأجهزة التلفزيون 
ومشغالت الصوت والفيديو؛ برمجيات تطوير التطبيقات؛ برمجيات العاب الحاسوب؛ 

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

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

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

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

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

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

عدسات النظارات؛ زجاج  الذكية؛ النظارات الثالثية االبعاد؛ النظارات؛ النظارات الشمسية؛
البصريات؛ المنتجات البصرية؛ األجهزة واألدوات البصرية؛ الكاميرات؛ فالشات للكاميرا؛ 
شاشات عرض للحواسيب وأجهزة الهاتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة واألجهزة 

ن ومشغالت اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيو
وسجالت الصوت والفيديو؛ لوحات المفاتيح وفأرات الحاسوب ولبادات فأرات الحاسوب 

والطابعات ومشغالت األقراص ومشغالت األقراص الصلبة؛ أجهزة تسجيل ونسخ الصوت؛ 
مشغالت ومسجالت الصوت والفيديو الرقمية؛ مكبرات الصوت؛ اجهزة تضخيم واستقبال 

خاصة بالمركبات؛ أجهزة التسجيل والتعرف على الصوت؛ الصوت؛ أجهزة الصوتية ال
سماعات األذن؛ سماعات الرأس؛ الميكروفونات؛ أجهزة التلفزيون؛ أجهزة االستقبال وشاشات 

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

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

Date of 07/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/03/2019  

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,JORDAN ,   

 -435ص.ب م .م.االردن ذ /سيدر وايت برادلي لالستشارات 
   -عمان ،االردن   11821

ليغعنوان التب  

Trademark 165700 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165700 الصنف 
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electronic devices, smart watches, smart glasses, televisions, 
and audio and video players and recorders; keyboards, mice, 
mouse pads, printers, disk drives, and hard drives; sound 
recording and reproducing apparatus; digital audio and video 
players and recorders; audio speakers; audio amplifiers and 
receivers; motor vehicle audio apparatus; voice recording and 
voice recognition apparatus; earphones; headphones; 
microphones; televisions; television receivers and monitors; set 
top boxes; radios; radio transmitters and receivers; global 
positioning systems (GPS devices); navigational instruments; 
remote controls for controlling computers, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, audio and video players and recorders, 
televisions, speakers, amplifiers, home theatre systems, and 
entertainment systems; wearable devices for controlling 
computers, mobile telephones, mobile electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, smart glasses, 
audio and video players and recorders, televisions, speakers, 
amplifiers, home theatre systems, and entertainment systems; 
data storage apparatus; computer chips; batteries; battery 
chargers; electrical and electronic connectors, couplers, wires, 
cables, chargers, docks, docking stations, and adapters for use 
with all of the aforesaid goods; interfaces for computers, 
computer peripherals, mobile telephones, mobile digital 
electronic devices, wearable electronic devices, smart watches, 
smart glasses, televisions, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; protective films adapted for computer 
screens; covers, bags, cases, sleeves, straps and lanyards for 
computers, mobile telephones, mobile digital electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, smart glasses, 
earphones, headphones, set top boxes, and audio and video 
players and recorders; selfie sticks; chargers for electronic 
cigarettes; electronic collars to train animals; electronic 
agendas; apparatus to check stamping mail; cash registers; 
mechanisms for coin-operated apparatus; dictating machines; 
hemline markers; voting machines; electronic tags for goods; 
prize selection machines; facsimile machines; weighing 
apparatus and instruments; measures; electronic notice boards; 
measuring apparatus; wafers [silicon slices]; integrated circuits; 
amplifiers; fluorescent screens; remote controls; lights 
conducting filaments [optical fibers]; electric installations for 
the remote control of industrial operations; lightning arresters; 
electrolyzers; fire extinguishers; radiological apparatus for 
industrial purposes; life saving apparatus and equipment; 
whistle alarms; animated cartoons; egg-candlers; dog whistles; 
decorative magnets; electrified fences; portable remote-
controlled car retarders; electrically heated socks; electronic 
voice command and recognition apparatus for controlling the 
operations of consumer electronics devices and residential 
systems; personal digital assistants; heat regulating apparatus; 
thermostats; monitors, sensors, and controls for air 
conditioning, heating, and ventilation devices and systems; 
electric regulating apparatus; electric light regulators 
(dimmers); lighting control apparatus; electrical outlets; 
electrical and electronic switches; alarms, alarm sensors, and 
alarm monitoring systems; smoke and carbon monoxide 
detectors; electric and electronic locks and latches for doors 
and windows; electric and electronic controls for garage doors; 
residential security and surveillance systems. 

نزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ الصوت وأجهزة التضخيم وأنظمة العرض السينمائية الم
األجهزة القابلة للبس للتحكم بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية النقالة 

واألجهزة اإللكترونية القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية ومشغالت ومسجالت 
يم وأنظمة العرض الصوت والفيديو وأجهزة التلفزيون ومكبرات الصوت وأجهزة التضخ

السينمائية المنزلية وأنظمة الترفيه المنزلية؛ أجهزة تخزين البيانات؛ شرائح الحاسوب؛ 
البطاريات؛ أجهزة شحن البطاريات؛ أجهزة الوصل والقارنات واألسالك والكوابل وأجهزة 

الشحن ومساند وصل األجهزة ومحطات االرساء والمهايئات الكهربائية واإللكترونية 
خدامها مع كافة المنتجات السابقة واجهات بينية للحواسيب واألجهزة الطرفية الملحقة الست

بالحواسيب والهواتف النقالة واألجهزة اإللكترونية الرقمية النقالة واألجهزة اإللكترونية 
القابلة للبس والساعات الذكية والنظارات الذكية وأجهزة التلفزيون وعلب الدخول ومشغالت 

لصوت والفيديو؛ االغطية الرقيقة الواقية المعدة لشاشات الحاسوب؛ االغطية ومسجالت ا
الخارجية والحقائب والعلب والمحافظ واالحزمة وأشرطة التعليق للحواسيب والهواتف النقالة 

واألجهزة االلكترونية الرقمية النقالة واالجهزة االلكترونية القابلة للبس والساعات الذكية 
ة وسماعات االذن وسماعات الرأس وعلب الدخول ومشغالت ومسجالت والنظارات الذكي

الصوت والفيديو؛ قضبان التصوير الذاتي؛ أجهزة الشحن الخاصة بالسجائر اإللكترونية؛ 
األطواق اإللكترونية لتدريب الحيوانات؛ المفكرات االلكترونية؛ األجهزة المعدة لفحص البريد 

ات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد؛ آالت اإلمالء؛ محددات المختوم؛ آالت تسجيل النقد؛ اآللي
أطراف المالبس؛ آالت التصويت؛ الملصقات اإللكترونية المعدة للبضائع؛ آالت اختيار الجوائز؛ 

آالت الفاكس؛ أجهزة وأدوات قياس الوزن؛ المقاييس؛ لوحات اإلعالنات اإللكترونية؛ أجهزة 
كونية[؛ الدارات المتكاملة؛ مضخمات الصوت؛  الشاشات القياس؛ الرقاقات ]الشرائح السيلي

الفلورية؛ أجهزة التحكم عن بعد؛ الفتائل المعدة لتوصيل الضوء ]األلياف البصرية[؛ المنشآت 
الكهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات الصناعية ؛ مانعات الصواعق؛ أجهزة التحليل الكهربائي؛ 

لألغراض الصناعية؛ أجهزة ومعدات اإلنقاذ؛ صفارات  طفايات الحرائق؛ األجهزة اإلشعاعية
اإلنذار؛ الصور الكرتونية المتحركة؛ أجهزة فحص البيض؛ صفارات للكالب؛ مغناطيسات 

للزينة؛ األسوار المكهربة؛ معّوقات السيارات القابلة للنقل المتحكم بها عن بعد؛ الجوارب التي 
التحكم الصوتي والتعرف على الصوت للتحكم تحّمى كهربائًيا؛ األجهزة اإللكترونية ذات 

بعمليات تشغيل األجهزة اإللكترونية االستهالكية ونظم المباني السكنية؛ المساعدات الرقمية 
الشخصية؛  اجهزة تنظيم الحرارة؛ الثيرموستات )منظمات الحرارة(؛  شاشات وأجهزة 

والتهوية؛ اجهزة التنظيم  استشعار واجهزة تحكم ألجهزة  وانظمة تكييف الهواء والتدفئة
الكهربائية ؛ منظمات الضوء الكهربائية )خافتات الضوء(؛ اجهزة التحكم في اإلضاءة؛ المنافذ 

الكهربائية؛ المفاتيح الكهربائية وااللكترونية؛ أجهزة إنذار وأجهزة استشعار ألجهزة اإلنذار 
وكسيد الكربون؛ االقفال وانظمة مراقبة اجهزة االنذار؛ انظمة الكشف عن الدخان واول ا

والمزالج الخاصة باألبواب والنوافذ الكهربائية وااللكترونية؛ أجهزة تحكم كهربائية 
 والكترونية ألبواب المرآب ؛ انظمة امن ومراقبة المباني السكنية.

Special condition:  Claim of right to the green color  اللون األخضراشتراطات خاصة: المطالبة بحق خاص على 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Downloadable software for members part of a co-working 
organization. 

 البرمجيات القابلة للتحميل لألعضاء في منظمات األعمال المشتركة.

Priority claim:  Claim Country: JP 
Claim No.: 2018-140790 
Claim Date: 13/11/2018 

 JPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018-140790رقم االدعاء:

 13/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 11/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/03/2019  

Applicant Name: WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA الطالبجنسية  امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th Street New York, New York 
10011, USA 

، 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165748 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165748 الصنف 
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ECHO INPUT 
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، 
مضخمات الصوت، أجهزة التحكم عن بعد لمنتجات الفيديو والصوت وبالتحديد 

سماعات الصوت ومضخمات الصوت وأجهزة اإلستقبال ومشغالت األقراص المدمجة 
شغالت وأجهزة تدفق الصوت والفيديو والتلفزيون وم MP3ومشغالت ملفات 

( أو مسجالت الفيديو DVDأشرطة الفيديو ومشغالت أقراص الفيديو المدمجة )
الرقمية، علب حماية وأغطية لسماعات الصوت وسماعات الصوت الذكية 

ومضخمات الصوت ومكبرات الصوت ومكبرات الصوت وسماعات الرأس وسماعات 
يب اللوحية وغيرها األذن، برامج تطبيقات الحاسوب ألجهزة الهاتف النقال والحواس

من األجهزة النقالة وبالتحديد البرامج للتحكم باالجهزة التي  تعزز وتضخم األصوات 
المحيطة واخفاء الصوت )الضجيج(، البرامج لتحديث مكبرات الصوت الالسلكية 

ومضخمات الصوت وسماعات الرأس وسماعات األذن، الكابالت اإللكترونية 
ت الكابالت، الموسيقى المسجلة مسبقا وبالتحديد وبالتحديد كابالت الصوت ووصال

التحميالت الرقمية، أنظمة مكبرات الصوت، معالجات الطاقة الكهربائية وبالتحديد 
مضخمات الصوت التي تعمل على الطاقة، أنظمة التحويل الصوتية إلعادة إستنطاق 

وت، الصوت، المثبتات ووحدات التثبيت الخاصة بسماعات الصوت ومضخمات الص
القاعدات الخاصة بمكبرات الصوت ومضخمات الصوت، أنظمة الترفيه المنزلي 

المؤلفة من مشغالت الموسيقى الرقمية ووحدات التحكم بالموسيقى الرقمية ومكبرات 
الصوت ووحدات التحكم الالسلكية المحمولة باليد، معدات الصوت والمسرح المنزلي 

اعات الصوت ومضخمات الصوت وبالتحديد الستيريو ومكبرات الصوت وسم
والمعادالت )الموازنات( والتحويالت وحافظات مكبرات الصوت ومشغالت األقراص 

المدمجة وأجهزة التحكم عن بعد وأجهزة معالجة الصوت والفيديو أجهزة تنغيم 
الصوت والفيديو والشاشات البلورية السائلة ووحدات شاشات العرض البالزمية مع 

ت الفيديو و/او الصوت السلكياً، سماعات الراس، سماعات األذن، إمكانية نقل إشارا
السماعات للهواتف النقالة أو المحمولة، سماعات الرأس الشخصية  لإلستخدام مع 

أنظمة تحويل الصوت، سماعات األذن الشخصية لإلستخدام مع أنظمة تحويل 
ادات سماعة الصوت، ملحقات سماعات الرأس  وبالتحديد وسائد سماعة الرأس ولب

الرأس وحبال تمديد سماعة الرأس، ملحقات سماعات األذن وبالتحديد وسائد 
السماعات ولبادات السماعات وحبال تمديد السماعة، معيدات الشبكة الالسلكية، 

موسع الشبكة الالسلكية، برامج الحاسوب وأجزاء الحاسوب التشغيلية التي تخول 
فردية تنشئ خالصات صوتية مخصصة  مستخدمي اإلنترنت تطوير قوائم تشغيل

وتحدد المحتوى الصوتي المفضل وتعطي توصيات وتشارك المحتوى الصوتي، 
برامج الحاسوب وأجزاء الحاسوب التشغيلية التي تخول مستخدمي اإلنترنت البحث 

عن المحتوى الصوتي والبيانات عبر منصات متعددة، ومشاركة قوائم التشغيل 
الحاسوب وأجزاء الحاسوب التشغيلية لتقييم األغاني  وقوائم األغاني، برامج

واأللبومات والفنانين وقوائم التشغيل وقوائم األغاني والتوصية بها، برامج الحاسوب 
وأجزاء الحاسوب التشغيلية لتتبع ومشاركة األغاني والفنانين واأللبومات المفضلة، 

عد البيانات المتضمنة برامج الحاسوب وأجزاء الحاسوب التشغيلية للبحث في قوا
 ملفات الصوت والوسائط المتعددة.

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 
 

:ايداع الطلبتاريخ  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  التسجيلمهنة طالب  

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 165826 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165826 الصنف 
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ECHO LINK  
oods/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، مضخمات 
الصوت، أجهزة التحكم عن بعد لمنتجات الفيديو والصوت وبالتحديد سماعات الصوت 

غالت ملفات ومضخمات الصوت وأجهزة اإلستقبال ومشغالت األقراص المدمجة ومش
MP3  وأجهزة تدفق الصوت والفيديو والتلفزيون ومشغالت أشرطة الفيديو ومشغالت

( أو مسجالت الفيديو الرقمية، علب حماية وأغطية DVDأقراص الفيديو المدمجة )
لسماعات الصوت وسماعات الصوت الذكية ومضخمات الصوت ومكبرات الصوت 

ذن، برامج تطبيقات الحاسوب ومكبرات الصوت وسماعات الرأس وسماعات األ
ألجهزة الهاتف النقال والحواسيب اللوحية وغيرها من األجهزة النقالة وبالتحديد 
البرامج للتحكم باالجهزة التي  تعزز وتضخم األصوات المحيطة واخفاء الصوت 

)الضجيج(، البرامج لتحديث مكبرات الصوت الالسلكية ومضخمات الصوت وسماعات 
األذن، الكابالت اإللكترونية وبالتحديد كابالت الصوت ووصالت الرأس وسماعات 

الكابالت، الموسيقى المسجلة مسبقا وبالتحديد التحميالت الرقمية، أنظمة مكبرات 
الصوت، معالجات الطاقة الكهربائية وبالتحديد مضخمات الصوت التي تعمل على 

لمثبتات ووحدات التثبيت الطاقة، أنظمة التحويل الصوتية إلعادة إستنطاق الصوت، ا
الخاصة بسماعات الصوت ومضخمات الصوت، القاعدات الخاصة بمكبرات الصوت 
ومضخمات الصوت، أنظمة الترفيه المنزلي المؤلفة من مشغالت الموسيقى الرقمية 

ووحدات التحكم بالموسيقى الرقمية ومكبرات الصوت ووحدات التحكم الالسلكية 
وت والمسرح المنزلي وبالتحديد الستيريو ومكبرات المحمولة باليد، معدات الص

الصوت وسماعات الصوت ومضخمات الصوت والمعادالت )الموازنات( والتحويالت 
وحافظات مكبرات الصوت ومشغالت األقراص المدمجة وأجهزة التحكم عن بعد 

وأجهزة معالجة الصوت والفيديو أجهزة تنغيم الصوت والفيديو والشاشات البلورية 
سائلة ووحدات شاشات العرض البالزمية مع إمكانية نقل إشارات الفيديو و/او ال

الصوت السلكياً، سماعات الراس، سماعات األذن، السماعات للهواتف النقالة أو 
المحمولة، سماعات الرأس الشخصية  لإلستخدام مع أنظمة تحويل الصوت، سماعات 

ت، ملحقات سماعات الرأس  األذن الشخصية لإلستخدام مع أنظمة تحويل الصو
وبالتحديد وسائد سماعة الرأس ولبادات سماعة الرأس وحبال تمديد سماعة الرأس، 
ملحقات سماعات األذن وبالتحديد وسائد السماعات ولبادات السماعات وحبال تمديد 

السماعة، معيدات الشبكة الالسلكية، موسع الشبكة الالسلكية، برامج الحاسوب 
التشغيلية التي تخول مستخدمي اإلنترنت تطوير قوائم تشغيل فردية  وأجزاء الحاسوب

تنشئ خالصات صوتية مخصصة وتحدد المحتوى الصوتي المفضل وتعطي توصيات 
وتشارك المحتوى الصوتي، برامج الحاسوب وأجزاء الحاسوب التشغيلية التي تخول 

صات متعددة، مستخدمي اإلنترنت البحث عن المحتوى الصوتي والبيانات عبر من
ومشاركة قوائم التشغيل وقوائم األغاني، برامج الحاسوب وأجزاء الحاسوب التشغيلية 

لتقييم األغاني واأللبومات والفنانين وقوائم التشغيل وقوائم األغاني والتوصية بها، 
برامج الحاسوب وأجزاء الحاسوب التشغيلية لتتبع ومشاركة األغاني والفنانين 

لة، برامج الحاسوب وأجزاء الحاسوب التشغيلية للبحث في قواعد واأللبومات المفض
 البيانات المتضمنة ملفات الصوت والوسائط المتعددة.

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 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  

Trademark 165839 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165839 الصنف 
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   TRIAGETRUE  
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Automated diagnostic instrument for clinical laboratory use in 
detecting pathogens; clinical laboratory analyzers for 
measuring, testing and analyzing blood and other bodily fluids; 
automated fluorescent-based microscopy system comprising 
light-emitting diodes (LED), photodiode, motorized slide carrier, 
and diagnostic software for data reduction; wireless routers; 
gateway routers in the nature of computer control hardware; 
computer software for capturing, organizing, reporting, and 
management of medical information and data 

األمراض؛ أداة التشخيص اآللية لالستخدام المختبري السريري في الكشف عن مسببات 
المحلالت المخبرية السريرية لقياس وفحص وتحليل الدم وسوائل الجسم األخرى؛ النظام 

المجهري اآللي المستند على الفلورسنت الذي يضم الصمامات الثنائية الباعثة للضوء )ال إي 
دي( والصمصات الضوئية الثنائية وحماالت الشرائح اآللية وبرمجيات التشخيص لتخفيض 

؛ أجهزة إرسال حزم البيانات الالسلكية؛ أجهزة توجيه البوابات على شكل أجهزة البيانات
التحكم في الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب اللتقاط وتنظيم وتقديم التقارير وإدارة المعلومات 

 والبيانات الطبية

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 017960724 
Claim Date: 21/09/2018 

 EUدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: اال
 017960724رقم االدعاء: 

 21/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 21/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/03/2019  

Applicant Name: Quidel Cardiovascular Inc. اسم طالب التسجيل: .كويدل كارديوفاسكوالر 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 12544 High Bluff Dr., Suite 200, San Diego, 
CA  92130, USA 

، سان دييغو، سي ايه 200هاي بالف د.، سويت 12544
 ، الواليات المتحدة األمريكية92130

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165755 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165755 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Eyeglasses; sunglasses; eyeglass and sunglass cases نظارات عيون، نظارات شمسية، علب نظارات عيون ونظارات شمسية 

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

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

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165896 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165896 الصنف 
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its-lil 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Adaptors for charging electronic cigarettes; USB cables for 
electronic cigarettes; batteries for electronic cigarettes; 
chargers for electronic cigarettes; charging case for electronic 
cigarettes; plugs; plug adaptors; USB adapters. 

( للسجائر USBمحوالت لشحن السجائر اإللكترونية، كبالت الناقل التسلسلي العالمي )
يات للسجائر اإللكترونية، شواحن للسجائر اإللكترونية، علب شحن للسجائر اإللكترونية، بطار

( للسجائر USBاإللكترونية، المقابس، محوالت المقابس، محوالت الناقل التسلسلي العالمي )
 اإللكترونية.

Priority claim:  Claim Country: KR 
Claim No.: 40-2019-0043900 
Claim Date: 22/03/2019 

 KRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 40-209-0043900رقم االدعاء: 

 22/03/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 28/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/03/2019  

Applicant Name: KT & G CORPORATION اسم طالب التسجيل: كيه تي آند جي كوربوريشن 

Nationality     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 
Republic of Korea 

 عنوان طالب التسجيل  جمهورية كوريا جو، دايجون،-جيل، دايديوك-، بيوتكوت71

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166043 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166043 الصنف 
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 TOTAL 1  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Contact lenses. .العدسات الالصقة 

Date of 28/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/03/2019  

Applicant Name: NOVARTIS AG التسجيل:اسم طالب  نوفارتيس 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, Switzerland 4002 عنوان طالب التسجيل  بازل، سويسرا 

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 166040 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166040 الصنف 
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 TOTAL 30 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Contact lenses. .العدسات الالصقة 

Date of 31/03/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/03/2019  

Applicant Name: NOVARTIS AG اسم طالب التسجيل: نوفارتيس 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, Switzerland 4002 عنوان طالب التسجيل  بازل، سويسرا 

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  للملكية الفكريةأبو غزالة  
، شارع مكة، ص. ب 104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 166011 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166011 الصنف 
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   THE WE COMPANY  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computer application software for users to manage 
membership in a co-working facilities service, reserve 
conference rooms, control employees' user access, order 
printing services, participate in business and social networking, 
engage in virtual communities, search job listings, and sign up 
and pay for vendor services. 

ن إلدارة العضوية في خدمة مرافق العمل المشترك برمجيات تطبيقات الحاسوب للمستخدمي
وحجز غرف المؤتمرات والتحكم بوصول المستخدم للموظفين وطلب خدمات الطباعة 

والمشاركة في األعمال والتواصل االجتماعي واالنخراط في المجتمعات االفتراضية قوائم 
 البحث عن عمل واالشتراك ودفع ثمن خدمات البائع.

Priority claim:  Claim Country: MU 
Claim No.: MU/M/2018/28391 
Claim Date: 03/12/2018 

 MUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 MU/M /28391/2018رقم االدعاء: 

 03/12/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 02/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/04/2019  

Applicant Name: WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th Street New York, New York 
10011, USA 

، 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115
 المتحدة االميركيةالواليات 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165927 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165927 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computer software for financial research, financial information, 
financial analysis, financial planning, financial management, 
investment management, banking services, trading of foreign 
exchange, providing electronic processing of electronic funds 
transfer, ACH, electronic check and electronic payments, 
financial transactions, electronic funds transfers; downloadable 
computer software for financial research, financial information, 
financial analysis, financial planning, financial management, 
investment management, banking services, trading of foreign 
exchange, providing electronic processing of electronic funds 
transfer, ACH, electronic check and electronic payments, 
financial transactions, electronic funds transfers; downloadable 
software in the nature of a mobile application for financial 
research, financial information, financial analysis, financial 
planning, financial management, investment management, 
banking services, trading of foreign exchange, providing 
electronic processing of electronic funds transfer, ACH, 
electronic check and electronic payments, financial 
transactions, electronic funds transfers. 

ليل المالي والتخطيط المالي برمجيات الحاسوب للبحث المالي والمعلومات المالية والتح
واإلدارة المالية وإدارة االستثمار والخدمات المصرفية وتداول العمالت األجنبية وتوفير 

( والشيكات ACHالمعالجة اإللكترونية لتحويل األموال اإللكتروني وغرفة المقاصة األلية )
األموال اإللكترونية، اإللكترونية والمدفوعات اإللكترونية والمعامالت المالية وتحويالت 

برمجيات الحاسوب القابلة للتنزيل للبحث المالي والمعلومات المالية والتحليل المالي 
والتخطيط المالي واإلدارة المالية وإدارة االستثمار والخدمات المصرفية وتداول العمالت 

قاصة األلية األجنبية وتوفير المعالجة اإللكترونية لتحويل األموال اإللكتروني وغرفة الم
(ACH والشيكات اإللكترونية والمدفوعات اإللكترونية والمعامالت المالية وتحويالت )

األموال اإللكترونية، برمجيات قابلة للتنزيل في طبيعة تطبيقات الهاتف المحمول للبحث المالي 
ستثمار والمعلومات المالية والتحليل المالي والتخطيط المالي واإلدارة المالية وإدارة اال

والخدمات المصرفية وتداول العمالت األجنبية وتوفير المعالجة اإللكترونية لتحويل األموال 
( والشيكات اإللكترونية والمدفوعات اإللكترونية ACHاإللكتروني وغرفة المقاصة األلية )

 والمعامالت المالية وتحويالت األموال اإللكترونية.

Priority claim:  Claim Country: KZ 
Claim No.: 89098 
Claim Date: 07/02/2019 

 KZاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 89098رقم االدعاء: 

 07/02/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 09/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/04/2019  

Applicant Name: Bank of America 
Corporation 

 اسم طالب التسجيل: بانك اوف اميريكا كوربوريشن

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 100 North Tryon Street, Charlotte, North 
Carolina 28255  United States of America 

نورث تريون ستريت، تشارلوت، نورث كارولينا  100
 ، الواليات المتحدة األمريكية28255

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166025 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166025 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Electric switches; circuit breakers; digital circuit breakers; 
electric wires and cables; meters (recording);  distribution 
boards; fuses (electric);  distribution box; switchgear and 
control gear – switchboards; switchboxes [electricity]; Electric 
switch plates; Electronic regulators; holders for electric coils; 
sockets, plugs and other contacts [electric connections], door 
bells; extension cords. 

المفاتيح الكهربائية؛ قواطع الدارات؛ قواطع الدوائر الرقمية؛ أسالك وكوابل كهربائية؛ 
هربائية(؛ صناديق التوزيع؛ المقاييس )تسجيل(؛ علب توصيل وحدات استهالك؛ المقابس )الك

لوحات المفاتيح؛ صناديق مفاتيح ]كهربائية[؛ لوحات  -المفاتيح الكهربائية ومعدات التحكم 
المفاتيح الكهربائية؛ أجهزة التنظيم اإللكترونية؛ حماالت اللفائف الكهربائية؛ المقابس 

اس األبواب؛ حبال الكهربائية والمقابس والمالمسات األخرى )الوصالت الكهربائية( وأجر
 التمديد.

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

"  STANDARDاستعمال الكلمة التنازل: ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق ب
 باحرف التينية عندما تظهر بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة.

 

Date of 09/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/04/2019  

Applicant Name: Havells India Limited 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 
 عمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن زيد

ليغعنوان التب  

Trademark 165718 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165718 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Apparatus for recording, transmitting, transmitting, 
broadcasting, receiving, reproducing, producing, playing back 
and / or displaying sounds and / or images and / or texts and / or 
data; magnetic, electronic or digital recording media; software 
and microcomputers; radio sets; television sets; video camera; 
cassette and / or compact disc players and recorders and / or 
CD-ROMs and / or DVD-ROMs; Hi-Fi channels and their 
elements; acoustic speakers; speakers; voltmeter; projection 
devices and screens; solar panels 

اجهزة لتسجيل وبث ونقل وتوزيع وإذاعة واستقبال واستنساخ وانتاج واعادة تشغيل و / أو 
الصوت و / أو الصور و / أو النصوص و / أو البيانات، وسائط التسجيل المغناطيسي  عرض

أواإللكتروني أو الرقمي، البرمجيات وأجهزة الكمبيوتر الصغيرة )الحواسيب الدقيقة(، أجهزة 
الراديو، أجهزة التلفزيون، كاميرات فيديو،  مشغالت و مسجالت اشرطة الكاسيت  و / أو 

)االقراص المدمجة ذات الذاكرة المخصصة   CD-ROM( و / أوCD) األقراص المدمجة
)اقراص الفيديو الرقمية ذات الذاكرة المخصصة للقراءة  DVD-ROMللقراءة فقط( و / أو

فقط(، أنظمة الستيريو الدقيقة ومكوناتها، السماعات الصوتية، مكبرات الصوت، الفولتميتر 
 شاشات العرض، األلواح الشمسية)ادوات لقياس الجهد الكهربائي(، أجهزة و

Date of 16/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/04/2019  

Applicant Name: Sce De La Riviere التسجيل:اسم طالب  اس سي اي دو ال ريفير  

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5 bis,rue Duffour Dubergier,33074 
BORDEAUX Cedex- FRANCE 

 عنوان طالب التسجيل  فرنسا-بوردو سيدكس 33074بيس رو دافور دابرجير،  5

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة بناية  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100مكة، ص. ب  ، شارع104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165995 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165995 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Data processing apparatus; computer memories; recorded 
computer programs; computer keyboards; bar code readers; 
compact discs (read-only memory); recorded computer 
software; couplers (data processing equipment); monitors 
(computer hardware); mouse (data processing equipment); 
notebook computers; downloadable electronic publications; 
computer game programs; printers for use with computers; 
punched card machines for offices; photocopiers 
(photographic, electrostatic, thermic); machines for checking on 
work attendance; photo telegraphy apparatus; electronic notice 
boards; antennas; radiotelephony sets; navigational 
instruments; modems; navigation apparatus for vehicles (on-
board computers); portable telephones; satellite navigational 
apparatus; walkie-talkies; optical communications instruments; 
MP3 players; MP4 players; headphones; cabinets for 
loudspeakers; cameras (photography); slide projectors; 
stabilized voltage power supply; low voltage power supply; 
electric theft prevention installations; anti-theft warning 
apparatus; eyeglasses; electric cables; electric wires; magnetic 
wires; telephone wires; materials for electricity mains (wires, 
cables); coaxial cables; computers; encoded magnetic cards; 
interfaces (for computers); computer peripheral devices; central 
processing units (processors); chips (integrated circuits); smart 
cards (integrated circuit cards); integrated circuit cards (smart 
cards). 

أجهزة معالجة البيانات؛ ذاكرات الكمبيوتر، برامج الكمبيوتر المسجلة؛ لوحة مفاتيح 
الحاسوب؛ قارءات الباركود؛ األقراص المدمجة )ذاكرة للقراءة فقط(؛ برمجيات الكمبيوتر 

عدات معالجة البيانات(؛ الشاشات )أجهزة الكمبيوتر(؛ الماوس )معدات المسجلة؛ قارنات )م
معالجة البيانات( ؛ أجهزة الكمبيوتر المحمولة؛ المنشورات االلكترونية القابلة للتحميل؛ برامج 

اللعاب الكمبيوتر؛ الطابعات لالستخدام مع أجهزة الكمبيوتر؛ آالت مكتبية للبطاقات المخرمة؛ 
)التصوير الفوتوغرافي، الكهربائي، الحراري(؛ آالت للتدقيق على الحضور  ماكينات التصوير

للعمل؛ اجهزة ارسال الصور تلغرافيا؛ لوحات اإلعالنات اإللكترونية؛ الهوائيات؛ هواتف 
السلكية؛ ادوات مالحية؛ أجهزة المودم؛ اجهزة المالحة للمركبات )حاسوب طبلوني(؛ 

الصناعية؛ جهاز اتصال السلكي؛ أدوات االتصاالت  الهواتف المحمولة؛ أجهزة لالقمار
؛ سماعات الرأس؛ كبائن لمكبرات الصوت؛  MP4؛ مشغالت MP3البصرية؛ مشغالت  

الكاميرات )التصوير الفوتوغرافي(؛ أجهزة عرض الشرائح؛ مزودات الطاقة المثبتة 
ن السرقة؛ اجهزة للفولطية؛ مزودات الطاقة للفوطية المنخفصة؛ منشآت كهربائية للوقاية م

انذار ضد السرقة؛ النظارات؛ الكابالت الكهربائية؛ االسالك الكهربائية؛ األسالك المغناطيسية؛ 
أسالك الهاتف؛ مواد لخطوط الكهرباء )أسالك وكابالت(؛ الكابالت المحورية؛ أجهزة 
مبيوتر الكمبيوتر؛ بطاقات المشفرة المغناطيسي؛ اجهزة بينية الجهزة الحاسوب؛ أجهزة الك

الطرفية؛ وحدات المعالجة المركزية )المعالجات(؛ رقائق )الدوائر المتكاملة(؛ البطاقات الذكية 
 )بطاقات الدوائر المتكاملة(؛ بطاقات الدوائر المتكاملة )البطاقات الذكية(

Date of 29/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/04/2019  

Applicant Name: Shenzhen Tenda 
Technology Co., Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: .، ال تي دي.شينزهين تيندا تيكنولوجي كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No.1810 university city innovations park, 
Lishan Road, Taoyuan Street, Nanshan 
District, Shenzhen, China, 518000 

يونيفيرستي سيتي اّنوفيشينز بارك، ليشان رود،  1810رقم 
تاويان ستريت، نانشان ديستريكت، شينزهين، الصين، 

518000 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165923 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165923 الصنف 
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  ORANGE DIGITAL CENTRE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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

ت الكهربائية واإللكترونية واالتصاالت عن بعد، أجهزة وأدوات أجهزة وأدوات لالتصاال
لالتصاالت واالتصاالت عن بعد، أجهزة وأدوات كهربائية وإلكترونية جميعها لمعالجة، 

تسجيل، تخزين، نقل، استرجاع أو استقبال البيانات، أجهزة وأدوات لتسجيل، نقل، 
ات المشفرة، أجهزة وأدوات للتحكم تكبير أو نسخ الصوت، الصور، المعلومات أو البيان

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

]شبكة خاصة افتراضية[، المكونات  VPNحاسب آلي، المكونات المادية لتشغيل 
 LAN]شبكة منطقة واسعة[، المكونات المادية لتشغيل  WANلتشغيل المادية 

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

زة، أدوات ومعدات لمعالجة اآللي واالتصاالت، المكونات المادية لإليثرنت، أجه
الصور، كاميرات، أجهزة، أدوات ومعدات تصوير فوتوغرافي، أجهزة عرض للفيديو، 

أجهزة عرض للوسائط المتعددة، ماسحات ضوئية وأجهزة قراءة لشفرات األعمدة، 
أجهزة وأدوات التليفزيون والراديو، أجهزة إرسال وأجهزة استقبال لبث االتصاالت عن 

و والتليفزيون، جهاز للوصول إلى البث أو البرامج المنقولة، رسومات بعد، الرادي
ثالثية األبعاد، حاسبات آلية، معدات ملحقة بالحاسبات اآللية، دوائر إلكترونية تحمل 

البيانات المبرمجة، أقراص، شرائط وأسالك جميعها حوامل بيانات مغناطيسية، لوحات 
ة ومسجلة مسبقا، بطاقات بيانات، بطاقات الدوائر المطبوعة، بطاقات ممغنطة فارغ

ذاكرة، بطاقات ذكية، بطاقات تحتوي على معالجات دقيقة، بطاقات الدوائر المتكاملة، 
بطاقات هوية إلكترونية، بطاقات هاتف، بطاقات ائتمان للهاتف، بطاقات ائتمان، 

تف، بطاقات سحب آلي، بطاقات لأللعاب اإللكترونية مصممة لالستخدام مع الهوا
، حامالت البيانات المغناطيسية، الرقمية CD ROMSمشغالت القرص المدمج 

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

الت الوسائط النقالة، أجهزة إرسال لتشغيل ملفات الموسيقى القابلة للتنزيل، مشغ
وأجهزة استقبال باألقمار الصناعية، األقمار الصناعية لالتصاالت عن بعد والبث، 
منارات إرشاد للهواتف الالسلكية وصواري الهواتف، أسالك وكابالت كهربائية، 

كابالت بصرية، كابالت ألياف بصرية، أسالك المقاومة، إلكترودات، نظم وتركيبات 
تصاالت عن بعد، محطات لشبكات الهواتف، لوحات مفاتيح الهواتف، أجهزة إدخال، اال

تخزين، تحويل ومعالجة إشارات االتصاالت عن بعد، معدات الهواتف، المعدات الالزمة 
للهواتف الثابتة، القابلة للنقل، المحمولة، حرة اليدين أو المنشطة صوتيا، محطات 

ة لعرض وطلب البضائع والخدمات، محطات آمنة الوسائط المتعددة، محطات تفاعلي
للمعامالت اإللكترونية بما في ذلك المدفوعات اإللكترونية، أجهزة لمعالجة المدفوعات 

اإللكترونية، أجهزة وأدوات لالستدعاء، االستدعاء الالسلكي والهواتف الالسكلية، 
ساعدات الرقمية الهواتف، الهواتف المحمولة وسماعات الهواتف، آالت الفاكس، الم

(، المفكرات اإللكترونية، الحاسبات اآللية الدفترية اإللكترونية، PADsالشخصية )
الحاسبات اللوحية اإللكترونية، الوحدات اليدوية اإللكترونية لتلقي، تخزين و/أو نقل 
رسائل البيانات والمدفوعات اإللكترونية السكليا، األجهزة اإللكترونية المحمولة التي 

المستخدم من تتبع أو إدارة المعلومات الشخصية، أجهزة، أدوات ونظم المالحة  تمكن
باألقمار الصناعية، إكسسوارات للهواتف وسماعات الهواتف، محوالت لالستخدام مع 

الهواتف، شواحن بطاريات لالستخدام مع الهواتف، الوحدات التي يتم تركيبها 
للسماح باالستخدام حر اليدين لسماعة بالمكاتب أو السيارات والتي تضم مكبر صوت 

الهاتف، حماالت سماعات الهواتف داخل السيارات، سماعات الرأس، أجهزة حرة 
اليدين لسماعات الهواتف وغيرها من األجهزة اإللكترونية المحمولة، الحقائب 

والحاويات المعدة خصيصا لتثبيت أو حمل الهواتف النقالة ومعدات وإكسسوارات 
طة الهواتف الخلوية، منسقات شخصية تعمل بالحاسب اآللي، هوائيات، هواتف، أشر

بطاريات، معالجات دقيقة، لوحات مفاتيح، أجهزة مودم، آالت حاسبة، شاشات عرض، 
نظم عالمية إلكترونية لتحديد المواقع، أجهزة وأدوات إلكترونية للمالحة، التتبع 

اقبة في الجسم الحي(، أجهزة وتحديد المواقع، أجهزة وأدوات مراقبة )عدا المر

Date of 30/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/04/2019  

Applicant Name: ORANGE BRAND 
SERVICES LIMITED 

 اسم طالب التسجيل: اورانج براند سيرفيسز ليمتد

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

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

ايه كيو، المملكة  2 1مور لندن ريفرسايد، لندن، اس إي  3
 المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166037 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166037 الصنف 
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payments; mobile electronic devices that enable the user to keep 
track of or manage personal information; satellite navigational 
apparatus, instruments and systems; accessories for telephones and 
telephone handsets; adapters for use with telephones; battery 
chargers for use with telephones; desk or car mounted units 
incorporating a loudspeaker to allow a telephone handset to be used 
hands-free; in-car telephone handset cradles; headphones; hands 
free devices for telephone handsets and other mobile electronic 
devices; bags and cases specially adapted for holding or carrying 
portable telephones and telephone equipment and accessories; cell 
phone straps; computerised personal organisers; aerials; batteries; 
micro processors; key boards; modems; calculators; display 
screens; electronic global positioning systems; electronic 
navigational, tracking and positioning apparatus and instruments; 
monitoring (other than in-vivo monitoring) apparatus and 
instruments; radio apparatus and instruments; video films; audio-
visual apparatus and equipment; electrical and electronic 
accessories and peripheral equipment designed and adapted for use 
with computers and audio-visual apparatus; computer games 
cartridges; parts and fittings for all the aforesaid goods; computer 
programs; computer software; VPN [virtual private network] 
operating software; WAN [wide area network] operating software; 
LAN [local area network] operating software; USB operating 
software; computer software supplied from the Internet; computer 
software for synchronizing data between computers, processors, 
recorders, monitors and electronic devices and host computers; 
cloud computing software; network operating systems programs; 
computer operating systems programs; computer software for 
providing secure remote access to computer and communications 
networks; computer security software; computer firewall software; 
software for ensuring the security of electronic mail; downloadable 
ringtones for mobile phones; electronic publications (downloadable) 
provided on-line from computer databases or the Internet; computer 
software and telecommunications apparatus (including modems) to 
enable connection to databases, local area networks and the 
Internet; computer software to enable teleconferencing, 
videoconferencing and videophone services; computer software to 
enable searching and retrieval of data; computer software for 
accessing databases, telecommunications services, computer 
networks and electronic bulletin boards; computer games software; 
interactive multimedia computer games programs; virtual reality 
games software; downloadable music files; photographs, pictures, 
graphics, image files, sound bites, films, videos and audio-visual 
programmes (downloadable) provided on-line or from computer 
databases or the Internet or Internet websites; computer software for 
use in remote monitoring; software for GPS navigation; smart 
watches; wearable mobile phone devices; wearable computers; 
wearable electronic transmitters and receivers of data; wristbands 
that communicate data to personal digital assistants, smart phones, 
tablet PCs, PDA, and personal computers through internet websites 
and other computer and electronic communication networks; 
telephones and smartphones in the shape of a watch; telephones 
and smartphones in the shape of a wristband; telephones and 
smartphones in the shape of a pendant, necklace, ring, earring 
and/or other item of jewelry; computers in the shape of a watch; 
computers in the shape of a wristband; computers in the shape of a 
pendant, necklace, ring, earring and/or other item of jewelry; 
personal fitness monitoring device in the shape of a watch or a 
wristband; personal fitness monitoring device in the shape of a 
pendant, necklace, ring, earring and/or or other item of jewelry; 
robots (other than cooking or culinary products) for personal, 
educational or entertainment use; Equipment for the remote 
controlling of robots; Software for the control and operation of 
robots. 

وأدوات السلكية، أفالم فيديو، أجهزة ومعدات سمعية وبصرية، إكسسوارات ومعدات 
ملحقة كهربائية وإلكترونية مصممة ومعدة لالستخدام مع الحاسبات اآللية واألجهزة 

السمعية والبصرية، خراطيش ألعاب الحاسب اآللي، قطع غيار ولوازم لجميع البضائع 
ورة سابقا، برامج الحاسب اآللي، برمجيات الحاسب اآللي، برمجيات تشغيل المذك

VPN  الشبكة الخاصة االفتراضية[، برمجيات تشغيل[WAN  شبكة المنطقة[
]الشبكة المحلية[، برمجيات تشغيل الناقل التتابعي  LANالواسعة[، برمجيات تشغيل 

اإلنترنت، برمجيات  ، برمجيات الحاسب اآللي المزودة من شبكةUSBالمشترك 
الحاسب اآللي لمزامنة البيانات بين الحاسبات اآللية، المعالجات، أجهزة التسجيل، 

شاشات العرض واألجهزة اإللكترونية والحاسبات اآللية المضيفة، برمجيات الحوسبة 
السحابية، برامج نظم تشغيل الشبكات، برامج نظم تشغيل الحاسب اآللي، برمجيات 

لتوفير وصول آمن عن بعد لشبكات الحاسب اآللي واالتصاالت،  الحاسب اآللي
البرمجيات األمنية للحاسب اآللي، برمجيات جدار حماية الحاسب اآللي، برمجيات 
لضمان أمن البريد اإللكتروني، نغمات الرنين القابلة للتنزيل للهواتف المحمولة، 

إلنترنت من قواعد بيانات الحاسب النشرات اإللكترونية )القابلة للتنزيل( المقدمة عبر ا
اآللي أو اإلنترنت، برمجيات الحاسب اآللي وأجهزة االتصاالت عن بعد )بما فيها 

أجهزة المودم( لتمكين االتصال بقواعد البيانات، الشبكات المحلية واإلنترنت، برمجيات 
الهاتف الحاسب اآللي لتمكين عقد المؤتمرات عن بعد، نظام مؤتمرات الفيديو وخدمات 

المرئي، برمجيات الحاسب اآللي لتمكين البحث واسترجاع البيانات، برمجيات الحاسب 
اآللي للوصول إلى قواعد البيانات، خدمات االتصاالت عن بعد، شبكات الحاسب اآللي 
ولوحات اإلعالنات اإللكترونية، برمجيات ألعاب الحاسب اآللي، برامج ألعاب الحاسب 

التفاعلية، برمجيات ألعاب الواقع االفتراضي، ملفات الموسيقى  اآللي متعددة الوسائط
القابلة للتنزيل، برامج الصور الفوتوغرافية، الصور، الرسومات، ملفات الصور، 

المقاطع الصوتية، األفالم، الفيديوهات المرئية والمسموعة )القابلة للتنزيل( المقدمة 
ي أو اإلنترنت أو مواقع اإلنترنت، عبر اإلنترنت أو من قواعد بيانات الحاسب اآلل

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

ونية القابلة اآللية القابلة لالرتداء، أجهزة إرسال وأجهزة استقبال البيانات اإللكتر
لإلرتداء، األساور التي تقوم بتوصيل البيانات إلى المساعدات الرقمية الشخصية، 

الهواتف الذكية، الحاسبات اللوحية، المساعد الرقمي الشخصي، والحواسب الشخصية 
من خالل مواقع اإلنترنت وغيرها من شبكات الحاسب اآللي واالتصاالت اإللكترونية، 

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

خر، جهاز مراقبة اآللية في شكل عقد، قالدة، خاتم، قرط و/أو عنصر مجوهرات آ
اللياقة البدنية الشخصية في شكل ساعة أو إسورة، جهاز مراقبة اللياقة البدنية 

الشخصية في شكل عقد، قالدة، خاتم، قرط و/أو عنصر مجوهرات آخر، الروبوتات 
)بخالف منتجات الطبخ أو الطهي( لالستخدام الشخصي أو التعليمي أو الترفيهي، 

 وبوتات، برمجيات للتحكم وتشغيل الروبوتات.معدات للتحكم عن بعد بالر
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  ALL IN MOTION  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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

والنظارات الشمسية، نظارات واقية لأللعاب نظارات و نظارات شمسية، علب للنظارات 
الرياضية، خوذ واقية لأللعاب الرياضية والدراجات، علب وأغطية للهواتف النقالة وأجهزة 
الحوسبة المحمولة في اليد و أي و الكمبيوترات المحمولة واألجهزة اإللكترونية المحمولة، 

ية و أي و الهواتف النقالة أربطة للذراع مهيأة خصيصا لألجهزة اإللكترونية الشخص
، سماعات األذن و براعم األذن و سماعات الرأس، أنظمة تتبع للنشاط يمكن MP3ومشغالت 

ارتداؤها و أي و ساعات وأساور تراقب و تتبع وتسجل مستويات اللياقة و التمرين والنشاط، 
طع فيديو واقيات للفم لالستخدام الرياضي، تطبيق هاتف متحرك قابل للتنزيل يضم مقا

ومعلومات قابلة للتنزيل وغير قابلة للتنزيل عن اللياقة البدنية و برامج التمرين و التغذية 
وتخطيط النظام الغذائي، مقاطع فيديو قابلة للتنزيل تضم معلومات عن اللياقة البدنية و برامج 

 التمرين و التغذية وتخطيط النظام الغذائي.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/259,263 
Claim Date: 11/01/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 259.263/88رقم االدعاء: 

 11/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403, 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 

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166060 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166060 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Mobile applications for facilitating shopping transactions, 
enhancing the user's shopping experience, and tracking reward 
and incentive program performance; application software in the 
field of marketing and promotional services; computer software 
in the field of loyalty, reward, incentive and bonus schemes and 
services; downloadable applications for mobile phones and 
multimedia devices in the field of marketing and promotional 
services; downloadable applications for mobile phones and 
multimedia devices in the field of loyalty, reward, incentive and 
bonus services; electronic loyalty and reward cards; software, 
including software for use with customer relationship 
management, customer loyalty and marketing programs; 
software for use by consumers to obtain information about 
products, services, promotions, gain and redeem incentives for 
custom, accrue loyalty points and/or record visits to stores, 
transactions and/or purchases; software to collect data, 
information and statistics regarding consumers, consumer 
behavior and statistics; software for use with customer loyalty 
and marketing programs; downloadable computer application 
software (apps) for use with customer loyalty and marketing 
programs that promote the sales of goods and services at point 
of sale. 

تطبيقات الهاتف المحمول لتسهيل معامالت التسوق وتعزيز تجربة التسوق للمستخدم وتتبع 
أداء برنامج المكافآت والحوافز، برمجيات التطبيقات في مجال التسويق والخدمات الترويجية، 

خطط وبرامج الوالء والمكافآت والحوافز والنقاط، تطبيقات قابلة برامج الحاسوب في مجال 
للتنزيل للهواتف المحمولة واألجهزة متعددة الوسائط في مجال التسويق والخدمات 

الترويجية، تطبيقات قابلة للتنزيل للهواتف المحمولة وأجهزة الوسائط المتعددة في مجال 
بطاقات الوالء والمكافآت اإللكترونية، البرمجيات  خدمات الوالء والمكافآت والحوافز والنقاط،

وبما في ذلك البرمجيات لالستخدام مع إدارة عالقات العمالء وبرامج والء العمالء والتسويق، 
برمجيات الستخدامها من قبل المستهلكين للحصول على معلومات حول المنتجات والخدمات 

لمخصصة أو الحصول على نقاط والء و/أو والعروض الترويجية واكتساب واسترداد الحوافز ا
تسجيل الزيارات إلى المتاجر و/أو المعامالت و/أو المشتريات، برمجيات لجمع البيانات 

والمعلومات واإلحصاءات المتعلقة بالمستهلكين وسلوك المستهلك واإلحصاءات، برمجيات 
سوب القابلة للتنزيل لالستخدام مع برامج والء العمالء والتسويق، برمجيات تطبيقات الحا

)التطبيقات( لالستخدام مع برامج والء العمالء والتسويق التي تعزز مبيعات السلع والخدمات 
 في نقاط البيع.

Date of 08/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/05/2019  

Applicant Name : Majid Al Futtaim Holding 
LLC 

 اسم طالب التسجيل: م.م.ذ.ماجد الفطيم القابضة ش

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Deira,  Majid Al Futtaim Tower 1, 10th 
Floor, P.O.BOX 91100 Dubai, UAE 

 91100، الطابق العاشر، ص.ب. 1ديرة، برج ماجد الفطيم 
 دبي، االمارت العربية المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165940 Class 9 9 العالمة التجاريةرقم  165940 الصنف  
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   BOFAS  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computer software; computer software, downloadable 
computer software and mobile applications for financial 
research, financial information, financial analysis, financial 
planning, financial management, investment management, 
banking services, trading of foreign exchange, providing 
electronic processing of electronic funds transfer, ACH, 
electronic check and electronic payments, financial 
transactions, electronic funds transfers. 

وب، برمجيات الحاسوب وبرمجيات الحاسوب القابلة للتنزيل وتطبيقات برمجيات الحاس
الهواتف المحمولة للبحث المالي والمعلومات المالية والتحليل المالي والتخطيط المالي 

واإلدارة المالية وإدارة االستثمار والخدمات المصرفية وتداول العمالت األجنبية وتوفير 
( والشيكات ACHموال اإللكتروني وغرفة المقاصة األلية )المعالجة اإللكترونية لتحويل األ

 اإللكترونية والمدفوعات اإللكترونية والمعامالت المالية وتحويالت األموال اإللكترونية.

Priority claim:  Claim Country: KZ 
Claim No.: 88321 
Claim Date: 12/12/2018 

 KZاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88321الدعاء: رقم ا

 12/12/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 16/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/05/2019  

Applicant Name: Bank of America 
Corporation 

 اسم طالب التسجيل: بانك اوف اميريكا كوربوريشن

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 100 North Tryon Street, Charlotte, North 
Carolina 28255, United States of America 

نورث تريون ستريت، تشارلوت، نورث كارولينا  100
 ، الواليات المتحدة األمريكية28255

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165959 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165959 الصنف 
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   IBRUSENSO  
   

 
 

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 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 165726 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165726 الصنف 
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   KIOXIA  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Analyzing machines and instruments; measuring or testing 
machines and instruments; electric or magnetic meters and 
testers; telecommunication machines and apparatus; SD 
memory cards; computer network adapters; computer network 
switches; computer network hubs; computer network routers; 
IC chips; integrated circuit memory cards; NAND flash 
memories; NAND flash storage devices; NAND flash memory 
controllers; NAND memories; non-volatile memory; non-volatile 
memory devices; USB flash memory drives; solid state memory 
cartridge; flash memories; flash memory cards; memory cards; 
memory card cases; semiconductors; semiconductor 
memories; semiconductor memory devices; data storage 
medium for computer; data storage devices; data processors; 
computer memory devices; computer peripheral devices; solid 
state drives; integrated circuits; circuit boards; computer 
hardware; biological information monitoring device (not 
included in Class 10); downloadable computer programs; 
computer programs; electronic machines, apparatus and their 
parts; multimedia data recorded memory cards and other 
memory medium; electronic publications. 

آالت وأدوات التحليل؛ آالت وأدوات القياس أو االختبار؛ أجهزة القياس والفحص الكهربائية 
أو المغناطيسية؛ آالت وأجهزة االتصاالت بعيدة المدى؛ بطاقات الذاكرة الرقمية االمنة؛ 

شبكات الحواسيب؛ موجهات محوالت شبكات الحواسيب؛ مفاتيح شبكات الحواسيب؛ موزعات 
شبكات الحواسيب؛ رقاقات الدارات المتكاملة؛ بطاقات ذاكرة تحوي دارات متكاملة؛ ذاكرات 

وميضية ناند؛ سواقات الذاكرات الوميضية ناند؛ أجهزة التحكم بالذاكرة الوميضية ناند؛ 
ت الذاكرة ذاكرات ناند؛ الذاكرة غير المتطايرة؛ أجهزة الذاكرة غير المتطايرة؛ سواقا

الوميضية يو اس بي؛ أشرطة الذاكرة الصلبة؛ الذاكرات الوميضية؛ بطاقات الذاكرة 
الوميضية؛ بطاقات ذاكرِة؛ حافظات بطاقات الذاكرة؛ اشباه الموصالت؛ ذاكرات أشباه 

الموصالت؛ أجهزة الذاكرة شبه الموصلة؛ وسائط تخزين البيانات للحاسوب؛ أجهزة تخزين 
ات البيانات؛ أجهزة الذاكرة الحاسوبية؛ األجهزة الطرفية للحواسيب؛ السواقات البيانات؛ معالج

بالحالة الصلبة؛ الدارات المتكاملة؛ لوحات الدارات؛ أجهزة الحاسوب؛ أجهزة مراقبة 
(؛ برامج الحاسوب القابلة للتحميل؛ برامج 10المعلومات الحيوية )غير المتضمنة في الفئة 

ترونية واألجهزة وقطعها؛ بطاقات الذاكرة المسجلة للبيانات متعددة الحاسوب؛ األجهزة اإللك
 الوسائط ووسائط البيانات األخرى؛ المنشورات اإللكترونية

Priority claim:  Claim Country: JP 
Claim No.: 2018-145370 
Claim Date: 26/11/2018 

 JPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018-148370رقم االدعاء:

 26/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 16/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/05/2019  

Applicant Name: Toshiba Memory 
Corporation 

 اسم طالب التسجيل: توشيبا ميموري كوربوريشن

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan 

 عنوان طالب التسجيل  كو، طوكيو، اليابان -تشوم، ميناتو -1، شيبورا 1-1

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165729 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165729 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Water filters,Water cooler   فالتر المياه والكولرات 

Date of 28/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/05/2019  

Applicant Name: World Water Technology 
Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة تكنولوجيا عالم المياه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman /Tela al ali, P.O.Box: 1852, 11953  عنوان طالب التسجيل  11953, 1852تالع العلي   ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1852 -11953 amman /Tela al ali   ليغعنوان التب تالع العلي  -عمان  11953 -1852ص.ب  

Trademark 165867 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165867 الصنف 
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   NATIONAL 
BLUE  

   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

projection screen   شاشات عرض 

Date of 03/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/06/2019  

Applicant Name: Mashreq And Maghreb 
Household Industry Co  

 اسم طالب التسجيل: شركة المشرق والمغرب لصناعة االجهزة المنزلية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address irbid -alhassan industrial estste, P.O.Box: 
191, 11953 

 عنوان طالب التسجيل  11953, 191مدينة الحسن الصناعية   ، ص.ب:-اربد 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 191 -11953 irbid -alhassan 
industrial estste 

ليغعنوان التب مدينة الحسن الصناعية -اربد  11953 -191ص.ب    

Trademark 165723 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 165723 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Wireless earphone for mobile phones , Mobile phones holders , 
Speakers , Mobile phone rings and straps , Fitness trackers , 
Cases and covers for mobile phones and related accessories , 
HDMI cables , Controllers for electronic games , Screen 
protectors for mobile phones , Adapters and connectors , 
Wireless chargers for mobile phones , Charging and/or data 
transmission cables for mobile phones , Lanyards for 
mobile phones , Selfie sticks for mobile phones , Wall mobile 
phone charger , Smart   watches , Car mobile phone charger , 
Wired earphone for mobile phones , Audio 

سماعة السلكية لتلفون الخلوي , حامل تلفون خلوي , مكبرات صوت , أدوات لحمل تلفون 
تعقب لياقة , أغطية لتلفون الخلوي وأية ملحقات , اسالك نقل الصورة  الخلوي , ساعات

االلكترونية , حامي شاشة تلفون الخلوي , تحويالت وأدوات  والصوت , أزرار تحكم لأللعاب
و/أو نقل بيانات لتلفون الخلوي , حامل  احن السلكي لتلفون الخلوي , سلك شحنربط , ش

الخلوي , شاحن حائط  تلفونن خلوي حول الرقبة , عصا ألخذ الصور األمامية خصة بتلفون
 لتلفون الخلوي , ساعات ذكية , شاحن سيارة لتلفون الخلوي , سماعة سلكية لتلفون الخلوي

 ن طاقة متنقل ألغراض الشحن ,, اسالك نقل الصوت , مخز

Date of 20/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  20/08/2019  

Applicant Name: TARIQ ISMAIL AHMAD 
BILBESI/Alsafinat Trading 
Establishment  

 اسم طالب التسجيل: مؤسسة الصافنات للتجارة  /طارق اسماعيل احمد بلبيسي

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman next to customs roundabout, 
P.O.Box: 811743, 11181 

, 811743عمان المقابلين بجانب دوار الجمرك  ، ص.ب:
11181 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 811743 -11181 Amman next to 
customs roundabout 

عمان المقابلين بجانب دوار  11181 -811743ص.ب  
 الجمرك

ليغعنوان التب  

Trademark 166052 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166052 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Screen protectors for mobile phones, charging and / or data 
transmission cables for mobile phones and other electronics, 
speakers, power banks, Adapters and connectors, audio cables, 
HDMI cables, bluetooth transmitters for audio and video, 
controllers for electronic games, selfie sticks for mobile 
phones, wall mobile phone charger, car mobile phone charger, 
wired earphone for mobile phones, wireless earphone for 
mobile phones, mobile phones holders, lanyards for mobile 
phones, cases and covers for mobile phones and related 
accessories, mobile phone rings and Straps, wireless chargers 
for mobile phones, smart watches, fitness trackers , mobile 
phone lenses, flash memories, small fans for mobile phones 
and computers, plastic tools for organizing cables and 
earphones. 

حامي شاشة تلفون خلوي , عصا ألخذ الصور األمامية خاصة بتلفون الخلوي , شاحن حائط 
لتلفون الخلوي , شاحن سيارة لتلفون الخلوي , اسالك نقل الصوت والصورة , ساعة تعقب 

ة , عدسات مكبرة لتلفون الخلوي , سلك شحن و/أو نقل بيانات لتلفون الخلوي واألجهزة لياق
االلكترونية , أدوات بالستيكية لتنظيم األسالك والسماعات , سماعة سلكية لتلفون الخلوي , 

اسالك نقل الصوت , سماعة السلكية لتلفون الخلوي , حامل تلفون خلوي , ساعة ذكية , 
ل ألغراض الشحن , مراوح صغيرة تعمل مع تلفون الخلوي وأجهزة مخزن طاقة متنق

 الكمبيوتر , أزرار تحكم لأللعاب االلكترونية , أدوات لحمل تلفون الخلوي ,
أجهزة بث السلكية للصوت والصورة , حامل تلفون خلوي حول الرقبة , تحويالت وأدوات 

أجهزة ذاكرة متنقلة لتخزين البيانات , ربط , مكبرات صوت , شاحن السلكي لتلفون الخلوي , 
 وأية ملحقات به , أغطية لتلفون الخلوي

Date of 16/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/10/2019  

Applicant Name: TARIQ ISMAIL AHMAD 
BILBESI/Alsafinat Trading 
Establishment  

 اسم طالب التسجيل: مؤسسة الصافنات للتجارة  /طارق اسماعيل احمد بلبيسي

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman next to customs roundabout, 
P.O.Box: 811743, 11181 

 عنوان طالب التسجيل  11181, 811743عمان بجانب دوار الجمرك  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 811743 -11181 Amman next to 
customs roundabout 

ليغعنوان التب عمان بجانب دوار الجمرك 11181 -811743ص.ب    

Trademark 166053 Class 9 9 رقم العالمة التجارية 166053 الصنف 
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   TRUEREF  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medical devices, namely, electrodes on catheters used in 
cardiac ablation procedures 

أجهزة طبية، وبخاصة إلكترودات تركب على القثاطر التي تستخدم في عمليات االستئصال 
 القلبالجراحية لعالج اضرابات ضربات 

Date of 07/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/01/2019  

Applicant Name: BIOSENSE WEBSTER, 
INC. 

 اسم طالب التسجيل: .بيوسنس ويبستر، 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 33 TECHNOLOGY DRIVE IRVINE CA 92618 
33 TECHNOLOGY DRIVE IRVINE 92618 

 33 92618تكنولوجي درايف  إيرفين كاليفورنيا  33
 92618تكنولوجي درايف إيرفين 

 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 165774 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 165774 الصنف 
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   TRIAGETRUE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Devices in the nature of cups, bags for the collection of bodily 
excretions and fluids from humans for medical diagnostic 
purposes; devices in the nature of cups, bags and test 
components in the nature of medical testing devices sold as a 
kit for the collection, preservation and shipment of bodily 
excretions and fluids from humans for clinical medical 
diagnostic purposes; medical diagnostic apparatus comprised 
of an optics window, a port for a reagent test, and an 
illuminating device, specifically adapted for reading in vitro 
medical test results; medical diagnostic analyzers for 
measuring, testing and analyzing blood and other bodily fluids 

األجهزة على شكل أكواب وأكياس لجمع إفرازات الجسم والسوائل من البشر لغايات 
التشخيص الطبي؛ األجهزة على شكل أكواب وأكياس ومكونات الفحوصات على شكل أجهزة 

فحص طبي تباع كمجموعة من أجل تجميع وحفظ وشحن إفرازات الجسم والسوائل من البشر 
ت التشخيص الطبي السريري؛ أجهزة التشخيص الطبي التي تشتمل على نافذة بصرية لغايا

ومدخل الختبار الكاشف وجهاز إضاءة المعدة خصيصا لقراءة نتائج الفحوصات في 
 المختبرات؛ محلالت التشخيص الطبي لقياس وفحص وتحليل الدم وسوائل الجسم األخرى

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 017960724 
Claim Date: 21/09/2018 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 017960724رقم االدعاء: 

 21/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 21/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/03/2019  

Applicant Name: Quidel Cardiovascular Inc. اسم طالب التسجيل: .كويدل كارديوفاسكوالر انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA الطالبجنسية  امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 12544 High Bluff Dr., Suite 200, San Diego, 
CA  92130, USA 

، سان دييغو، سي ايه 200هاي بالف د.، سويت 12544
 األمريكية، الواليات المتحدة 92130

 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 165756 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 165756 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

A full line of surgical apparel and textiles; a full line of patient 
examination apparel. 

المجموعة الكاملة من األلبسة والمنسوجات الجراحية، مجموعة كاملة من ألبسة فحص 
 المرضى

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/129,159 
Claim Date: 24/09/2018 

 USاالولوية: بلد االدعاء: االدعاء بحق 
 129.159/88رقم االدعاء:

 24/09/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 24/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/03/2019  

Applicant Name: Standard Textile Co., Inc. اسم طالب التسجيل: .، انك.ستاندرد تكستايل كو 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address One Knollcrest Drive, Cincinnati, OH 
45237, USA 

، 45237وان كنولكريست درايف، سينسيناتي، او اتش 
 الواليات المتحدة االمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165955 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 165955 الصنف 
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Catheters; Anaesthetic masks; Diagnostic apparatus for medical 
purposes; Medical apparatus and instruments, namely ECG lead 
wire; Veterinary apparatus and instruments; Thermometers for 
medical purposes; Blood oxygen meters; Heart rate monitoring 
apparatus; Blood pressure monitors; Physiotherapy apparatus., 

أنابيب القسطرة، أقنعة التخدير، أجهزة التشخيص لألغراض الطبية، األجهزة واألدوات الطبية 
وبالتحديد أسالك توصيل ألجهزة تخطيط كهربائية القلب، األجهزة واألدوات البيطرية، موازين 

حرارة لألغراض الطبية، مقياس األوكسجين في الدم، أجهزة مراقبة معدل ضربات القلب، ال
 أجهزة مراقبة ضغط الدم، أجهزة العالج الطبيعي.,

Date of 31/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/03/2019  

Applicant Name: Unimed Medical Supplies, 
Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .يونيميد ميديكال ساباليز، انك

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Floor 5&6, Bld #8, Nangang 3rd Industrial 
Park, Part B, Tangtou, Shiyan, Baoan, 
Shenzhen, Guangdong, China 

، نانغانغ ثيرد اندستلاير بارك، بارت بي، 8، بلد #6آند  5فلور 
 تانغتو، شيان، باوان، شنجن، 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 

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166007 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 166007 الصنف 
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   SMARTCOLOUR  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medical diagnostic instruments for the analysis of body fluids; 
medical devices for obtaining blood samples. 

 معدات تشخيص طبي لتحليل سوائل الجسم، أجهزة طبية الستخراج عينات الدم.

Date of 10/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/04/2019  

Applicant Name: Ascensia Diabetes Care 
Holdings AG 

 اسم طالب التسجيل: اسينسيا دايبيتيز كير هولدينجز 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-Strasse 90, 4052 Basel, 
Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  بازل، سويسرا 4052، 90ستراسيه -بيتير مريان

Applicant for 
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 الفكرية أبو غزالة 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165992 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 165992 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Suture materials, absorbable sutures for tissue elevation; 
medical devices for ophthalmological use 

مواد خياطة )قطب(الجروح وخيوط قابلة لالمتصاص لرفع األنسجة، أجهزة طبية 
 لالستخدامات المتعلقة بالعيون

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use  words ( for creators of beauty)if used separately 
from the mark 

 forالتنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات ) 
creators of beautyبمعزل عن العالمه ) 

 

Date of 10/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:اريخ ايداع الطلبت 10/04/2019  

Applicant Name: Croma-Pharma GmbH اسم طالب التسجيل: فارما جي ام بي اتش-كروما 

Nationality     : AUSTRIA جنسية الطالب النمسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Industriezeile 6, 2100 Leobendorf, Austria  عنوان طالب التسجيل  ليوبيندورف، النمسا 2100، 6اندستريزيلي 

Applicant for 
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 165895 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 165895 الصنف 
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   ASCALIS  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medical mattresses; inflatable mattresses for preventing 
pressure sores; medical instruments and apparatus; dynamic 
air mattresses; medical apparatus and equipment incorporating 
electronic components; surgical instruments and apparatus., 

الفرشات )المراتب( الطبية، مراتب )فرشات( قابلة للنفخ لمنع تقرحات الفراش، معدات 
وأدوات طبية، فرشات )المراتب( الهواء الديناميكية، أجهزة ومعدات طبية تتضمن مكونات 

 معدات وأدوات جراحية., إلكترونية،

 

Date of 15/04/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/04/2019  

Applicant Name: SANTE SERVICE اسم طالب التسجيل: سانتي سيرفيس 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Parc d’activite de la Pilaterie, 8 rue des 
Champs, Articlub N° 3 Batiment J, 59290 
Wasquehal, France 

رو ديس شامبس،  8بارك دي اكتيفيت دي ال بيالتيري، 
 واسكوال، فرنسا 59290باتيمينت جيه،  3ارتيكالب ان 

 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 166010 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 166010 الصنف 
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   TOPOLYZER  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Surgical apparatus and instruments for use in ophthalmic 
surgery; medical apparatus and instruments for diagnostic use, 
namely, apparatus for medical diagnostic testing in the field of 
ophthalmology. 

أجهزة وأدوات جراحية لالستخدام في جراحة العيون، أجهزة وأدوات طبية لالستخدام 
 التشخيصي وبالتحديد أجهزة للفحص الطبي التشخيصي في مجال طب العيون.

Date of 23/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 23/04/2019  

Applicant Name: WaveLight GmbH اسم طالب التسجيل: ويفاليت 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 Am Wolfsmantel 5, 91058, Erlangen, 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  ، ايرالنجين، المانيا91058، 5ام ولفسمانتيل 

Applicant for 
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 165909 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 165909 الصنف 
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   ALL IN MOTION  
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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

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

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/259,263 
Claim Date: 11/01/2019 

 USاالدعاء: االدعاء بحق االولوية: بلد 
 259.263/88رقم االدعاء: 

 11/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 01/05/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 
55403, 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 166000 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 166000 الصنف 
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   VACUETTE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Medical blood or urine sampling devices; Medical apparatus and 
instruments; Apparatus for taking blood or urine ; Blood or 
urine testing apparatus; Needles for medical purposes, in 
particular for taking blood or urine samples; Tube holders, in 
particular for tubes with evacuated interior spaces, for holding 
blood or urine; Tubes for holding blood or urine; Tubes with 
evacuated interior spaces and with rubber stoppers, in 
particular for holding blood or urine; Drainage tubes, drainage 
hoses and cannulae for medical and/or clinical purposes; 
Suction drainage tubes with drainage hoses and cannulae for 
medical and clinical purposes; Medical apparatus for taking 
blood or urine samples; Tubes, containers, analysis plates for 
isolating nucleic acids, proteins, oligonucleotides, 
polynucleotides and/or mononucleotides contained in blood; 
Components for temporary insertion into tubes, containers, 
sample containers for holding the nucleic acids in DNA and/or 
RNA. 

أجهزة طبية لتجميع عينات الدم البول، أجهزة وأدوات طبية، أجهزة ألخذ عينات الدم أو 
وبالتحديد ألخذ عينات الدم أو البول، البول، أجهزة فحص الدم أو البول، اإلبر للغايات الطبية 

حامالت األنابيب وبالتحديد لألنابيب المفرغة داخليا لتجميع الدم أو البول، أنابيب تجميع الدم 
أو البول، أنابيب مفرغة داخليا ذات سدادات مطاطية وبالتحديد لتجميع الدم أو البول، أنابيب 

وال( للغايات الطبية و / أو السريرية، أنابيب تفريغ و خراطيم تفريغ والحقن الرفيعة )الكاني
تفريغ بالشفط مع خراطيم تفريغ وحقن رفيعة )كانيوال( لألغراض الطبية والسريرية، أجهزة 

طبية ألخذ عينات الدم أو البول، األنابيب واالوعية وأطباق التحليل لعزل األحماض النووية 
وتيد الذي تحتوي جزيئاته على عدد صغير والبروتينات و اليغونيوكليوتيد )متعدد النيوكلي

نسبيا من النيوكليوتيدات( و متعدد النيوكليوتيدات و / أو أحادي النيوكليوتيدات الموجودة في 
الدم، مكونات لإلدخال المؤقت في األنابيب واالوعية واوعية العينات لتجميع األحماض 

/ أو الحمض النووي و  DNAالنووية للحمض النووي الريبوزي منقوص االوكسجين 
 . RNAالريبوزي 

Priority claim:  Claim Country: NI 
Claim No.: 2018-003870 
Claim Date: 10/12/2018 

 NIاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018-003870رقم االدعاء: 

 10/12/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 21/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/05/2019  

Applicant Name: Greiner Bio-One GmbH اسم طالب التسجيل: ون جي ام بي اتش-غرينر بيو 

Nationality     : AUSTRIA جنسية الطالب النمسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Bad Haller Strasse 32, 4550 
Kremsmunster, Austria 

 عنوان طالب التسجيل  كريمسمونستر، النمساايه  4550، 32باد هالر 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  921100مكة، ص. ب ، شارع 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165962 Class 10 10 رقم العالمة التجارية 165962 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Gas ovens, refrigerators, fridges, air conditioners, gas heaters, 
electric ovens, microwave, refrigerators, freezers, water coolers, 
water heaters, hair dryers, stoves, ice makers, electric fans, air 
suction fans; Electric lamps; Chandeliers; Light-emitting diodes 
[LED] lighting apparatus 

افران غاز وثالجات وفريزرات ومكيفات وصوبات مدافئ وافران الغاز و افران الكهرباء 
والميكرويف واجهزة التبريد والثالجات )البرادات( المنزلية ومبردات الماء وسخانات الماء 

يع الثلج وجمادات ومراوح كهربائية ساحبات ومجففات الشعر والمحمصات واجهزة تصن
 شفاطات هواء؛ مصابيح كهربائية؛ ثريات؛ أجهزة إضاءة بللصمامات الثنائية للضوء؛ 

 
 

 

Date of 08/04/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/04/2018  

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 

  P.O.Box 142025-118114 -258 king 
abdallah II str amman jordan  

شارع الملك عبدهللا الثاني  258 11814-142025ص ب 
 عمان االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165713 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 165713 الصنف 



150 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Gas ovens, refrigerators, fridges, air conditioners, gas heaters, 
electric ovens, microwave, refrigerators, freezers, water coolers, 
water heaters, hair dryers, stoves, ice makers, electric fans, air 
suction fans; Electric lamps; Chandeliers; Light-emitting diodes 
[LED] lighting apparatus 

افران غاز وثالجات وفريزرات ومكيفات وصوبات مدافئ وافران الغاز و افران الكهرباء 
والميكرويف واجهزة التبريد والثالجات )البرادات( المنزلية ومبردات الماء وسخانات الماء 

ربائية ساحبات ومجففات الشعر والمحمصات واجهزة تصنيع الثلج وجمادات ومراوح كه
 شفاطات هواء؛ مصابيح كهربائية؛ ثريات؛ أجهزة إضاءة بللصمامات الثنائية للضوء؛ 

 
 

 

Date of 08/04/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/04/2018  

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 

    P.O.Box 142025-118114 -258 king 
abdallah II str amman jordan 

شارع الملك عبدهللا الثاني  258 11814-142025ص ب  
 عمان االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165712 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 165712 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

HEATING ELEMENTS; heating filaments, electric;solar thermal 
collectors [heating]. 

عناصر تسخين ؛ فتائل تسخين كهربائية ؛اجهزة لتجميع الطاقة الحرارية الشمسية ] 
 للتسجين[

Date of 11/07/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2018  

Applicant Name: Mubadala Trade Marks 
Holding Company -LLC  

 اسم طالب التسجيل: .م.م.شركة المبادلة للعالمات التجارية القابضة 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 45005 Abu Dhabi United Arab 
Emirates 

 عنوان طالب التسجيل  ابو ظبي  االمارات العربية المتحدة  45005ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

   P.O.Box 18055- 11195 Emmar Tower ,6th 
Circle Tower A-11th floor 

برج -الدوار السادس -ابراج اعمار   11195-18055 ص.ب
 A-11الطابق 

ليغعنوان التب  

Trademark 165664 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 165664 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Lamabat   لمبات 

Date of 13/08/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/08/2018  

Applicant Name: Fujan Elactrical Supplies 
Trading company  

 اسم طالب التسجيل: شركة فوجيان لتجارة اللوازم الكهربائية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman / AL - Yarmouk street , P.O.Box: 
928304, 11190 

 عنوان طالب التسجيل  11190, 928304عمان / شارع اليرموك   ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 928304 -11190 Amman / AL - 
Yarmouk street  

ليغعنوان التب عمان / شارع اليرموك  11190 -928304ص.ب    

Trademark 165684 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 165684 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Lamabat   لمبات 

Date of 13/08/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/08/2018  

Applicant Name: Fujan Elactrical Supplies 
Trading company  

 اسم طالب التسجيل: شركة فوجيان لتجارة اللوازم الكهربائية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address Amman / AL - Yarmouk street , P.O.Box: 
928304, 11190 

 عنوان طالب التسجيل  11190, 928304عمان / شارع اليرموك   ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 928304 -11190 Amman / AL - 
Yarmouk street  

ليغعنوان التب عمان / شارع اليرموك  11190 -928304ص.ب    

Trademark 165683 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 165683 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

LED lights; flameless candles; flashlights; electric string lights; 
lighted decorations; solar light fixtures, namely, indoor and 
outdoor solar powered lighting units and fixtures; lighted 
figurines for outdoor d?cor; slow cookers; electric roasters; 
flashlights; electric, charcoal and barbeque grills; water coolers; 
fire places in the nature of fire bowls, namely, portable fire pits; 
fans 

خارف مصابيح ال إي دي، شموع عديمة اللهب، مشاعل، مصابيح سلسلة كهربائية، ز
مضاءة، تركيبات إضاءة على الطاقة الشمسية وبخاصة وحدات إضاءة وتجهيزات طاقة 
شمسية التي تعمل بالطاقة الشمسية في الداخل والخارج، تماثيل مضاءة للديكور خارج 

المنزل، طباخات بطيئة، محمصات كهربائية، مصابيح ومضية، شواية كهربائية فحم، مبردات 
 ي طبيعة مدفأة وخاصة حفر نار محمولة، مراوحالمياه، أماكن النار ف

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/004,078 
Claim Date: 18/06/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 004.078/88رقم االدعاء: 

 18/06/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 18/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/12/2018  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

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

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

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165994 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 165994 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Air conditioning apparatus, barbecues, bread toasters, driers 
(hair), fans (air –conditioning) , furnaces, gas burners, grills 
(cooking appliances), kettles, electric, microwaves ovens, 
(cooking apparatus), pressure cookers (autoclaves) electric, 
refrigerators, warming pans, coffee machines, electric, cooking 
utensils, electric 

جهزة تكيف هواء ،شوايات،محمصات خبز ،مجففات شعر، مراوح )لتكييف الهواء(، افران ، ا
مواقد غاز ، شوايات ) ادوات طهي (، غاليات كهربائية، افران ميكروويف )اجهزة طهي (، 

طناجر ضغط كهربائية ) اوتوكالف (، ثالجات ، دفايات لالسرة ، مكنات كهربائية لصنع 
 هربائية القهوة ، اواني طهى ك

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

 nationalالتنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة )
turbo.بمعزل عن العالمه ) 

 

Date of 30/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/12/2018  

Applicant Name: Izmir for Building 
Commercial Complexes 
Co.LTD.  

 اسم طالب التسجيل:  .شركة ازمير لبناء المجمعات التجارية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -Jordan , amman, P.O.Box: 179, 
11512 

 عنوان طالب التسجيل  11512, 179الهاشمي  ، عمان  ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 179 -11512 Amman -Jordan    ليغعنوان التب الهاشمي  -عمان  11512 -179ص.ب  

Trademark 165874 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 165874 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Air conditioning apparatus, barbecues, bread toasters, driers 
(hair), fans (air –conditioning) , furnaces, gas burners, grills 
(cooking appliances), kettles, electric, microwaves ovens, 
(cooking apparatus), pressure cookers (autoclaves) electric, 
refrigerators, warming pans, coffee machines, electric, cooking 
utensils, electric 
 

اجهزة تكييف هواء, شوايات, محمصات خبز, مجففات شعر, مراوح )لتكييف الهواء(, افران, 
مواقد غاز, شوايات )ادوات طهي(, غاليات كهربائية, افران مايكرويف )اجهزة طهي(, 

, مكنات كهربائية لصنع القهوة , طناجر ضغط كهربائية )اوتوكالف(, ثالجات, دفايات لالسرة
 اواني طهي كهربائية

 
 

Disclaimer: the registration of this trade mark deosnot give 
owners the exclusive right to use (general orginal ) separately 
from the mark . 

( general orginal)التنازل: ان تسجيل هذه ال يعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال 
 بمعزل عن العالمة.

 

Date of 30/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/12/2018  

Applicant Name: Izmir for Building 
Commercial Complexes 
Co.LTD.  

 اسم طالب التسجيل:  .شركة ازمير لبناء المجمعات التجارية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -Jordan , amman, P.O.Box: 179, 
11512 

 عنوان طالب التسجيل  11512, 179الهاشمي  ، عمان  ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 179 -11512 Amman -Jordan    ليغعنوان التب الهاشمي  -عمان  11512 -179ص.ب  

Trademark 165876 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 165876 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Apparatus and installations for lighting; electric fans, water 
heaters. 

 سخانات المياهأجهزة وتركيبات اإلنارة؛ المراوح الكهربائية، 

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

" STANDARDالكلمة "التنازل: ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي الحق المطلق باستعمال 
 باحرف التينية عندما تظهر بشكل مختلف أو بمعزل عن العالمة.

 

Date of 09/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/04/2019  

Applicant Name: Havells India Limited اسم طالب التسجيل: هافلز انديا ليمتد 

Nationality     : INDIA الطالبجنسية  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 
 بن زيدعمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر 

ليغعنوان التب  

Trademark 165717 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 165717 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Air conditioning apparatus and installations; electric water 
heaters; gas water heaters; solar water heaters; photovoltaic 
panels; apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, freezing, drying, ventilating, water supply 
and sanitary installations; stoves; refrigerators; solar 
refrigerators; kerosene refrigerators; freezers; solar freezers; 
kerosene freezers; Cold rooms; Cold rooms; refrigerated wine 
cellars; electric coffee makers; toasters; hair dryer; electric 
kettles; electric grills; electric fryers; electric rice cookers; 
electric yoghurt makers; electric bread machines; electric 
sandwich machines; electric ovens; fans; halogen ovens; 
microwave ovens 

أجهزة ومنشآت تكييف الهواء، سخانات المياه الكهربائية،  سخانات المياه بالغاز، سخانات 
المياه بالطاقة الشمسية، األلواح الفوتوفلتاية )الضوئية/الخاليا الكهروضوئية(، أجهزة 

لإلضاءة والتدفئة وتوليد البخار والطبخ والتبريد والتجميد والتجفيف والتهوية وإمدادات 
المياه والمنشآت الصحية، المواقد، الثالجات، الثالجات الشمسية،  ثالجات بالكيروزين )وقود 

خفيف(، المجمدات، المجمدات الشمسية، المجمدات بالكيروزين )وقود خفيف(، غرف التبريد، 
تبريد، أقبية )مخزون( النبيذ المبردة، ماكينات صنع القهوة الكهربائية،  محمص غرف ال

الخبز، مجفف الشعر، الغاليات )سخانات( الكهربائية، الشوايات الكهربائية، مقالة كهربائية، 
طباخات األرز الكهربائية، ماكينة صنع الزبادي، آالت الخبز الكهربائية، آالت ساندويشات 

 ان كهربائية،  مراوح، أفران الهالوجين، أفران الميكروويفكهربائية، أفر

Date of 16/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/04/2019  

Applicant Name: Sce De La Riviere اسم طالب التسجيل: اس سي اي دو ال ريفير 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5 bis,rue Duffour Dubergier,33074 
BORDEAUX Cedex- FRANCE 

 عنوان طالب التسجيل  فرنسا-سيدكسبوردو  33074بيس رو دافور دابرجير،  5

Applicant for 
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 165899 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 165899 الصنف 
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RAFEEF&YARA   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

LIGHTING LAMPS   وحدات انارة 

 

Date of 30/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/05/2019  

Applicant Name: Mutaseem Mohammad 
Mahmoud Bani Irsheed  

التسجيل:اسم طالب  معتصم محمد محمود بني ارشيد   

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -moqableen , P.O.Box: 11061, 
13118 

 عنوان طالب التسجيل  13118, 11061المقابلين   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 11061 -13118 Amman -
moqableen  

ليغعنوان التب المقابلين -عمان  13118 -11061ص.ب    

Trademark 165651 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 165651 الصنف 
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   NATIONAL BLUE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Air Conditioners , Freezers , Microwaves , Refrigerators , Ovens   مكيفات مراوح ،مجمدات ،مايكروييف، ثالجات، افران 

 

Date of 03/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/06/2019  

Applicant Name: Mashreq And Maghreb 
Household Industry Co  

 اسم طالب التسجيل: شركة المشرق والمغرب لصناعة االجهزة المنزلية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address irbid -alhassan industrial estste, P.O.Box: 
191, 11953 

 عنوان طالب التسجيل  11953, 191مدينة الحسن الصناعية   ، ص.ب:-اربد 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 191 -11953 irbid -alhassan 
industrial estste 

ليغعنوان التب مدينة الحسن الصناعية -اربد  11953 -191ص.ب    

Trademark 165724 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 165724 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Air filtering installations , Air purifying apparatus and machines 
, Desalination plants , Drinking water ( Filters for | , ( - Filters for 
drinking water , Softening apparatus ( Water ) , Water filtering 
apparatus , Water purification installations , Water purifying 
apparatus and machines , Water softening apparatus and 
installations . 

(  -تركيبات تنقية الهواء ، أجهزة وأالت تنقية الهواء ، محطات تحلية مياه الشرب ) فالتر لـ 
العسرة ) الماء ( ، أجهزة تنقية المياه ، تركيبات تنقية  ، فالتر المياه الشرب ، أجهزة إزالة

 المياه ، أجهزة وأالت تنقية المياه ، أجهزة وتركيبات إزالة عسرة المياه .

Date of 27/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2019  

Applicant Name: Sukhtian For Power , 
Water Environment Co 

 اسم طالب التسجيل: السختيان للطاقة والمياه والبيئة 

Nationality     : JORDAN الطالبجنسية  االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address  Amman -abdali King Hussain Street  , 
P.O.Box: 1027, 11118 

, 1027العبدلي شارع الملك حسين   ، ص.ب:-عمان  
11118 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1027 -11118  Amman -abdali 
King Hussain Street   

ليغعنوان التب العبدلي شارع الملك حسين -عمان   11118 -1027ص.ب    

Trademark 166045 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 166045 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Air filtering installations , Air purifying apparatus and machines 
, Desalination plants , Drinking water ( Filters for | , ( - Filters for 
drinking water , Softening apparatus ( Water ) , Water filtering 
apparatus , Water purification installations , Water purifying 
apparatus and machines , Water softening apparatus and 
installations . 

(  -تنقية الهواء ، أجهزة وأالت تنقية الهواء ، محطات تحلية مياه الشرب ) فالتر لـ تركيبات 
، فالتر المياه الشرب ، أجهزة إزالة العسرة ) الماء ( ، أجهزة تنقية المياه ، تركيبات تنقية 

 المياه ، أجهزة وأالت تنقية المياه ، أجهزة وتركيبات إزالة عسرة المياه .

Date of 27/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2019  

Applicant Name: Sukhtian For Power , 
Water Environment Co 

 اسم طالب التسجيل: السختيان للطاقة والمياه والبيئة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address  Amman -abdali King Hussain Street  , 
P.O.Box: 1027, 11118 

, 1027العبدلي شارع الملك حسين   ، ص.ب:-عمان  
11118 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1027 -11118  Amman -abdali 
King Hussain Street   

ليغعنوان التب العبدلي شارع الملك حسين -عمان   11118 -1027ص.ب    

Trademark 166044 Class 11 11 رقم العالمة التجارية 166044 الصنف 
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MG Mia 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Vehicles for locomotion by land, air, water or rail; electric 
vehicles;  automobiles; driverless cars [autonomous cars]; 
windscreen wipers; Rearview mirrors; civilian drones; hubs for 
vehicle wheels; safety seats for children [for vehicles]; anti theft 
devices for vehicles; mudguards; luggage carriers for vehicles; 
air pumps [vehicle accessories]; upholstery for vehicles. 

كبات للتنقل عن طريق البر أو الجو أو البحر أو السكك الحديدية، مركبات كهربائية، مر
السيارات، سيارات بدون سائق ]سيارات ذاتية التحكم[، مساحات الزجاج األمامي، مرايا 
الرؤية الخلفية، طائرات بدون طيار، محاور لعجالت المركبات، مقاعد السالمة لألطفال 

السرقة للمركبات، واقيات من الطين، ناقالت األمتعة للمركبات،  ]للمركبات[، أجهزة ضد
 المضخات الهوائية ]اكسسوارات المركبات[، مواد التنجيد للمركبات.

 

Date of 14/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/11/2018  

Applicant Name: SAIC Motor International 
Co., Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: .، ليمتد.سايك موتور انترناشيونال كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Room 429H, 188 Yesheng Road, China 
(Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 
Shanghai, China 

يشينغ رود، الصين )شنغهاي( بايلوت  188اتش،  429روم 
 تريد زون، شنغهاي، الصينفري 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL 
PROPERTY   - AMMAN- JORDAN , 
PO_BOX: 921100 - POSTCODE: 11192 -  

صندوق بريد  -االردن   -عمان  -ابوغزالة للملكية الفكرية  
  11192رمز بريدي  - 921100

ليغالتبعنوان   

Trademark 165967 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 165967 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Vehicles ,apparatus for locomotion by land   المركبات واجهزة النقل البري 

Date of 09/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/01/2019  

Applicant Name: Iskan Co.for Touristic and 
Hotel Investment  

 اسم طالب التسجيل: شركة االسكان لالستثمارات السياحية والفندقية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address amman queen nor st /93,, P.O.Box: 
930146, 11193 

, 930146،   ، ص.ب:  93عمان شارع الملكة نور /
11193 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 930146 -11193 amman queen nor 
st /93, 

ليغعنوان التب ،   93عمان شارع الملكة نور / 11193 -930146ص.ب    

Trademark 165871 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 165871 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Vehicles for locomotion by land, air, water or rail; electric 
vehicles; cars; bumpers for automobiles; waggons; bodies for 
vehicles; upholstery for vehicles; head-rests for vehicle seats; 
clutches for land vehicles; vehicle seats. 

مركبات النقل البري، الجوي، المائي او السكة الحديدية؛ المركبات الكهربائية؛ عربات؛ 
 واقيات صدمات للسيارات؛ عربات؛ هياكل مركبات؛ أثاث المركبات؛ مساند الرأس لمقاعد

 المركبات؛ قابضات )كلتشات( للمركبات البرية؛ مقاعد للمركبات

Date of 26/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/02/2019  

Applicant Name: SAIC MOTOR 
CORPORATION LIMITED 

 اسم طالب التسجيل: إس أيه آي سي موتور كوربوريشن ليمتد

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address ROOM 509, BUILDING 1, 563 SONGTAO 
ROAD, ZHANGJIANG HIGH-TECH PARK, 
SHANGHAI, 201203, CHINA 

-هايسونجتاو رود، زهانججيانج  563, 1، بلدينج 509روم 
 ، الصين201203تيش بارك، شنغهاي، 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165711 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 165711 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Components, parts, and accessories for land vehicles, bicycles, 
motorcycles, and mopeds. 

المكونات والقطع واالكسسوارات الخاصة بالمركبات البرية والدراجات الهوائية والدراجات 
 والدراجات ذات المحركات الصغيرة.النارية 

Special condition:  Claim of right to the green color اشتراطات خاصة: المطالبة بحق خاص على اللون األخضر 

Date of 07/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/03/2019  

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,JORDAN   

 -435ص.ب م .م.االردن ذ /سيدر وايت برادلي لالستشارات 
 عمان ،االردن  11821

ليغعنوان التب  

Trademark 165701 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 165701 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

cases for phones adapted for bicycles and cases for mp3 
players adapted for bicycles; drones  

علب )حافظات( للهواتف مهياة للدراجات وعلب ) حافظات ( لمشغالت ملفات صوتية بصيغة 
mp3  صغيرة بدون طيارة.مهياة للدراجات ، طائرات 

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

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

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 165884 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 165884 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; 
components, accessories and spare parts for vehicles; 
couplings and transmission components for land vehicles; 
components for the cooling circuit, exhaust, suspension 
system, engine (mechanical), transmission and steering, for 
automotive industry, namely cooling circuits (vehicle parts), 
thermostat water hoses (vehicle parts), expansion bottles 
(vehicle parts), bottle caps (vehicle parts), brackets exhaust 
(vehicle parts), suspension arms (vehicle parts), suspension 
ball joints (vehicle parts); non-electric coupling sleeves (parts 
for engines for land vehicles); rubber protective strips for 
vehicle doors; safety rims of rubber for the mudguards of cars; 
rubber belts for land vehicle transmissions. 

المركبات، أجهزة للنقل البري أو الجوي أو البحري، المكونات والملحقات )إكسسوارات( 
لغيار للمركبات، وصالت قارنة ومكونات النقل للمركبات البرية، المكونات لدائرة وقطع ا

التبريد والعادم ونظام التعليق والمحرك )ميكانيكي( وناقل الحركة والتوجيه لصناعة السيارات 
وبالتحديد دوائر التبريد )قطع غيار المركبات( وخراطيم المياه الحرارية )قطع غيار المركبات( 

ر التمدد )قطع غيار المركبات( وأغطية القوارير )قطع غيار المركبات( ودعامات العادم وقواري
/ مرابط ومشدات )قطع غيار المركبات( وأذرع التعليق )قطع غيار المركبات( ووصالت كرة 

التعليق/ نقاط التقاء كروية )قطع غيار المركبات(، أغلفة الوصالت القارنة غير الكهربائية 
كات المركبات البرية(، شرائط مطاطية واقية ألبواب المركبات، حافات أمان )أجزاء لمحر

 مطاطية لواقيات الوحل للسيارات، أحزمة مطاطية لناقل حركة المركبات البرية.

Special condition:  Claiming yellow, white, blue and black 
colors. 

 بيض واالزرق واالسود.اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان االصفر واال

 

Date of 28/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/03/2019  

Applicant Name: SERVICIO Y TECNOLOGIA 
DEL CAUCHO, S.L. 

 اسم طالب التسجيل: .ال.سيرفيسيو واي تكنولوجيا ديل كاوتشو، اس

Nationality     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Pol. Ind. Rubi Sud., Avda Gaudi, 268, 
08191 Rubi, Barcelona, Spain 

روبي،  08191، 268بول. إند. روبي سود.، افدا غودي، 
 برشلونة، إسبانيا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166015 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 166015 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Automobiles, vans, sport utility vehicles, trucks, buses, 
coaches, electric vehicles and parts and accessories thereof. 

( SUVالسيارات وعربات النقل المغلقة )فان( والسيارات الرياضية متعددة االستعماالت )
والشاحنات والباصات والحافالت والمركبات الكهربائية واألجزاء )القطع( والملحقات 

 )اإلكسسوارات( الخاصة بها.

Date of 17/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/04/2019  

Applicant Name: Toyota Jidosha Kabushiki 
Kaisha (Also Trading As 
Toyota Motor Corporation) 

 اسم طالب التسجيل: )باسم تويوتا موتور كوربوريشنوتتاجر (تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan 

 عنوان طالب التسجيل  كين، اليابان -شي، ايشي  -تشو، تويوتا  -تويوتا  ،1

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 165906 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 165906 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

automobiles, vans, sport utility vehicles, trucks, buses, 
coaches, electric vehicles and parts and accessories thereof 

السيارات ، مركبات نقل صغيرة ) فان( ، السيارات الرياضية ، الشاحنات ، الباصات ، حافالت 
 ومستلزماتها . النقل الجماعي ، المركبات الكهربائية  وقطع 

Special condition:  The applicant undertakes to use the 
trademark in combination with trademark No. 12430 

 12430يتعهد مقدم الطلب باستخدام العالمة بالتالف مع العالمة رقم  اشتراطات خاصة: 

Date of 21/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/04/2019  

Applicant Name: TOYOTA JIDOSHA 
KABUSHIKI  KAISHA (also 
trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION) 

 اسم طالب التسجيل: )كوربوريشنوتعرف ايضا تويوتا موتور  (تويوتا جيدوشيا كابوشيكي كايشا 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1  ,Toyota•cho, Toyota•shi, Aichi•ken, 
Japan,  

 عنوان طالب التسجيل  ،   كين، اليابان  -شي ، ايجي -شو، تويوتا  -، تويوتا 1

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 166020 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 166020 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

automobiles, vans, sport utility vehicles, trucks, buses, 
coaches, electric vehicles and parts and accessories thereof 

السيارات ، مركبات نقل صغيرة ) فان( ، السيارات الرياضية ، الشاحنات ، الباصات ، حافالت 
 النقل الجماعي ، المركبات الكهربائية  وقطع ومستلزماتها . 

Special condition:  The applicant undertakes to use trademark 
in combination with trademark No 12430 

 12430اشتراطات خاصة: يتعهد مقدم الطلب باستخدام العالمة  بالتالف مع العالمة رقم 

 

Date of 21/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/04/2019  

Applicant Name: TOYOTA JIDOSHA 
KABUSHIKI  KAISHA (also 
trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION) 

 اسم طالب التسجيل: )وتعرف ايضا تويوتا موتور كوربوريشن (تويوتا جيدوشيا كابوشيكي كايشا 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1  ,Toyota•cho, Toyota•shi, Aichi•ken, 
Japan 

 عنوان طالب التسجيل  ،   كين، اليابان  -شي ، ايجي -شو، تويوتا  -، تويوتا 1

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 166019 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 166019 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

automobiles, vans, sport utility vehicles, trucks, buses, 
coaches, electric vehicles and parts and accessories thereof 

السيارات ، مركبات نقل صغيرة ) فان( ، السيارات الرياضية ، الشاحنات ، الباصات ، حافالت 
 النقل الجماعي ، المركبات الكهربائية  وقطع ومستلزماتها . 

Special condition:  The applicant undertakes to use trademark 
in combination with trademark No 12430 

 12430اشتراطات خاصة: يتعهد مقدم الطلب باستخدام عالمته بالتالف مع العالمة رقم 

 

Date of 21/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/04/2019  

Applicant Name: TOYOTA JIDOSHA 
KABUSHIKI  KAISHA (also 
trading as TOYOTA 
MOTOR CORPORATION) 

 اسم طالب التسجيل: )وتعرف ايضا تويوتا موتور كوربوريشن )(تويوتا جيدوشيا كابوشيكي كايشا 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1 ,Toyota•cho, Toyota•shi, Aichi•ken, 
Japan 

 عنوان طالب التسجيل  كين، اليابان  -شي ، ايجي -شو، تويوتا  -، تويوتا 1

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 166022 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 166022 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Motor land vehicles, motorcycles, mopeds; engines and motors 
for land vehicles; clutches for land vehicles; transmissions, 
transmission belts and transmission chains for land vehicles; 
gearing for land vehicles; brakes, brake discs and brake linings 
for land vehicles; vehicle chassis, automobile bonnets, vehicle 
suspension springs, shock absorbers for automobiles, 
gearboxes for land vehicles, steering wheels for vehicles, rims 
for vehicle wheels; Bicycles and their bodies; handlebars and 
mudguards for bicycles; Vehicle bodies; tipping bodies for 
trucks; trailers for tractors; frigorific bodies for land vehicles; 
trailer hitches for vehicles; Vehicle seats; head-rests for vehicle 
seats; safety seats for children, for vehicles; seat covers for 
vehicles; vehicle covers (shaped); sun-blinds adapted  for 
vehicles; Inner and outer tires for vehicle wheels; tubeless tires; 
tire-fixing sets comprised of tire patches and tire valves for 
vehicles; Windows for vehicles, safety windows for vehicles, 
rearview mirrors and wing mirrors for vehicles. Direction signals 
and arms for direction signals for vehicles; windscreen wipers 
and wiper arms for vehicles; Anti-skid chains for vehicles; 
Luggage carriers for vehicles; bicycle and ski carriers for cars; 
saddles for bicycles or motorcycles; Air pumps for vehicles, for 
inflating tires; Anti-theft alarms for vehicles, horns for vehicles; 
Safety belts for vehicle seats, air bags (safety devices for 
automobiles); Baby carriages, wheelchairs, pushchairs; 
Wheelbarrows; shopping carts; single or multi-wheeled 
wheelbarrows; shopping trolleys; grocery carts; handling carts; 
Rail vehicles : locomotives; trains; trams; waggons; cable cars; 
chairlifts; Vehicles for locomotion by water and their parts, 
other than their motors and engines; Vehicles for locomotion by 
air and their parts, other than their motors and engines. 

لدراجات النارية والدراجات ذات محركات صغيرة؛ مكائن  محركات المركبات البرية وا
ومحركات للمركبات البرية؛ قابضات )كلتشات( للمركبات البرية؛ اليات نقل واحزمة نقل 

وسالسل نقل الحركة للمركبات البرية؛ مجموعة مسننات للمركبات البرية؛ مكابح واقراص 
غطية السيارات ونوابض تعليق للمركبات المكابح وبطانات مكابح المركبات؛ هياكل مركبات وا

ومخمدات الصدمات للسيارات وصناديق مسننات للمركبات البرية وعجالت توجيه المركبات 
وهياكل معدنية دائرية تركب حول إطارات إطارات لعجالت المركبات؛ الدراجات الهوائية 

ركبات؛ هياكل قالبه وهياكلها؛ مقابض وواقيات وحل )رفرف( للدراجات الهوائية؛ هياكل الم
للشاحنات؛ مقطورات للجرارات؛ هياكل او اجسام البرادات الكبيرة للمركبات البرية؛ وصالت 

ربط المقطورات للمركبات؛ مقاعد للمركبات؛ مساند الرأس لمقاعد المركبات؛ مقاعد أمان 
شمسية لألطفال، في المركبات؛ أغطية لمقاعد المركبات؛ أغطية مشكلة للمركبات؛ حاجبات 

للسيارات؛ إطارات داخليه وخارجيه لعجالت المركبات؛ إطارات بدون أنابيب؛ مجموعة اصالح 
العجالت تتألف من رقع اإلطارات وصمامات اإلطارات للمركبات؛ نوافذ للمركبات ونوافذ أمان 

اذرع للمركبات ومرايا الرؤية الخلفية والمرايا الجانبية للمركبات؛ إشارات اإلتجاه للمركبات و
إلشارات اإلتجاه للمركبات؛ مساحات زجاج المركبات األمامي واذرع المساحات للمركبات؛ 

سالسل مانعة لالنزالق للمركبات؛ حامالت حقائب للمركبات؛ حامالت الدراجات الهوائية 
والواح التزلج للسيارات؛ مقاعد الدراجات الهوائية أو الدراجات النارية؛ مضخات هواء 

خ االطارات؛ أجهزة إنذار ضد سرقة المركبات وأبواق للمركبات؛ أحزمة أمان للمركبات لنف
لمقاعد المركبات؛ أكياس هواء ]أجهزة أمان في السيارات[؛ عربات أطفال وكراسي المقعدين 

وعربات أطفال؛ عربات يدوية؛ عربات للتسوق؛ عربات يدوية ذات العجالت المنفردة او 
؛ عربات البقالة؛ عربات الجر او الدفع؛ عربات او مركبات المتعددة؛ عربات ترولي للتسوق

السكك الحديدية؛ قاطرات؛ قطارات؛ الترام؛ العربات؛ عربات كبلية؛ مصاعد ذات مقاعد؛ 
مركبات النقل المائية واجزائها عدا ماتوراتها ومحركاتها؛ مركبات النقل الجوية واجزائها عدا 

 ماتوراتها ومحركاتها.

 

Date of 29/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/04/2019  

Applicant Name: MA-PA MAKINA 
PARCALARI ENDUSTRISI 
ANONIM SIRKETI 

 اسم طالب التسجيل: بي أيه ماكينا باركاالري إنداستريسي أنونيم شيركيتي-إم أيه

Nationality     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address TOSB OTOMOTIV YAN SANAYI IHTISAS 
OSB 1. CADDE NO:22 CAYIROVA / 
KOCAELI / TURKEY 

. 1يان سانايي إيهتيساس أو إس بي تي أو إس بي أوتوموتيف 
 كايروفا / كوكالي / تركيا 22كاّدي رقم:

 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 
 الثانيشارع الملك عبدهللا 

ليغعنوان التب  

Trademark 165710 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 165710 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Motor land vehicles, motorcycles, mopeds; engines and motors 
for land vehicles; clutches for land vehicles; transmissions, 
transmission belts and transmission chains for land vehicles; 
gearing for land vehicles; brakes, brake discs and brake linings 
for land vehicles; vehicle chassis, automobile bonnets, vehicle 
suspension springs, shock absorbers for automobiles, 
gearboxes for land vehicles, steering wheels for vehicles, rims 
for vehicle wheels; Bicycles and their bodies; handlebars and 
mudguards for bicycles; Vehicle bodies; tipping bodies for 
trucks; trailers for tractors; frigorific bodies for land vehicles; 
trailer hitches for vehicles; Vehicle seats; head-rests for vehicle 
seats; safety seats for children, for vehicles; seat covers for 
vehicles; vehicle covers (shaped); sun-blinds adapted  for 
vehicles; Inner and outer tires for vehicle wheels; tubeless tires; 
tire-fixing sets comprised of tire patches and tire valves for 
vehicles; Windows for vehicles, safety windows for vehicles, 
rearview mirrors and wing mirrors for vehicles. Direction signals 
and arms for direction signals for vehicles; windscreen wipers 
and wiper arms for vehicles; Anti-skid chains for vehicles; 
Luggage carriers for vehicles; bicycle and ski carriers for cars; 
saddles for bicycles or motorcycles; Air pumps for vehicles, for 
inflating tires; Anti-theft alarms for vehicles, horns for vehicles; 
Safety belts for vehicle seats, air bags (safety devices for 
automobiles); Baby carriages, wheelchairs, pushchairs; 
Wheelbarrows; shopping carts; single or multi-wheeled 
wheelbarrows; shopping trolleys; grocery carts; handling carts; 
Rail vehicles : locomotives; trains; trams; waggons; cable cars; 
chairlifts; Vehicles for locomotion by water and their parts, 
other than their motors and engines; Vehicles for locomotion by 
air and their parts, other than their motors and engines. 

لدراجات النارية والدراجات ذات محركات صغيرة؛ مكائن  محركات المركبات البرية وا
ومحركات للمركبات البرية؛ قابضات )كلتشات( للمركبات البرية؛ اليات نقل واحزمة نقل 

وسالسل نقل الحركة للمركبات البرية؛ مجموعة مسننات للمركبات البرية؛ مكابح واقراص 
غطية السيارات ونوابض تعليق للمركبات المكابح وبطانات مكابح المركبات؛ هياكل مركبات وا

ومخمدات الصدمات للسيارات وصناديق مسننات للمركبات البرية وعجالت توجيه المركبات 
وهياكل معدنية دائرية تركب حول إطارات إطارات لعجالت المركبات؛ الدراجات الهوائية 

ركبات؛ هياكل قالبه وهياكلها؛ مقابض وواقيات وحل )رفرف( للدراجات الهوائية؛ هياكل الم
للشاحنات؛ مقطورات للجرارات؛ هياكل او اجسام البرادات الكبيرة للمركبات البرية؛ وصالت 

ربط المقطورات للمركبات؛ مقاعد للمركبات؛ مساند الرأس لمقاعد المركبات؛ مقاعد أمان 
شمسية لألطفال، في المركبات؛ أغطية لمقاعد المركبات؛ أغطية مشكلة للمركبات؛ حاجبات 

للسيارات؛ إطارات داخليه وخارجيه لعجالت المركبات؛ إطارات بدون أنابيب؛ مجموعة اصالح 
العجالت تتألف من رقع اإلطارات وصمامات اإلطارات للمركبات؛ نوافذ للمركبات ونوافذ أمان 

اذرع للمركبات ومرايا الرؤية الخلفية والمرايا الجانبية للمركبات؛ إشارات اإلتجاه للمركبات و
إلشارات اإلتجاه للمركبات؛ مساحات زجاج المركبات األمامي واذرع المساحات للمركبات؛ 

سالسل مانعة لالنزالق للمركبات؛ حامالت حقائب للمركبات؛ حامالت الدراجات الهوائية 
والواح التزلج للسيارات؛ مقاعد الدراجات الهوائية أو الدراجات النارية؛ مضخات هواء 

خ االطارات؛ أجهزة إنذار ضد سرقة المركبات وأبواق للمركبات؛ أحزمة أمان للمركبات لنف
لمقاعد المركبات؛ أكياس هواء ]أجهزة أمان في السيارات[؛ عربات أطفال وكراسي المقعدين 

وعربات أطفال؛ عربات يدوية؛ عربات للتسوق؛ عربات يدوية ذات العجالت المنفردة او 
؛ عربات البقالة؛ عربات الجر او الدفع؛ عربات او مركبات المتعددة؛ عربات ترولي للتسوق

السكك الحديدية؛ قاطرات؛ قطارات؛ الترام؛ العربات؛ عربات كبلية؛ مصاعد ذات مقاعد؛ 
مركبات النقل المائية واجزائها عدا ماتوراتها ومحركاتها؛ مركبات النقل الجوية واجزائها عدا 

 ماتوراتها ومحركاتها.

Date of 29/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/04/2019  

Applicant Name: MA-PA MAKINA 
PARCALARI ENDUSTRISI 
ANONIM SIRKETI 

 اسم طالب التسجيل: بي أيه ماكينا باركاالري إنداستريسي أنونيم شيركيتي-إم أيه

Nationality     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address TOSB OTOMOTIV YAN SANAYI IHTISAS 
OSB 1. CADDE NO:22 CAYIROVA / 
KOCAELI / TURKEY 

. 1يان سانايي إيهتيساس أو إس بي تي أو إس بي أوتوموتيف 
 كايروفا / كوكالي / تركيا 22كاّدي رقم:

 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 
 الثانيشارع الملك عبدهللا 

ليغعنوان التب  

Trademark 165709 Class 12 12 رقم العالمة التجارية 165709 الصنف 
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   Detective Pikachu  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Key rings; key chains [split rings with trinket or decorative fob]; 
charms for key chains; jewellery cases; commemorative coins; 
coins; personal ornaments [jewellery]; earrings; tie pins; 
necklaces; bracelets; rings [jewellery]; medals; ornamental 
pins; jewellery; jewellery charms; shoe jewellery; clocks and 
watches. 

م مع حلي أو سالسل زخرفية[؛ الحلي حلقات المفاتيح؛ سالسل المفاتيح ]حلقات االنقسا
الصغيرة لسالسل المفاتيح؛ علب المجوهرات ؛ عمالت تذكارية؛ القطع المعدنية؛ الحلي 

الشخصية )مجوهرات(؛ األقراط؛ دبابيس ربطات العنق؛ القالئد؛ االساور؛ الخواتم 
؛ مجوهرات )مجوهرات(؛ الميداليات؛ دبابيس الزينة؛ المجوهرات؛ الحلي الصغيرة كمجوهرات

 األحذية؛ الساعات وساعات اليد.

Priority claim:  Claim Country: JP 
Claim No.: 2018-107198 
Claim Date: 24/08/2018 

 JPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018-107198رقم االدعاء: 

 24/08/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 24/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/02/2019  

Applicant Name: Nintendo Co., Ltd. اسم طالب التسجيل: .، ال تي دي.ننتيندو كو 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-Ku, 
Kyoto-shi, Kyoto, Japan 

شي،  –كو، كيوتو  -تشو، كاميتوبا، مينامي  -، هوكوتات 11-1
 كيوتو، اليابان

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY   
- 56, PRINCE SHAKER BIN ZAID 
ST.,SHEMISSANI , PO_BOX: 840553 - 
POSTCODE: 11184  

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

11184  

ليغالتبعنوان   

Trademark 165972 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 165972 الصنف 
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   TUDOR PRINCESS  
   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Clock and watchmaking, namely watches, wristwatches, 
components for clock and watchmaking articles and 
accessories for clock and watchmaking articles , clocks and 
other chronometric instruments, chronometers, chronographs 
(clock and watchmaking), watch straps,  dials (clock and 
watchmaking),  boxes and presentation cases for clock and 
watchmaking and jewellery, watch movements and parts 
thereof; jewellery; precious stones and semi-precious stones; 
precious metals and their alloys; pins (jewellery). 

الساعات وقطع وأجزاء الساعات، تحديدا: الساعات وساعات اليد ومكونات الساعات ومواد 
صناعة الساعات وإكسسوارات الساعات ومواد صناعة الساعات  والساعات و أدوات قياس 
الوقت األخرى واجهزة التوقيت وأدوات قياس وتسجيل الوقت )ساعات وصناعة الساعات( 

ساعات اليد وأقراص الساعات الداخلية المرقمة )الساعات وصناعة الساعات( وقشط ل
والصناديق وعلب العرض للساعات والمستخدمة في صناعة الساعات وللمجوهرات وآليات 
تحريك الساعات وقطعها؛ والمجوهرات؛ األحجار الكريمة واألحجار شبه الكريمة؛ المعادن 

 ت(.النفيسة وسبائكها؛ المشابك )مجوهرا

Date of 19/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/03/2019  

Applicant Name: Montres Tudor SA اسم طالب التسجيل: مونتريز تيودور أس أيه 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Rue Francois-Dussaud 3, Geneva, 
Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  ، جنيفا، سويسرا 3دوساود  -رو فرانسويز 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165758 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 165758 الصنف 
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  DTC  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Precious metals and their alloys; badges of precious metal; 
ingots of precious metal; boxes of precious metal; ornaments of 
precious metal; jewellery and imitation jewellery; precious and 
semi-precious stones; horological and chronometric 
instruments including watches, pocket watches and clocks. 

ثمينة، سبائك من المعادن الثمينة، صناديق المعادن الثمينة وسبائكها، شارات من المعادن ال
من المعادن الثمينة، حلي من المعادن الثمينة، المجوهرات والمجوهرات المقلدة، أحجار 

كريمة وشبه كريمة، أدوات قياس الوقت وأدوات قياس الوقت والزمن الدقيقة وتشمل ساعات 
 اليد وساعات الجيب والساعات.

 

Date of 31/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/03/2019  

Applicant Name: De Beers UK Limited اسم طالب التسجيل: دي بيرز 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 20 Carlton House Terrace, London, SW1Y 
5AN, United Kingdom 

ايه ان،  5واي  1كارلتون هاوس تيراس، لندن، اس دبليو  20
 المملكة المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 165979 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 165979 الصنف 
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  ALL IN MOTION  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Watches; jewelry; watch bands and straps; stop watches; sport 
watches 

 وسيور للساعات، ساعات إيقاف، ساعات رياضية.ساعات، مجوهرات، أربطة 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/259,263 
Claim Date: 11/01/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 259.263/88رقم االدعاء: 

 11/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

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

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166058 Class 14 14 رقم العالمة التجارية 166058 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

writing paper, copying paper.  كتابة, ورق نسخ.ورق 

Date of 12/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 12/11/2018  

Applicant Name: Quality prining press co. 
Ltd 

 اسم طالب التسجيل: م.م.الشركة المتميزة للطباعة 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, abdoun, mohammed ali bedair 
str, P.O.Box: 154, 11118 

 عنوان طالب التسجيل  11118, 154شارع محمد علي بدير  ، ص.ب:-عبدون-عمان

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 154 -11118 amman, abdoun, 
mohammed ali bedair str 

ليغعنوان التب شارع محمد علي بدير-عبدون-عمان 11118 -154ص.ب    

Trademark 165848 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 165848 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

printed matter ,stationery   المطبوعات ،والقرطاسية 

Date of 09/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/01/2019  

Applicant Name: Iskan Co.for Touristic and 
Hotel Investment 

 اسم طالب التسجيل: شركة االسكان لالستثمارات السياحية والفندقية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman queen nor st /93,, P.O.Box: 
930146, 11193 

, 930146،   ، ص.ب:  93عمان شارع الملكة نور /
11193 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 930146 -11193 amman queen nor 
st /93, 

ليغعنوان التب ،   93عمان شارع الملكة نور / 11193 -930146ص.ب    

Trademark 165873 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 165873 الصنف 
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   AMAZON  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Paper, cardboard; printed matter; bookbinding material; 
photographs; stationery; stickers and adhesives for stationery 
or household purposes; artists' materials; paint brushes; 
typewriters and office requisites (except furniture); instructional 
and teaching material (except apparatus); plastic materials for 
packaging (not included in other classes); printers' type; 
printing blocks; fiction and non-fiction books on a variety of 
topics; comic books; graphic novels; printed publications; 
books; magazines; newsletters; periodicals; brochures; 
booklets; pamphlets; manuals; journals; leaflets; greeting 
cards; paper gift cards; advertising and promotional material; 
catalogues; desk accessories, telephone and address books, 
agendas, diaries, calendars, posters, printed sewing patterns; 
display materials, decals and bumper stickers. 

الورق والورق المقوى، المواد المطبوعة، مواد تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، 
ض منزلية، مواد الفنانين، فراشي القرطاسية، اللصقات ومواد الصقة للقرطاسية أو الغرا

للدهان، اآلالت الكاتبة ولوازم مكتبية ) فيما عدا االثاث(، مواد ارشادية وتعليمية ) فيما عدا 
االجهزة(، مواد بالستيكية للتغليف )غير واردة بالفئات االخرى(، الطابعات، قوالب طباعة، 

الهزلية، الروايات المصورة، كتب من الخيال وغير الخيال حول مواضيع مختلفة، الكتب 
المنشورات المطبوعة، الكتب، المجالت، النشرات االخبارية، الدوريات، المطويات )كراسات(، 

كتيبات، كراسات، كتيبات توضيح كيفية االستعمال )أدلة( ، مجالت، منشورات، بطاقات 
المكاتب ودفاتر التهنئة، بطاقات الهدايا، مواد ترويجية واعالنية، كتالوجات، اكسسوارات 

الهواتف والعناوين وجداول األعمال والمذكرات اليومية والتقاويم والملصقات ونماذج خياطة 
 مطبوعة، مواد عرض وصور معدة للنقل ولصقات مصدات السيارات.

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

Applicant Name: Amazon Technologies, 
Inc. 

التسجيل:اسم طالب  .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 165828 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 165828 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. 

الورق و الورق المقوى؛ الورق وتتضمن أوراق العمل وورق المفكرات وورق بطاقات 
األسماء ومواد اإلرشاد والتعليم )باستثناء األجهزة( والقرطاسية؛ المطبوعات؛ القوائم 

تتضمن الحسابية؛ الدفاتر؛ اقالم الرصاص وتتضمن أقالم الرصاص المبرية؛ اقالم الحبر و
أقالم الحبر ذات الرأس الكروي؛ فراشي كتابة؛ أقالم الحبر للتوقيع؛ حماالت أقالم الحبر؛ علب 

ألقالم الحبر؛ صناديق ألقالم الحبر؛ برايات أقالم رصاص؛ المحايات وتتضمن المحايات 
م المطاطية؛ األدوات لتذكر الكلمات؛ الرقع ، غير المصنوعة من النسيج؛ الرقع الالصقة؛ أعال

مثلثة من الورق؛ الظروف )قرطاسية(؛ دفاتر المالحظات )قرطاسية( وتتضمن وسائد 
الطاوالت ومساند الكتابة؛ مؤشرات للكتب؛ مثبتات األوراق؛ ملفات الوثائق لغايات 

القرطاسية؛ خزانات الحبر؛ ملفات لألوراق؛ سبورة ]ألواح تدريس[ وسبورات وتتضمن 
بما في ذلك صناديق الكرتون المضلع وصناديق من الورق؛  األلواح المغناطيسية؛ الصناديق

حقائب من ورق للتعبئة؛ الحقائب من البالستيك للتعبئة؛ التقاويم؛ أدوات الكتابة اليدوية 
للنسخ؛ الكتب والكتيبات ودفاتر الكتابة أو الرسم؛ المجالت؛ النشرات الدورية المطبوعة؛ 

اليدوية )أدلة توضيحية(؛ النشرات اإلخبارية؛  الكتالوجات؛ الكراسات؛ الملصقات؛ الكتب
 نماذج الحيوانات والنباتات؛ النماذج للدراسة.

 

Date of 03/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:لبتاريخ ايداع الط 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 يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

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 165743 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 165743 الصنف 
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   Detective Pikachu  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging; 
paper bags and sacks; boxes of paper or cardboard; plastic film 
for wrapping; wrapping paper; coasters of paper; place mats of 
paper; table napkins of paper; tablecloths of paper; stationery; 
greeting cards; note books; pencils; stickers [stationery]; pen 
cases; paint boxes [articles for use in school]; pens; rubber 
erasers; writing implements [writing instruments]; printed 
matter; posters; calendars; books; graphic reproductions; 
paintings [pictures], framed or unframed; photograph stands; 
office requisites, except furniture; pencil sharpeners, electric or 
non-electric. 

األكياس )الظروف واألكياس( المصنوعة من الورق أو البالستيك وللتغليف؛ حقائب و أكياس 
ليف؛ ورق التغليف؛ ورقية؛ الصناديق الورقية أو من الكرتون؛ األغلفة البالستيكية للتغ

الواقيات الورقية؛ مفارش موضعية من الورق؛ المناديل الورقية للموائد؛ مفارش المائدة 
الورقية؛ القرطاسية؛ بطاقات التهنئة؛ الدفاتر؛ اقالم الرصاص؛ الملصقات ]قرطاسية[؛ علب 

لكتابة )أدوات ألقالم الحبر؛ علب ألوان ]مواد مدرسية[؛ اقالم الحبر؛ محايات مطاطية؛ أدوات ا
للكتابة(؛ المطبوعات؛ الملصقات؛ التقاويم؛ الكتب؛ نسخ تخطيطية؛ اللوحات )صور( التي 

بإطار أو بدون إطار؛ حماالت للصور الفوتوغرافية؛ اللوازم المكتبية  باستثناء األثاث؛ برايات 
 أقالم رصاص الكهربائية أو غير الكهربائية.

Priority claim:  Claim Country: JP 
Claim No.: 2018-107198 
Claim Date: 24/08/2018 

 JPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018-107198 رقم االدعاء:

 24/08/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 24/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/02/2019  

Applicant Name: Nintendo Co., Ltd. طالب التسجيل: اسم .، ال تي دي.ننتيندو كو  

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-Ku, 
Kyoto-shi, Kyoto, Japan 

شي،  –كو، كيوتو  -تشو، كاميتوبا، مينامي  - ، هوكوتات11-1
 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 165974 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 165974 الصنف 
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   THE WE COMPANY  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Exterior and interior signage; stickers; posters الالفتات الخارجية والداخلية؛ الرقع الالصقة؛ الملصقات 

Priority claim:  Claim Country: MU 
Claim No.: MU/M/2018/28391 
Claim Date: 03/12/2018 

 MUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 MU/M/2018/28391رقم االدعاء: 

 03/12/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 02/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/04/2019  

Applicant Name : WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th Street New York, New York 
10011, USA 

، 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165737 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 165737 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Garbage bags; Kitchen rolls; Toilet rolls; Facial tissue.  للنفايات، لفافات مناديل المطبخ، لفافات مناديل التواليت، مناديل الوجه.أكياس 

Date of 18/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/04/2019  

Applicant Name: Majid Al Futtaim 
Hypermarkets LLC 

 اسم طالب التسجيل: .م.م.ذ.ماجد الفطيم هايبرماركتس ش

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O Box 22797, Dubai, UAE  عنوان طالب التسجيل  ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة22797ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 165913 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 165913 الصنف 
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  ALL IN MOTION  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Printed publications, namely, journals, day planners and 
newsletters featuring activity planning, inspirational, lifestyle, 
nutritional, fitness, and fitness and nutrition tracking 
information 

منشورات مطبوعة و أي و الصحف و األجندات اليومية والرسائل اإلخبارية التي تضم 
لنشاط و اإللهام و نمط الحياة و الغذاء و اللياقة البدنية و ومعلومات معلومات عن تخطيط ا

 عن كيفية متابعة اللياقة البدنية والغذاء.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/259,263 
Claim Date: 11/01/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88/259،263رقم االدعاء: 

 11/01/2019االدعاء:  تاريخ

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

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

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166059 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 166059 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Stationery. .)القرطاسية )ادوات مكتبيه 

Date of 15/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/05/2019  

Applicant Name: MITSUBISHI PENCIL 
COMPANY, LIMITED 

 اسم طالب التسجيل: ميتسوبيشي بينسيل كومباني، ليمتد

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 5-23-37, Higashi-Ohi, Shinagawa-ku, 
Tokyo, Japan 

 عنوان طالب التسجيل  كو، طوكيو، اليابان-اوهي، شيناغاوا-، هيغاشي5-23-37

Applicant for 
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 165942 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 165942 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Writing instruments. .أدوات الكتابة 

Date of 15/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلب تاريخ 15/05/2019  

Applicant Name: MITSUBISHI PENCIL 
COMPANY, LIMITED 

 اسم طالب التسجيل: ميتسوبيشي بينسيل كومباني، ليمتد

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address 5-23-37, Higashi-Ohi, Shinagawa-ku, 
Tokyo, Japan 

 عنوان طالب التسجيل  كو، طوكيو، اليابان-اوهي، شيناغاوا-، هيغاشي5-23-37

Applicant for 
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 165943 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 165943 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Paper , cardboard and goods made from these materials ; 
printed matter ; stationary ; instructional and teaching material ( 
except apparatus ) ; printing blocks ; advertisement boards of 
paper or cardboard ; booklets ; calendars ; catalogues ; greeting 
cards , handbooks ( manuals ) ; notebooks ; newsletters ; 
Sealing stamps . 

ورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من هذه المواد ، المطبوعات ، القرطاسية ، مواد 
التوجيه والتدريس ) ع دا األجهزة ( ، كليشيهات ، لوحات إعالنات من الورق أو الورق 
المقوى ، كتيبات ، تقاويم ، كتالوجات ، بطاقات تهنئة ، كتب موجزة ) أدلة ( ، دفاتر ، 

 ية دورية ، أختام توثيق . نشرات إخبار

Date of 26/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/08/2019  

Applicant Name: Queen Rania Foundation 
for Education and 
Development  

 اسم طالب التسجيل: جمعية مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type NON PROFIT ORGANIZATION نوع طالب التسجيل جمعية غير ربحية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman-Alshmesani- Queen Noor St. 86- 
Building No. , P.O.Box: 9431, 11191 

،    86عمارة رقم -شارع الملكة نور -الشميساني -عمان
 11191, 9431ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 9936 -11191 Amman-
Alshmesani- Queen Noor St. 86- Building 
No.  

شارع الملكة  -الشميساني -عمان 11191 -9936ص.ب  
  86عمارة رقم -نور

ليغعنوان التب  

Trademark 165686 Class 16 16 رقم العالمة التجارية 165686 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Rubber, gutta-percha, asbestos, mica; plastics in extruded form 
for use in manufacture; insulating materials, insulators, 
insulating tape and band insulating plaster; mica, raw or partly 
processed; asbestos paper; insulating paints; adhesive, tapes, 
other than stationery and not for medical or household 
purposes; gaskets; rings of rubber; cylinder jointing; water-tight 
rings; reinforcing materials not of metal for pipes; joint packing 
for pipes; junctions for pipes, not of metal; watering hose; ho 
ses of textile material, fire hose; pipe jackets, not of metal; 
connecting hose for vehicle radiators; balata; threads of plastic 
materials not for textile use 

المطاط;الجابرغاء االسبستوس والمايكا؛ البالستيك المشكل لإلستخدام في الصناعة؛ المواد 
لخام او المعالجة العازلة; العوازل; الشريط والروابط العازلة; اللواصق العازلة; الميكاء ا

جزئيا؛ ورق االسبستوس؛ الدهانات العازلة؛ االشرطة الصمغية; مختلفة عن استخدامات 
القرطاسية وليست لغايات المنزلية اوالطبية؛ الحشوات؛ مرابط مطاطية؛ مرابط االسطوانات؛ 

النابيب؛ مرابط الماء المشدودة;المواد المقوية والتي ليست من المعدن لألنابيب;  واد الربط ل
توصيالت لالنابيب ليست من المعدن؛ خراطيم المياه؛ خراطيم من مواد النسيج;خراطيم 
الحريق; األغلفة الخارجية لالنابيب ليست من المعدن؛ وصالت الخراطيم لجهاز تبريد 

 المركبات؛ مادة البالتاء خيوط من مواد البالستك ليست الستعماالت النسيج.

Date of 16/09/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/09/2018  

Applicant Name: YPS IC VE DIS TICARET 
LIMITED SIRKETI 

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

Nationality     : TURKEY جنسية الطالب تركيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

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

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165989 Class 17 17 رقم العالمة التجارية 165989 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Rucksacks, Trunks [luggage] ,Shopping bags , Pocket wallets, 
Bags, Garment bags for travel, Key cases, Umbrellas, Leather, 
unworked or semi-worked, Leather laces, Bags [envelopes, 
pouches] of leather, for packaging ,Pouch baby carriers 
,Walking sticks 

حقائب ظهر، صناديق ثياب )حقائب سفرية(،حقائب تسوق ،محافظ جيب ،حقائب ،حقائب 
مخرمات جلدية مالبس سفرية ،علب مفاتيح ،المظالت ، جلود غير مشغولة أو شبه مشغولة ،
 ،أكياس ]مغلفات وأجربة[ من الجلد للتغليف ،حقائب لحمل األطفال ، العصي.

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

( Rاصحابها الحق المطلق باستعمال الحرف االتيني )التنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي 
 بمعزل عن العالمه

 

Date of 30/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/12/2018  

Applicant Name: Realme Chongqing Mobile 
Telecommunications 
Corp., Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: ، إل تي دي.ريلمي تشونغكينغ موبايل تيليكوميونيكيشنز كورب

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No.2 Building, No.24 Nichang Boulevard, 
Huixing Block, Yubei District, Chongqing, 
China, P.O.Box: 11191, 11191 

نيتشانغ بوليفارد، هويكسينغ بلوك،  24بيلدينغ، رقم  2رقم 
, 11191يوبي ديستركت، تشونغكينغ، الصين.  ، ص.ب:

11191 

 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 165806 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 165806 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Animal skins, hides; Leather, unworked or semi-worked; 
Imitation leather; Curried skins; Suitcases; Backpacks; Trunks 
[luggage]; Vanity cases, not fitted; Casual bags; Handbags; 
Travelling sets [leatherware]; Garment bags of leather for travel; 
Sport bags; Beach bags; Chain mesh purses; Attach? cases; 
Attach? cases; Garment bags for travel; Briefbags; Card cases 
[notecases]; Key cases; Wallets; Purses; Garment carriers. 

جلود الحيوانات، جلود غير مدبوغة؛ جلود مصنعة أو شبه مصنعة، جلود تقليد؛ جلود 
ة[؛ حقائب صغيرة مدبوغة؛ حقائب سفرية؛ حقائب ظهر؛ صناديق ثياب ]حقائب سفري

لمستحضرات التجميل ]غير مجهزة[؛  حقائب غير رسمية؛ حقائب يد؛ عدة سفرية 
]مصنوعات جلدية[؛ حقائب مالبس سفرية من الجلد؛ حقائب رياضية؛ حقائب للشاطئ؛ 

جزادين مشبكة من سالسل؛ حقائب صغيرة؛ حقائب مالبس سفرية؛ حقائب جلدية؛ محافظ 
 ب مفاتيح؛ محافظ؛ جزادين؛ أكياس لنقل المالبس.للبطاقات ]محافظ جيب[؛ عل

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 017967244 
Claim Date: 10/10/2018 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 017967244رقم االدعاء: 

 10/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 16/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/01/2019  

Applicant Name: PREMIATA S.R.L. اسم طالب التسجيل: .إل.آر.بريمياتا إس 

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Via Friuli, 64, 20135 MILANO, ITALY  ،عنوان طالب التسجيل  ميالنو، إيطاليا 20135، 64فيا فريولي 

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 
الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد ، بجانب مدارس 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 165705 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 165705 الصنف 
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    BDG   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

All-purpose sport bags; all-purpose carrying bags; carry-all 
bags; clutch bags; duffle bags; handbags; overnight bags; 
purses; wallets; satchels; tote bags; backpacks; bum bags. 

حقائب حمل باليد كبيرة، حقائب حقائب رياضية لجميع الغايات، حقائب حمل لجميع الغايات، 
نسائية صغيرة تمسك باليد، حقائب كبيرة اسطوانية الشكل، حقائب اليد، حقائب مالبس 

صغيرة، محافظ نقود نسائية، محافظ، حقائب مدرسية، حقائب كبيرة لحمل األغراض، حقائب 
 الظهر، حقائب خصر

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 018007031 
Claim Date: 08/01/2019 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 018007031رقم االدعاء: 

 08/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 18/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/02/2019  

Applicant Name: Urban Outfitters Ireland 
Limited 

 اسم طالب التسجيل: إربان اوتفيترز ايرلند ليمتد

Nationality     : IRELAND جنسية الطالب ايرلندا: 

Applicant Type Foreign Company طالب التسجيل نوع شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 6th Floor, South Bank House, Barrow 
Street, Dublin 4 Ireland 

 4الطابق السادس، ساوث بانك هاوس، بارو ستريت، دوبلن 
 ايرلندا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166042 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 166042 الصنف 
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PAUL&JOE SISTER 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Leather and imitations of leather; Handbags; Travelling bags; 
Beggar's bags; Backpacks; Sport bags; Beach bags; Nappy 
bags; Document cases of leather; Folders of leather; Wallets; 
Card wallets [leatherware]; Banknote holders; Coin purses, not 
of precious metal; Travelling sets (Leatherware); Satchels; 
Trunks [luggage]; Valises; Suitcases; Luggage; Luggage tags 
[leatherware]; Key cases (leatherware); leather driver's licence 
cases; Business card cases; leather cases for chequebooks; 
Covers of leather; Tie cases; Toiletry bags; Makeup bags; Vanity 
cases (not fitted); Garment and shoe bags for travel; Hatboxes 
of leather or imitation leather; Umbrellas; Parasols; Walking 
sticks; Collars and covers for animals; carrying-bags for 
animals; Net shopping bags and shopping bags; Bags or 
sachets (envelopes, pouches) of leather, for packaging; Whips, 
harness and saddlery; Leather leashes; Purses; Bumbags. 

الجلود والجلود المقلدة، حقائب اليد، حقائب السفر، أكياس جامع التبرعات، حقائب تحمل على 
الظهر، حقائب رياضية، حقائب الشاطئ، حقائب الحفاضات، حقائب الوثائق الجلدية، مجلدات 

جلود[، حامالت األوراق النقدية، محافظ من الجلد، محافظ الجيب، محافظ البطاقات ]من ال
النقود المعدنية ليست من المعادن الثمينة، أطقم حقائب السفر )من الجلود(، الحقائب 
المدرسية، صناديق السفر ]األمتعة[، حقائب السفر الجر الصغيرة، حقائب السفر ذات 

لجلود(، علب رخص العجالت، األمتعة، عالمات األمتعة ]من الجلود[، علب المفاتيح )من ا
القيادة الجلدية، علب بطاقات العمل، حقائب جلدية لدفاتر الشيكات، أغطية جلدية، علب 

ربطات العنق، حقائب مستلزمات الزينة، حقائب المكياج، حقائب مستحضرات التجميل )غير 
المخصصة الستخدام معين وفارغة(، حقائب المالبس واألحذية للسفر، صناديق القبعات من 

جلد أو الجلود المقلدة، المظالت، الشمسيات، عصي المشي )العكازات(،  أطواق وأغطية ال
للحيوانات، حقائب الحمل للحيوانات، أكياس التسوق الشبكية وأكياس التسوق، الحقائب أو 

األكياس )مغلفات وأكياس صغيرة( الجلدية للتغليف، السياط والسيور والسروج، األلجمة 
الجزادين( التي تحمل باليد، حقائب صغير ذات األحزمة التي تربط على الجلدية، المحافظ )

 الخصر.

Date of 16/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/04/2019  

Applicant Name: SOFRANE طالب التسجيل:اسم  سوفران  

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 14 rue Commines, 75003 Paris, FRANCE 14  ،عنوان طالب التسجيل  باريس، فرنسا 75003رو كومينز 

Applicant for 
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 165898 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 165898 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

All-purpose carrying bags; sport bags; duffle bags; roller bags; 
beach bags; backpacks and tote bags; waist packs; wrist 
wallets; umbrellas; trekking poles; bags specially adapted for 
yoga mats; yoga towels specially adapted for yoga mats 

الت، حقائب حقائب حمل لكل األغراض، حقائب للرياضة، حقائب مهمات، حقائب ذات عج
للشاطئ، حقائب ظهر وحمل، حقائب توضع حول الخصر، محافظ توضع حول المعصم، 

مظالت، أعمدة ارتحال، حقائب مهيأة خاصة لسجادات اليوجا، مناشف يوجا مهيأة خاصة 
 لسجادات اليوجا.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/266,444 
Claim Date: 17/01/2019 

 USدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: اال
 266.444/88رقم االدعاء: 

 17/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

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

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165964 Class 18 18 رقم العالمة التجارية 165964 الصنف 
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   GIORGETTI  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Covers (Garment -) [storage]; Covers for clothing [wardrobe]; 
Hooks, not of metal, for clothes rails; Clothes hangers and 
clothes hooks; Air pillows, not for medical purposes; Air 
mattresses, not for medical purposes; Wardrobe lockers; Works 
of art of wood, wax, plaster or plastic; Freestanding towel racks; 
Hooks, not of metal, for clothes rails; Coatstands; Cable or pipe 
clips of plastics; Ivory, unworked or semi-worked; Picture rods; 
Poles for curtains; Benches [furniture]; Work-benches; Chests, 
not of metal; Library shelves; Library bookshelves; Sideboards; 
Dinner wagons; Settees; Reeds [plaiting materials]; Hat stands; 
Trolleys [furniture]; Chests, not of metal; Cases of wood or 
plastic; Chests, not of metal; Chests for toys; Lockers; Trestles 
[furniture]; Hampers [baskets] for the transport of items; 
Baskets, non-metallic; Keyboards for hanging keys; Chests, not 
of metal; Chests of drawers; Mobiles [decoration]; Containers, 
not of metal [storage, transport]; Coral; Cork bands; Animal 
horns; Picture frames; Picture frame moldings; Tea carts; 
Kennels for household pets; Cushions; Pet cushions; Drafting 
tables; Meat safes; Divans; Staves of wood; Display racks; Baby 
changing platforms; Figurines [statuettes] of wood, wax, plaster 
or plastic; Wax figures; Curtain hooks; Rattan; Pillows; Framing 
and mounting services; Mirror tiles; removable sink coverings; 
Lecterns; Wood ribbon; Mattresses; Bed casters, not of metal; 
Beds; Bedframes of wood; Book rests [furniture]; Brackets 
(picture frame -); Mother-of-pearl, unworked or semi-worked; 
Mannequins and tailors' dummies; Mattresses; Storage units; 
Furniture; Edgings of plastic for furniture; Furniture partitions of 
wood; Doors for furniture; Furniture shelves; Rollers [casters], 
not of metal; Inflatable furniture; Metallic furniture; Office 
furniture; Furniture; School furniture; Wickerwork; Wind chimes 
[decoration]; Inflatable publicity objects; Umbrella stands; Straw 
edgings; Straw plaits; Screens [furniture]; Bead curtains for 
decoration; Table tops; Tent pegs, not of metal; Armchairs; 
Knobs, not of metal; Magazine racks; Door handles, not of 
metal; Shelves for storage; Support rails for curtains; Curtain 
rollers; Racks; Filing cabinets; Step stools, not of metal; Boxes 
of wood or plastic; Filing cabinets; Fireguards; Writing desks; 
Writing desks; Seats; Sun loungers; Seats; Seats of metal; 
Stools; Sofas; Mirrors (silvered glass); Statues of wood, wax, 
plaster or plastic; Dressing tables; Tables of metal; Washstands 
[furniture]; Trolleys for computers [furniture]; Curtain rings; 
Poles for curtains; Curtain tie-backs; Interior textile window 
blinds; Trays, not of metal; Slatted indoor blinds; Fans for 
personal use, non-electric; Showcases. 

خزانات مالبس ]للتخزين[، خزانات مالبس، مشابك غير معدنية للمعاطف، عالقات مالبس 
ومشابك مالبس، المخدات الهوائية لغير الغايات الطبية، الفرشات الهوائية لغير الغايات 

زانة المالبس، األعمال الفنية المصنوعة من الخشب والشمع والجص أو الطبية، خزائن خ
البالستيك، رفوف مناشف قائمة بذاتها، مشابك غير معدنية للمعاطف، حماالت المعاطف، 

مشابك الكابل أو األنابيب من البالستيك، العاج غير المشغول أو شبه المشغول، قضبان 
ة ]أثاث[، مناضد العمل، الصناديق غير المعدنية، الصور، أعمدة للستائر، الكراسي الطويل

رفوف المكتبات، رفوف الكتب للمكتبة، الخزائن الجانبية، عربات العشاء، المقاعد المزدوجة، 
قصب ]المستخدم في صنع الجدائل[، حماالت للقبعات، عربات ترولي ]أثاث[، الصناديق غير 

غير المعدنية، صناديق للدمى، الخزائن  المعدنية، علب من الخشب أو البالستيك، الصناديق
المعدنية لألغراض الشخصية، مساند ]أثاث[، السالل لنقل المواد، السالل غير المعدنية، 

لوحات لتعليق المفاتيح، الصناديق غير المعدنية، وحدات األدراج، القطع المتحركة ]للديكور[، 
طة الفلين، قرون الحيوانات، إطارات األوعية غير المعدنية )للتخزين والنقل(، المرجان، أرب

الصور، قوالب إطار الصور، عربات تقديم الشاي، بيوت للحيوانات المنزلية، المخدات، وسائد 
للحيوانات األليفة، طاوالت الرسم، خزائن لللحم، المقاعد الطويلة، أضالع براميل من الخشب، 

خشب أو الشمع أو الجص أو رفوف العرض، منصات تغيير الطفل، الهياكل الصغيرة من ال
البالستيك، أشكال شمعية، مشابك للستائر، الراتان )القش الهندي(، الوسائد، اشغال اإلطارات 

والتركيب، ألواح المرايا، أغطية مغاسل قابلة لإلزالة، مناضد القراءة، أشرطة من الخشب، 
، األسرة، إطارات األسرة الفرشات الهوائية لغير الغايات الطبية، عجالت األسرة غير المعدنية

من الخشب، مساند الكتب ]أثاث[، دعامات إلطارات الصور، أم الآلليء غير المشغولة أو شبه 
المشغولة، العارضات )تمثال عرض المالبس( ودمى الخياطين، الفرشات الهوائية، وحدات 

ألثاث، رفوف تخزين، األثاث، حواف من البالستيك لألثاث، حواجز من الخشب لألثاث، أبواب ل
لألثاث، بكرات ]عجالت[ ليست من المعدن، األثاث القابل للنفخ، أثاث معدني، األثاث المكتبي، 

األثاث، أثاث المدارس، أشغال من القش، أجراس تقرع بحركة الهواء ]للديكور[، مواد 
 للدعاية قابلة للنفخ، حماالت للمظالت، حواف من القش، جدائل قش، ستائر ]أثاث[، ستائر

الخرز للديكور، أغطية الطاوالت، أوتاد الخيم غير المعدنية، الكراسي ذات الذراعين، المقابض 
غير المعدنية، رفوف المجالت، مقابض معدنية لالبواب غير المعدنية، رفوف للتخزين، 

قضبان الدعم للستائر، بكرات للستائر، رفوف، خزانات حفظ الملفات، ساللم ثنائة أو ثالثية 
غير المعدنية، الصناديق المصنوعة من الخشب أو البالستيك، خزانات حفظ الملفات،  الدرجات

حواجز الحريق، مكاتب الكتابة، مكاتب الكتابة، المقاعد، كراسي التشمس، المقاعد، مقاعد 
معدنية، الكراسي الطويلة، األرائك، المرايا )الزجاج الفضي(، تماثيل من الخشب والشمع 

ك، طاوالت التزيين، طاوالت معدنية، حوامل مغاسل ]أثاث[، العربات ذات والجص أو البالستي
العجالت ألجهزة الحاسوب ]أثاث[، حلقات للستائر، أعمدة للستائر، ربطات الستائر، الستائر 

النسيجية الداخلية للنوافذ، الصواني غير المعدنية، الستائر الداخلية المضلعة، المراوح 
 كهربائية، واجهات العرض.لالستخدام الشخصي غير ال

Date of 21/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/01/2019  

Applicant Name: GIORGETTI S.p.A. التسجيل:اسم طالب  .ايه .بي .جيورجيتي اس  

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Via Manzoni, 20, 20821 Meda (MB) Italy  ،عنوان طالب التسجيل  ميدا )ام بي( إيطاليا 20821، 20فيا مانزوني 

Applicant for 
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 165891 Class 20 20 رقم العالمة التجارية 165891 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Furniture, mirrors, picture frames; Containers, not of metal, for 
storage or transport; Goods of plastic, namely fastening 
elements of plastic, namely dowels, bolts, anchors, anchor 
bolts, hooks, screw nuts, rivets, threaded rods, washers, 
screws, nails, picture nails, clamps, claws, wall hooks, injection 
anchor sleeves, centring sleeves, clips of plastic for cables and 
pipes, cable clips; Caps; Containers of plastic for storing the 
aforesaid parts; Fastening devices, wholly or mainly of plastic, 
for fastening furniture fittings, and for lightweight building 
materials; Adapter plates (furniture parts) with integrated 
screws; Adapter systems (shelf brackets); Hook strips; Coat 
hooks; Picture fastenings; Clips for cables and pipes; Cable 
ties; Spacers, fasteners and adjusting bases in particular for 
terrace building; All the aforesaid goods not of metal, included 
in class 20. 

األثاث والمرايا وإطارات الصور؛ أوعية غير معدنية للتخزين أوالنقل؛ منتجات بالستيكية، 
وبخاصة عناصر تثبيت بالستيكية، وبخاصة األوتاد والمسامير الملولبة والمراسي ومسامير 

لملولبة والخطافات وصموالت ذات براغي ومسامير برشام وقضبان ملولبة وفلكات التثبيت ا
حلقية وبراغي ومسامير ومسامير للصور وَمالزم وكماشات وخطافات الجدران وكتيفات 

مراسي الحقن وكتيفات التمركز ومشابك من البالستيك للمواسير أو الكابالت ومشابك 
خزين األجزاء آنفة الذكر؛ أدوات تثبيت، مصنوعة من للكابالت؛ أغطية؛ أوعية بالستيكة لت

البالستيك بالكامل أو بشكٍل رئيسي، لتثبيت لوازم األثاث، ولمواد البناء خفيفة الوزن؛ لوحات 
مهايئة )أجزاء األثاث( مع براغي مدمجة؛ أنظمة مهايئة )كتيفات ساندة للرفوف(؛ أشرطة 

شابك للكابالت أو للمواسير؛ رابطات الكابالت؛ الخطافات؛ خطافات المعاطف؛ مرابط للصور؛ م
فواصل؛ مرابط وقواعد للضبط وبخاصة لبناء الشرفة؛ جميع البضائع المذكورة أعاله غير 

 .20معدنية، ضمن الفئة 

Date of 10/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/02/2019  

Applicant Name: fischerwerke GmbH & Co. 
KG 

 اسم طالب التسجيل: كيه جي .فيشرويرك جي إم بي إتش آند كو

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Klaus-Fischer-Strasse 1 72178 Waldachtal 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  والداتشال،  ألمانيا 72178 1شتراسه-كالوس فيشر

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 165773 Class 20 20 رقم العالمة التجارية 165773 الصنف 
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   THE WE COMPANY  
   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Furniture, desks, sofas, chairs, coffee tables, end tables, 
bookcases 

األثاث والمكاتب واألرائك والكراسي وطاوالت القهوة والطاوالت الصغيرة الموضوعة أمام 
 األثاث وخزائن الكتب

Priority claim:  Claim Country: MU 
Claim No.: MU/M/2018/28391 
Claim Date: 03/12/2018 

 MUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 MU/M /28391/2018رقم االدعاء: 

 03/12/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 02/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/04/2019  

Applicant Name: WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th Street New York, New York 
10011, USA 

، 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165924 Class 20 20 رقم العالمة التجارية 165924 الصنف 
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  ALL IN MOTION  
   

 
 

Goods/Services البضائع/الخدمات التالية من اجل 

Water bottles sold empty زجاجات مياه تباع فارغة 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/259,268 
Claim Date: 11/01/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 259.268/88رقم االدعاء: 

 11/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

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

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166056 Class 21 21 رقم العالمة التجارية 166056 الصنف 
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   THE WE COMPANY  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Textiles and substitutes for textiles; household linen; curtains 
of textile, wall hangings of textile, bed clothes 

المنسوجات؛ بياضات لالستعمال المنزلي؛ ستائر من القماش والمعلقات المنسوجات وبدائل 
 الجدارية النسيجية وأغطية األسّرة

Priority claim:  Claim Country: MU 
Claim No.: MU/M/2018/28391 
Claim Date: 03/12/2018 

 MUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 /MU/M 28391/2018رقم االدعاء: 

 03/12/2018االدعاء: تاريخ 

Date of 02/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/04/2019  

Applicant Name: WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th Street New York, New York 
10011, USA 

، 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165928 Class 24 24 رقم العالمة التجارية 165928 الصنف 
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   ALL IN MOTION  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Towels مناشف 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/259,268 
Claim Date: 11/01/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 259.268/88رقم االدعاء: 

 11/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA الطالب جنسية امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 األمريكيةالواليات المتحدة 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165998 Class 24 24 رقم العالمة التجارية 165998 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Overalls ,T-shirts ,Coats ,Sports jerseys ,Uniforms, Clothing, 
Jackets [clothing], Layettes [clothing] ,Waterproof clothing, 
Footwear, Headgear for wear, Hosiery, Gloves [clothing], Scarfs 
,Girdles 

أفرهوالت ، قمصان نصف كم ، معاطف ، قمصان للرياضة ، بزات نظامية )أزياء موحدة( ، 
ت )مالبس( ، مالبس للمواليد ،مالبس مضادة للماء، لباس القدم ،أغطية مالبس ، جاكيتا

 للرأس ،مالبس محبوكة ، قفازات مالبس ، أوشحة ) لفاعات(، مشدات للنساء

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

( Rالتنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الحرف االتيني )
 بمعزل عن العالمه

 

Date of 30/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/12/2018  

Applicant Name: Realme Chongqing Mobile 
Telecommunications 
Corp., Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: ، إل تي دي.ريلمي تشونغكينغ موبايل تيليكوميونيكيشنز كورب

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No.2 Building, No.24 Nichang Boulevard, 
Huixing Block, Yubei District, Chongqing, 
China, P.O.Box: 11191, 11191 

نيتشانغ بوليفارد، هويكسينغ بلوك،  24بيلدينغ، رقم  2رقم 
, 11191يوبي ديستركت، تشونغكينغ، الصين.  ، ص.ب:

11191 

 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 165807 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 165807 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing; Articles of clothing for men, women and children; 
Leather clothing; Clothing of imitations of leather; Sportswear; 
Sweaters; Gowns; Coats; Combinations [clothing]; Skirts; 
Sashes for wear; Foulards [clothing articles]; Pocket squares; 
Head scarves; Belts [clothing]; Belts (Money -) [clothing]; 
Neckties; Gloves [clothing]; Ski gloves; Stockings; Socks; Hats; 
Headgear; Sun visors; Shoes; Men's, women's and children's 
shoes; Bath slippers; Bath sandals; Beach shoes; Espadrilles; 
Gymnastic shoes; Footwear; Children's, ladies' and men's 
footwear; Training shoes; Mules; Sandals; Wooden shoes; 
Boots; Boot uppers; Half-boots; Lace boots; Ski boots; Non-
slipping devices for footwear; Heels; Footwear soles; Insoles; 
Footwear uppers. 

ل والنساء واألطفال؛ مالبس جلدية؛ مالبس من جلد ُمقلّد؛ مالبس المالبس؛ قطع مالبس للرجا
للرياضة؛ سترات؛ العباءات؛ معاطف؛ قمصان مسرولة ]مالبس[؛ تنانير؛ نطاقات؛ شاالت 
)قطع مالبس(؛ أوشحة للجيب؛ أوشحة )لفاعات( للرأس؛ أحزمة ]مالبس[؛ أحزمة للنقود 

للتزلج على الجليد؛ جوارب طويلة؛ ]مالبس[؛ ربطات عنق؛ قفازات ]مالبس[؛ قفازات 
جوارب؛ قبعات؛ أغطية للرأس؛ قبعات ذات حافة شمسية؛ أحذية؛ أحذية للرجال والنساء 

واألطفال؛ شباشب استحمام؛ صنادل استحمام؛ أحذية للشاطئ؛ حذاء قماشي؛ أحذية للرياضة 
ريب؛ بابوج؛ صنادل؛ البدنية؛ لباس القدم؛ لباس القدم لألطفال والنساء والرجال؛ أحذية التد

أحذية خشبية؛ أحذية طويلة؛ فرعات األحذية )الجزء العلوي من األحذية(؛ أحذية نصفية؛ 
أحذية ذات أربطة؛ أحذية تزلج؛ أدوات مانعة النزالق لباس القدم؛ كعوب لألحذية؛ نعال للباس 

 دم(.القدم؛ نعال داخلية )ضبانات(؛ فرعات لباس القدم )الجزء العلوي من لباس الق

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 017967244 
Claim Date: 10/10/2018 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 017967244رقم االدعاء: 

 10/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 16/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/01/2019  

Applicant Name: PREMIATA S.R.L.  اسم طالب التسجيل: .إل.آر.إسبريمياتا 

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Via Friuli, 64, 20135 MILANO, ITALY  ،عنوان طالب التسجيل  ميالنو، إيطاليا 20135، 64فيا فريولي 

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 الفكريةسماس للملكية  
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 165706 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 165706 الصنف 
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   AMAZON  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing, footwear, headgear. .المالبس وألبسة القدم وألبسة الرأس 

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

Applicant Name: Amazon Technologies, 
Inc. 

 اسم طالب التسجيل: .أمازون تكنولوجيز، إنك

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

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

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor 
Almanthoor Schools Al-Salheen District, 
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region 
AMMAN Jordan 

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

 االردن -تالع العلي، عمان هليل، منطقة

ليغعنوان التب  

Trademark 165829 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 165829 الصنف 



205 

 

 

   BDG  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Fashion wear (clothing); neckties; scarves; shoes; sweaters; 
sweatshirts; t-shirts; tank tops; underwear; belts (clothing); 
blazers; blouses; coats; dresses; hats; caps; jackets; jeans; 
trousers, pants; shirts; shorts; skirts; vests; dungarees; 
cardigans; jumpers. 

أزياء )مالبس(، ربطات العنق، األوشحة، أحذية، السترات، باليز )مالبس علوية( قطنية 
ثقيلة، قمصان قصيرة األكمام )تي شيرت(، المالبس العلوية الخفيفة، المالبس الداخلية، 

الباليز )مالبس علوية(، المعاطف، الفساتين، القبعات،  األحزمة )مالبس(، السترات الرجالية،
القبعات الرياضية، الجاكيتات )السترات(، سراويل الجينز، البناطيل، السراويل، القمصان، 

السراويل القصيرة، التنانير، الصديريات )سترات بدون اكمام(، االفرهوالت )اللباس الكامل(، 
 ان( صوفيةسترات من الصوف المحبوك، بلوزات )قمص

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 018007031 
Claim Date: 08/01/2019 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 018007031رقم االدعاء: 

 08/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 18/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/02/2019  

Applicant Name: Urban Outfitters Ireland 
Limited 

 اسم طالب التسجيل: إربان اوتفيترز ايرلند ليمتد

Nationality     : IRELAND جنسية الطالب ايرلندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 6th Floor, South Bank House, Barrow 
Street, Dublin 4 Ireland 

 4الطابق السادس، ساوث بانك هاوس، بارو ستريت، دوبلن 
 ايرلندا

 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 166041 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 166041 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

headgear for wear clothes uniforms knitwear bandanas 
(neckerchiefs) boas (necklets )caps (head ware -shawel scarft 
turbans -furs clothing coats dressing gowns 

بندات )مناديل للرقبة(وشاحات قبعات -مالبس محبوكة -ازياء موحدة -مالبس -اغطية للراس 
 )اغطية راس (شاالت لفاعات عمامات شاالت من الفرو معاطف عباءات 

Date of 09/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/04/2019  

Applicant Name: Al-Bulbul Textile Mills 
Co.LTD  

 اسم طالب التسجيل: م.م.شركة مصانع البلبل للنسيج 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 - Dawntown -Rasheed talee' St -7, 
P.O.Box: 6891, 11118 

, 6891، ص.ب:  7-شارع رشيد طليع  -وسط البلد  -عمان 
11118 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 6891 -11118 Amman - Dawntown 
-Rasheed talee' St -7 

شارع رشيد  -وسط البلد  -عمان  11118 -6891ص.ب  
 7-طليع 

ليغعنوان التب  

Trademark 165649 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 165649 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pullover, cardigans, sweaters, jumpers, jackets, swimwear, 
pareos, blouses, sweat pants, sweat shirts, shirts, polo shirts, 
trousers, jeans, waistcoats, skirts, shorts, T-shirts, evening 
gowns, house dresses, dresses, women's dresses, men's suits, 
women's suits, coats, half coats, raincoats, anoraks, down 
jackets, overcoats, fur coats and fur jackets, tracksuits, overalls, 
underwear, bathrobes, vests, night gowns, dressing gowns, 
pajamas, hosiery and panty-hoses, tights, stockings, socks, 
legwarmers, foulards, capes, ponchos, shawls, scarves, 
neckties, gloves for clothing, belts for clothing, braces, hats and 
caps, leather shoes, rubber shoes, rain boots and shoes, 
gymnastic shoes, trainers, half-boots, boots, lace boots, vinyl 
shoes, sandals, slippers, flip-flops, clogs, sandal shoes, flat 
shoes, desert boots, trekking shoes, sneakers, insoles for 
footwear. 

ية والكنزات صوفية الكنزات القطنية والكنزات )السترات( الصوفية المفتوحة والقمصان القطن
والجاكيتات )سترات( ومالبس السباحة والباريوس )تنورة تلف على الجسم( وبلوزات 

)مالبس علوية( وبنطلونات قطنية وقمصان قطنية وقمصان وقمصان بولو)قمصان ذات ياقة 
وازرارعلوية فقط( وبنطلونات )سراويل( وجينزات والستر بدون أكمام والتنانير والسراويل 

رة )الشورتات( وقمصان النصف كم )تيشيرت( وقمصان سهرة وفساتين منزلية القصي
وفساتين وفساتين نسائية وبدالت رجالية وبدالت نسائية ومعاطف ومعاطف قصيرة ومعاطف 
واقية من المطر ومعاطف مشمعة واقية من المطر مع قبعة وجاكيتات محشوة بريش الزغب 

البس ومعاطف فرو وجاكيتات )سترات( فرو وبدالت والمعاطف الطويلة التي ترتدى فوق الم
رياضية ومالبس العمل الكاملة بكونها قطعة واحدة ومالبس داخلية وأردية )روب( حمام 

وسترات بدون أكمام وعباءات ليلية مبذل )روب( وبيجامات وجوارب طويلة وكيلونات 
لمالبس الضيقة )أغطية )جوارب نسائية( والسروايل الضيقة والجوارب الطويلة والجوارب وا

للساق( وأوشحة حرير وقباء )رداء يوضع على االكتاف( والعباءات القصيرة التي توضع 
على االكتاف وشاالت واألوشحة وربطات العنق وقفازات للمالبس وأحزمة للمالبس وحماالت 

طر للمالبس والقبعات والطواقي واألحذية الجلدية واألحذية المطاطية وجزمات وأحذية الم
وأحذية الجمباز وأحذية الرياضة وجزمات قصيرة الرقبة والجزمات واألحذية ذات االربطة 
واألحذية الفينيل )بالستيكية( والصنادل والشباشب والزنوبات )شباشب( والقباقيب وأحذية 

الصنادل واألحذية المسطحة واألحذية الصحراوية )احذية قصيرة الرقبة خفيفة( وأحذية 
 ة رياضية والنعال )نعال داخلية( لألحذية.الرحالت وأحذي

Date of 21/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/04/2019  

Applicant Name: IMAC S.p.A. اسم طالب التسجيل: .ايه.بيه.ايماك اس 

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Via Menocchia, 27, Montefiore dell'Aso 
(AP), Italia 

 عنوان طالب التسجيل  ، مونتيفيور ديالسو )ايه بيه(، ايطاليا27فيا مينوستشيا، 

Applicant for 
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 165915 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 165915 الصنف 
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IGI&CO. 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pullover, cardigans, sweaters, jumpers, jackets, swimwear, 
pareos, blouses, sweat pants, sweat shirts, shirts, polo shirts, 
trousers, jeans, waistcoats, skirts, shorts, T-shirts, evening 
gowns, house dresses, dresses, women's dresses, men's suits, 
women's suits, coats, half coats, raincoats, anoraks, down 
jackets, overcoats, fur coats and fur jackets, tracksuits, overalls, 
underwear, bathrobes, vests, night gowns, dressing gowns, 
pajamas, hosiery and panty-hoses, tights, stockings, socks, 
legwarmers, foulards, capes, ponchos, shawls, scarves, 
neckties, gloves for clothing, belts for clothing, braces, hats and 
caps, leather shoes, rubber shoes, rain boots and shoes, 
gymnastic shoes, trainers, half-boots, boots, lace boots, vinyl 
shoes, sandals, slippers, flip-flops, clogs, sandal shoes, flat 
shoes, desert boots, trekking shoes, sneakers, insoles for 
footwear. 

زات )السترات( الصوفية المفتوحة والقمصان القطنية والكنزات صوفية الكنزات القطنية والكن
والجاكيتات )سترات( ومالبس السباحة والباريوس )تنورة تلف على الجسم( وبلوزات 

)مالبس علوية( وبنطلونات قطنية وقمصان قطنية وقمصان وقمصان بولو)قمصان ذات ياقة 
ت والستر بدون أكمام والتنانير والسراويل وازرارعلوية فقط( وبنطلونات )سراويل( وجينزا

القصيرة )الشورتات( وقمصان النصف كم )تيشيرت( وقمصان سهرة وفساتين منزلية 
وفساتين وفساتين نسائية وبدالت رجالية وبدالت نسائية ومعاطف ومعاطف قصيرة ومعاطف 

ريش الزغب واقية من المطر ومعاطف مشمعة واقية من المطر مع قبعة وجاكيتات محشوة ب
والمعاطف الطويلة التي ترتدى فوق المالبس ومعاطف فرو وجاكيتات )سترات( فرو وبدالت 

رياضية ومالبس العمل الكاملة بكونها قطعة واحدة ومالبس داخلية وأردية )روب( حمام 
وسترات بدون أكمام وعباءات ليلية مبذل )روب( وبيجامات وجوارب طويلة وكيلونات 

والسروايل الضيقة والجوارب الطويلة والجوارب والمالبس الضيقة )أغطية )جوارب نسائية( 
للساق( وأوشحة حرير وقباء )رداء يوضع على االكتاف( والعباءات القصيرة التي توضع 

على االكتاف وشاالت واألوشحة وربطات العنق وقفازات للمالبس وأحزمة للمالبس وحماالت 
ة الجلدية واألحذية المطاطية وجزمات وأحذية المطر للمالبس والقبعات والطواقي واألحذي

وأحذية الجمباز وأحذية الرياضة وجزمات قصيرة الرقبة والجزمات واألحذية ذات االربطة 
واألحذية الفينيل )بالستيكية( والصنادل والشباشب والزنوبات )شباشب( والقباقيب وأحذية 

حذية قصيرة الرقبة خفيفة( وأحذية الصنادل واألحذية المسطحة واألحذية الصحراوية )ا
 الرحالت وأحذية رياضية والنعال )نعال داخلية( لألحذية.

Date of 21/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/04/2019  

Applicant Name: IMAC S.p.A. اسم طالب التسجيل: .ايه.بيه.ايماك اس 

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Via Menocchia, 27, Montefiore dell'Aso 
(AP), Italia 

 عنوان طالب التسجيل  ، مونتيفيور ديالسو )ايه بيه(، ايطاليا27فيا مينوتشيا، 

Applicant for 
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 165914 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 165914 الصنف 
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   ALL IN MOTION  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Clothing, namely, tops and bottoms; sweatshirts and 
sweatpants; warm-up suits; tights; leggings; dresses; vests; 
outerwear, namely, coats, hats, neck warmers, ear warmers, 
muffs, balaclavas, gloves, glove liners, and mittens; 
undergarments; sports bras; thermal underwear; sleepwear; 
lingerie; loungewear; swimwear; footwear; headwear; socks; 
belts; wristbands; neckwear, namely, bandanas and scarves, 

مالبس و أي و باليز واألجزاء التحتية من المالبس، بلوزات وسراويل رياضية، بذالت تدفئة، 
و معاطف و قبعات و دفايات أثواب ضيقة، طماقات، أثواب، صدارات، مالبس خارجية و أي 

رقبة و دفايات أذن و أغطية لتدفئة اليدين و أغطية واقية من المطر للرأس والكتفين و 
قفازات و بطانات قفازات و وقفازات ملتصقة األصابع، مالبس داخلية، حماالت صدر رياضية، 

حة، ألبسة مالبس داخلية حرارية، مالبس نوم، مالبس نسائية داخلية، مشدات، مالبس سبا
قدم، أغطية للرأس، جوارب قصيرة، أحزمة، أربطة معصم، أغطية رقبة و أي بندانات 

 ]مناديل للرقبة[ ولفاعات.,

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/259,261 
Claim Date: 11/01/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 259.261/88رقم االدعاء: 

 11/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

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

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166002 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 166002 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

 Jackets [ clothing ] ; ready - made clothing ; clothing of leather 
; denim clothing ; Formal wear ; Woollen clothing ; stuff jackets 
[ clothing ] ; clothing for men , women and children . 

 -) مالبس ( مالبس صوفيه جاكيت  -مالبس رسمية  -مالبس جينز  -مالبس جلدية  -جاهزه 
 األوالد -النساء  -مالبس الرجال  -مالبس جاكتيت من الصوف ) مالبس ( 

 

 

Date of 29/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/08/2019  

Applicant Name: Worled Jeans for Import & 
Export Co 

 اسم طالب التسجيل: شركة عالم الجينز لالستيراد والتصدير 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -jabal alhussein , P.O.Box: 7123, 
11118 

 عنوان طالب التسجيل  11118, 7123جبل الحسين   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 7123 -11118 amman -   ليغعنوان التب جبل الحسين -عمان  11118 -7123ص.ب  

Trademark 165849 Class 25 25 رقم العالمة التجارية 165849 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Charms for cell phones, backpacks, purses, wallets  معلقات للهواتف الخلوية  ومعلقات لحقائب الظهر ومعلقات لحقائب اليد الصغيرة ومعلقات
 المحافظ

Date of 27/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/03/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

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

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165883 Class 26 26 رقم العالمة التجارية 165883 الصنف 
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  ALL IN MOTION  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Hair accessories, namely, hair sticks, twisters, jaw clips, claw 
clips, snap clips, hair ties, hair scrunchies; hair ornaments in 
the nature of hair wraps; hair ornaments in the form of combs; 
armbands 

ت فكين و مشابك ذات إكسسوارات للشعر و أي و عصي الشعر و أدوات لي و مشابك ذا
مخالب و مشابك إطباقية و ربطات للشعر و توك للشعر، حلي للشعر في شكل لفات شعر 

 طبيعية، حلي للشعر في شكل أمشاط، شارات للذراع.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/259,261 
Claim Date: 11/01/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 259.26/88رقم االدعاء: 

 11/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

Applicant Name: Target Brands, Inc.  اسم طالب التسجيل: .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 

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

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166057 Class 26 26 رقم العالمة التجارية 166057 الصنف 
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  ALL IN MOTION  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Personal exercise mats; fitness mats, namely, meditation mats; 
yoga mats; yoga towels specially adapted for yoga mats; 
interlocking exercise mats 

سجادات تمرين شخصية، سجاجيد لياقة بدنية و بالتحديد سجاجيد للتأمل، سجاجيد لليوجا، 
 مناشف لليوجا مهيأة خصيصا لسجاجيد اليوجا، سجاجيد تمرين متشابكة

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/259,268 
Claim Date: 11/01/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 259.268/88رقم االدعاء: 

 11/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

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

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166061 Class 27 27 رقم العالمة التجارية 166061 الصنف 
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   AMAZON  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Games and playthings; gymnastic and sporting articles not 
included in other classes; decorations for Christmas trees; 
electronic games apparatus for use with television receivers or 
with video monitors. 

االلعاب وأدوات اللعب، أدوات الرياضة البدنية )الجمباز( واالدوات الرياضية غير الواردة في 
ل فئات أخرى، زينة شجر عيد الميالد، أدوات االلعاب االلكترونية لالستخدام مع اجهزة استقبا

 التلفزيون أو شاشات الفيديو.

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلب تاريخ ايداع 24/01/2019  

Applicant Name: Amazon Technologies, 
Inc. 

 اسم طالب التسجيل: أمازون تكنولوجيز، إنك

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

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

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor 
Almanthoor Schools Al-Salheen District, 
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region 
AMMAN Jordan 

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

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغالتبعنوان   

Trademark 165830 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 165830 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Toys, games and playthings; Wooden toys; Set toys; Building 
blocks (toys); Paper toys; Plastic toys; Toys for education; 
Games for education; Playing cards; Jigsaw puzzles; Card 
games; Educational card games; Tabletop games; Board games 
including magnetic number board games; Parts and fittings for 
all the above goods. 

م؛ دمى كتل البناء؛ ألعاب الورق؛ الدمى واأللعاب وأدوات اللعب؛ األلعاب الخشبية؛ ألعاب األطق
ألعاب بالستيكية؛ دمى للتعليم؛ ألعاب للتعليم؛ ورق اللعب؛ أحاجي الصور المتقطعة؛ ألعاب 
البطاقات؛ ألعاب البطاقات التعليمية؛ األلعاب التي تلعب على سطح الطاولة؛ ألعاب األلواح 

 ت للبضائع المذكورة أعاله.وتتضمن ألعاب ألواح األرقام المغناطيسية؛ القطع والتركيبا

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 يابان: 

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  اليابانكو، اوساكا،  -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 165742 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 165742 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Toys, games and playthings; Wooden toys; Set toys; Building 
blocks (toys); Paper toys; Plastic toys; Toys for education; 
Games for education; Playing cards; Jigsaw puzzles; Card 
games; Educational card games; Tabletop games; Board games 
including magnetic number board games; Parts and fittings for 
all the above goods. 

م؛ دمى كتل البناء؛ ألعاب الورق؛ الدمى واأللعاب وأدوات اللعب؛ األلعاب الخشبية؛ ألعاب األطق
ألعاب بالستيكية؛ دمى للتعليم؛ ألعاب للتعليم؛ ورق اللعب؛ أحاجي الصور المتقطعة؛ ألعاب 
البطاقات؛ ألعاب البطاقات التعليمية؛ األلعاب التي تلعب على سطح الطاولة؛ ألعاب األلواح 

 ت للبضائع المذكورة أعاله.وتتضمن ألعاب ألواح األرقام المغناطيسية؛ القطع والتركيبا

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 يابان: 

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  اليابانكو، اوساكا،  -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 165721 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 165721 الصنف 
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  ALL IN MOTION  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Fitness and exercise equipment and accessories, namely, ab 
wheels, balance disks, balance pods, exercise balls, exercise 
bands, exercise hand grippers, exercise weights, exercise 
wheels, fitness balls, hand weights, jump ropes, kettle bells, 
manually operated exercise equipment, sand bag sets, walking 
weights, weighted balls, exercise steppers, foam exercise 
rollers, yoga blocks, work-out gloves; fitness and exercise 
equipment and accessories for speed training, namely, agility 
ladders, agility cones, agility hurdles, agility dots, speed chutes 
and speed trainers in the nature of resistance chutes; fitness 
and exercise equipment and accessories, namely, balance 
boards for improving strength, toning, conditioning, balance, 
and proprioception; fitness and exercise equipment and 
accessories, namely, spring bars for exercising, namely, body 
bars; fitness and exercise equipment and accessories, namely, 
core gliders in the nature of core sliders; fitness and exercise 
equipment and accessories, namely, cushioned training gloves 
for gripping weights, not for cold weather use; fitness and 
exercise equipment and accessories, namely, exercise bands, 
namely, resistance bands, stepper bands, body bands; pumps 
for inflating sports equipment, namely, exercise balls and 
bicycle tires; balancing kits comprised of balance boards for 
improving strength, toning, conditioning, balance, and 
proprioception; agility kits comprised of agility ladders, agility 
cones, agility hurdles, agility dots, speed chutes and speed 
trainers in the nature of resistance chutes 

لياقة بدنية و أي و عجالت مانعة لالنغالق و أقراص توازن و أكياس لوازم ومعدات تمرين و
توازن و كرات تمرين و أربطة تمرين و قوابض يد للتمرين و أثقال للتمرين و عجالت 

للتمرين و كربات للياقة البدينة و أثقال لليد و حبال قفز و أجراس غاليات و معدات تمرين يتم 
رمل و أثقال يتم وضعها عند المشي و أجراس ذات وزن تشغيلها يدويا و مجموعات أكياس 

إضافي و درجات قدم للتمرين و أسطوانات رغوية للتمرين و منصات يوجا و قفازات تمرين، 
لوازم ومعدات تمرين ولياقة بدنية للتدريب على الحركة و أي و ساللم لخفة الحركة و 

الحركة و مزالق سرعة وأحذية  مخاريط لخفة الحركة و حواجز لخفة الحركة و نقاط لخفة
للتدريب على في شكل مزالق مقاومة، لوازم ومعدات تمرين ولياقة بدنية و أي و ألواح 

توازن لتحسين القوة و التكيف و التهيئة و التوازن و والحركات الالإرادية للجسم وأعضاؤه، 
و أي و قضبان لوازم ومعدات تمرين ولياقة بدنية و أي و قضبان مزودة بنابض للتمرين 

للجسم، لوازم ومعدات تمرين ولياقة بدنية و أي و طائرات شراعية مركزية في شكل زالقات 
مركزية، لوازم ومعدات تمرين ولياقة بدنية و أي و قفازات تمرين موسدة للقبض على األثقال 

ة و وليست لالستخدام في الطقس البارد، لوازم ومعدات تمرين ولياقة بدنية و أي و أربط
للتمرين و أي و أربطة مقاومة و أربطة درجات قدم و أربطة جسم، مضخات لنفخ المعدات 

الرياضية و أي كرات التمرين وإطارات الدراجات، أطقم توازن متكونة من ألواح توزان 
لتحسين القوة و التكيف و التهيئة و التوازن و والحركات الالإرادية للجسم وأعضاؤه، أطقم 

ساللم لخفة الحركة و مخاريط لخفة الحركة و حواجز لخفة الحركة و نقاط  رشاقة تتكون من
 لخفة الحركة و مزالق سرعة وأحذية للتدريب على السرعة في شكل مزالق مقاومة.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/259,268 
Claim Date: 11/01/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 259.268/88رقم االدعاء: 

 11/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

، 2467-55403نيكوليت مول، مينيابوليس، مينيسوتا  1000
 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 

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166055 Class 28 28 رقم العالمة التجارية 166055 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Crackers, including cheese-flavoured, green-pea flavoured, 
cuttlefish-flavoured, vegetable-flavoured, chicken-flavoured, 
prawn-flavoured, fish-flavoured, crab-flavoured crackers and 
snack food; preserved, dried and cooked fruits and vegetables. 
 

بسكويت رقيق هش، بما في ذلك بنكهة الجبن، نكهة البازالء الخضراء، نكهة الحّبار، نكهة 
الخضروات، نكهة الدجاج، نكهة القريدس، نكهة السمك، بسكويت رقيق هش ووجبات خفيفة 

 مجففة ومطهوة. بنكهة السلطعون ؛ فواكه وخضراوات محفوظة،
 

Date of 08/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/11/2018  

Applicant Name: Oriental Food Industries 
Sdn Bhd 

طالب التسجيل:اسم  أورينتال فود إندستريز  إس دي إن بي إتش دي  

Nationality     : MALAYSIA جنسية الطالب ماليزيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No. 65, Jalan Usaha 7, Air Keroh Industrial 
Estate, 75450 Melaka, Malaysia. 

، أير كيروه إندستلاير إستيت، 7، جاالن أوساها 65رقم 
 ملقا، ماليزيا. 75450

 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 165777 Class 29 29 التجاريةرقم العالمة  165777 الصنف  
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Crackers, including cheese-flavoured, green-pea flavoured, 
cuttlefish-flavoured, vegetable-flavoured, chicken-flavoured, 
prawn-flavoured, fish-flavoured, crab-flavoured crackers and 
snack food ; preserved, dried and cooked fruits and vegetables . 
 

بسكويت رقيق هش، بما في ذلك بنكهة الجبن، نكهة البازالء الخضراء، نكهة الحّبار، نكهة 
الخضروات، نكهة الدجاج، نكهة القريدس، نكهة السمك، بسكويت رقيق هش ووجبات خفيفة 

 بنكهة السلطعون ؛ فواكه وخضراوات محفوظة، مجففة ومطهوة .
 

Date of 08/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/11/2018  

Applicant Name: Oriental Food Industries 
Sdn Bhd 

 اسم طالب التسجيل: أورينتال فود إندستريز  إس دي إن بي إتش دي

Nationality     : MALAYSIA جنسية الطالب ماليزيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No. 65, Jalan Usaha 7, Air Keroh Industrial 
Estate, 75450 Melaka, Malaysia. 

كيروه إندستلاير إستيت، ، أير 7، جاالن أوساها 65رقم 
 ملقا، ماليزيا. 75450

 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 165775 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165775 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Crackers, including cheese-flavoured, green-pea flavoured, 
cuttlefish-flavoured, vegetable-flavoured, chicken-flavoured, 
prawn-flavoured, fish-flavoured, crab-flavoured crackers and 
snack; preserved, dried and cooked fruits and vegetables . 
 

ش، بما في ذلك بنكهة الجبن، نكهة البازالء الخضراء، نكهة الحّبار، نكهة بسكويت رقيق ه
الخضروات، نكهة الدجاج، نكهة القريدس، نكهة السمك، بسكويت رقيق هش ووجبات خفيفة 

 بنكهة السلطعون ؛ فواكه وخضراوات محفوظة، مجففة ومطهوة.
 

Date of 08/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/11/2018  

Applicant Name: Oriental Food Industries 
Sdn Bhd 

 اسم طالب التسجيل: أورينتال فود إندستريز  إس دي إن بي إتش دي

Nationality     : MALAYSIA الطالبجنسية  ماليزيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No. 65, Jalan Usaha 7, Air Keroh Industrial 
Estate, 75450 Melaka, Malaysia. 

، أير كيروه إندستلاير إستيت، 7، جاالن أوساها 65رقم 
 ملقا، ماليزيا. 75450

 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 الفكريةسماس للملكية  
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 165776 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165776 الصنف 
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   Yardstick  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Meat and meat products including boneless meat, chilled bone-
in meat, frozen boneless meat, frozen bone-in meat; offal; 
prepared dishes consisting principally of meat; edible oils and 
fats. 

اللحوم ومنتجات اللحوم بما في ذلك اللحوم الخالية من العظم و اللحوم المبردة المحتوية على 
 عظم و اللحوم المجمدة الخالية من العظم و اللحوم المجمدة المحتوية على عظم؛ أحشاء

 وأطراف الذبائح؛ اطباق مجهزة و مكونة خصوصآ من اللحم، زيوت و دهون صالحة لألكل.

Claim Country: AU 
Claim No.: 1926231 
Claim Date: 22/05/2018 

 AUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 1926231رقم االدعاء: 

 22/05/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 22/11/2018 ن الجريدة الرسميةاعال  
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/11/2018  

Applicant Name: JBS Australia Pty Limited اسم طالب التسجيل: جي بي إس استراليا بي تي واي ليمتد 

Nationality     : AUSTRALIA جنسية الطالب استراليا: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1 Lock Way, Riverview, Queensland 4303, 
Australia 

 عنوان طالب التسجيل  ، أستراليا4303لوك واي، ريفرفيو، كوينزالند  1

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 -نهليل، منطقة تالع العلي، عما

ليغعنوان التب  

Trademark 165840 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165840 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Meat, fish, poultry and game, including fresh, frozen and 
preserved products made from pork, beef, fish, poultry and 
game, sausages, charcuterie; bacon; guts for making sausages; 
meat extracts, edible oils and fats, prepared dishes consisting 
principally of meat, eggs, vegetables; soups, food made from 
meat, meat jellies, preparations for making soup; preserved, 
frozen, dried and prepared fruits and vegetables; jellies, jam, 
compotes; eggs; milk and dairy products. 

ا فيها المنتجات الطازجة  والمجمدة اللحوم واألسماك والدواجن ولحوم الطرائد، بم
والمحفوظة من لحم الخنزير ولحم البقر واألسماك والدواجن ولحوم الطرائد والسجق واللحوم 

المبّردة المطبوخة؛ لحم الخنزير المملح؛ األمعاء لصناعة السجق؛ مستخلصات اللحوم 
للحم والبيض والزيوت والدهون القابلة لألكل واألطباق المحضرة بشكل رئيسي من ا

والخضروات؛ الشوربات واألطعمة المصنعة من اللحم وهالميات اللحم ومستحضرات تحضير 
الشوربات؛ الفواكه والخضراوات المحفوظة والمجّمدة والمجففة والمحضرة؛ المواد الهالمية 

 والمربى والفواكه المطبوخة بالسكر؛ البيض؛ الحليب ومنتجات االلبان.

Priority claim:  Claim Country: DK 
Claim No.: VA 2018 01566 
Claim Date: 13/07/2018 

 DKاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 VA 01566 2018رقم االدعاء: 

 13/07/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 10/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/01/2019  

Applicant Name: Danish Crown A/S اسم طالب التسجيل: اس/دينيش كراون ايه 

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Marsvej 438960 Randers SO, Denmark  عنوان طالب التسجيل  راندرز سو،  دنمارك 8960، 43مارسفاي 

Applicant for 
Correspondence 

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 165733 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165733 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, edible 
oils and fats. 

اللحوم واألسماك والطيور الداجنة ولحوم  الصيد، مستخرجات اللحوم، الزيوت والشحوم 
 المعدة لألكل.

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  24/01/2019  

Applicant Name: Mohammed Ali Asghar 
Trading W.L.L. 

 اسم طالب التسجيل: م.م.شركة محمد علي أصغر التجارية ذ

Nationality     : BAHRAIN جنسية الطالب بحرين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box 26253, Bahrain, P.O.Box: 921100, 
11192 

, 921100، البحرين  ، ص.ب:26253صندوق بريد 
11192 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166029 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 166029 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Dairy produce (for food); milk, skimmed milk, butter milk, sour 
milk, edible cream, all especially in liquid, condensed, frozen or 
powder form; milk products (for food); UHT milk; milk drinks, 
mainly of milk or of skimmed milk; butter, cheese, yoghurt, 
whey for food (not as a beverage), sour milk products, butter 
preparations, cheese preparations, curds (quark); edible oils 
and fats, including butter oils, milk fat, milk semi-fats; milk 
products as semi-manufactured products for the foodstuffs 
industry; food products made substantially from milk, milk 
products, edible oils or edible fats with or without water; dried 
(preserved) milk, as a foodstuff; desserts based on milk, cream, 
yogurt; edible spreads; bread spreads, mainly of a mixture of 
one or more dairy products, especially butter, cream, milk, 
skimmed milk or butter milk, with water, optionally with milk 
proteins; bread spreads mainly of cheese, with milk and/or 
skimmed milk, optionally with flavourings. 

منتجات األلبان )لألغذية(، الحليب والحليب الخالي الدسم وحليب الزبدة واللبن الرائب 
والكريمة الصالحة لألكل وجميعها على شكل سائل أو مكثف أو مجمد أو مسحوق، منتجات 

الحليب )لألغذية(، الحليب المعقم، مشروبات الحليب وباالساس من الحليب أو الحليب الخالي 
الزبدة والجبن ولبن الزبادي ومصل اللبن للطعام )وليس كمشروب( ومنتجات اللبن الدسم، 

الرائب ومستحضرات الزبدة ومستحضرات الجبن وخثارة اللبن )الكوارك(، الزيوت والدهون 
الصالحة لألكل وبما في ذلك زيوت الزبدة ودسم الحليب والحليب نصف الدسم، منتجات 

اعة المواد الغذائية، المنتجات الغذائية المصنوعة بشكل الحليب كمنتجات نصف مصنعة لصن
كبير من الحليب ومنتجات الحليب والزيوت الصالحة لألكل أو الدهون الصالحة لألكل مع أو 
بدون ماء، الحليب المجفف )المحفوظ( وكمواد غذائية، الحلويات أساسها الحليب والكريمة 

ألكل ومستحضرات دهن الخبز باالساس من واللبن الزبادي، مستحضرات الدهن الصالحة ل
خليط من واحد أو أكثر من منتجات األلبان وخصوصا الزبدة والكريمة والحليب والحليب 

الخالي الدسم أو حليب الزبدة مع الماء وبشكل اختياري مع بروتينات الحليب، مستحضرات 
وبشكل اختياري مع دهن الخبز باالساس من الجبن ومع الحليب و/أو الحليب منزوع الدسم 

 النكهات.

Special condition:  Claiming light brown and dark brown colors. .اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان البني الفاتح والبني الغامق 

 

Date of 28/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/01/2019  

Applicant Name: Ornua Co-operative 
Limited 

 اسم طالب التسجيل: اوبريتيف ليمتد-اورنوا كو

Nationality     : IRELAND جنسية الطالب ايرلندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career التسجيل مهنة طالب  

Applicant Address Grattan House, Lower Mount Street, 
Dublin 2, Ireland 

 عنوان طالب التسجيل  ، ايرلندا2جراتان هاوس، لور ماونت ستريت، دوبلن 

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 165889 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165889 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Dairy produce (for food); milk, skimmed milk, butter milk, sour 
milk, edible cream, all especially in liquid, condensed, frozen or 
powder form; milk products (for food); UHT milk; milk drinks, 
mainly of milk or of skimmed milk; butter, cheese, yoghurt, 
whey for food (not as a beverage), sour milk products, butter 
preparations, cheese preparations, curds (quark); edible oils 
and fats, including butter oils, milk fat, milk semi-fats; milk 
products as semi-manufactured products for the foodstuffs 
industry; food products made substantially from milk, milk 
products, edible oils or edible fats with or without water; dried 
(preserved) milk, as a foodstuff; desserts based on milk, cream, 
yogurt; edible spreads; bread spreads, mainly of a mixture of 
one or more dairy products, especially butter, cream, milk, 
skimmed milk or butter milk, with water, optionally with milk 
proteins; bread spreads mainly of cheese, with milk and/or 
skimmed milk, optionally with flavourings. 

لدسم وحليب الزبدة واللبن الرائب منتجات األلبان )لألغذية(، الحليب والحليب الخالي ا
والكريمة الصالحة لألكل وجميعها على شكل سائل أو مكثف أو مجمد أو مسحوق، منتجات 

الحليب )لألغذية(، الحليب المعقم، مشروبات الحليب وباالساس من الحليب أو الحليب الخالي 
ب( ومنتجات اللبن الدسم، الزبدة والجبن ولبن الزبادي ومصل اللبن للطعام )وليس كمشرو

الرائب ومستحضرات الزبدة ومستحضرات الجبن وخثارة اللبن )الكوارك(، الزيوت والدهون 
الصالحة لألكل وبما في ذلك زيوت الزبدة ودسم الحليب والحليب نصف الدسم، منتجات 

الحليب كمنتجات نصف مصنعة لصناعة المواد الغذائية، المنتجات الغذائية المصنوعة بشكل 
ر من الحليب ومنتجات الحليب والزيوت الصالحة لألكل أو الدهون الصالحة لألكل مع أو كبي

بدون ماء، الحليب المجفف )المحفوظ( وكمواد غذائية، الحلويات أساسها الحليب والكريمة 
واللبن الزبادي، مستحضرات الدهن الصالحة لألكل ومستحضرات دهن الخبز باالساس من 

من منتجات األلبان وخصوصا الزبدة والكريمة والحليب والحليب  خليط من واحد أو أكثر
الخالي الدسم أو حليب الزبدة مع الماء وبشكل اختياري مع بروتينات الحليب، مستحضرات 
دهن الخبز باالساس من الجبن ومع الحليب و/أو الحليب منزوع الدسم وبشكل اختياري مع 

 النكهات.

Special condition:  Claiming green & its' shades, white and 
black colors. 

 اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان االخضر ودرجاته واالبيض واالسود.

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use  word(milk) ,(from),(lrish),(grass),(fed),(cows) if 
used separately from the mark 

 (milkان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمات ) التنازل:
,(from),(lrish),(grass),(fed),(cowsبمعزل عن العالمه) 

 

Date of 28/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  28/01/2019  

Applicant Name: Ornua Co-operative 
Limited 

 اسم طالب التسجيل: اوبريتيف ليمتد-اورنوا كو

Nationality     : IRELAND جنسية الطالب ايرلندا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Grattan House, Lower Mount Street, 
Dublin 2, Ireland 

 عنوان طالب التسجيل  ، ايرلندا2جراتان هاوس، لور ماونت ستريت، دوبلن 

Applicant for 
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 165890 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165890 الصنف 
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KINGSFOODكينجز فود    
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

canned vegetables and fruits, milk, cheese ,canned meat and 
frish ,sauces  

 فواكه وخضار معلبة ،حليب ،اجبان، لحوم واسماك معلبة، صلصات 

Date of 04/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  04/03/2019  

Applicant Name: Jordan National For Int'l 
Trade  

 اسم طالب التسجيل: الشركة االردنية الوطنية للتجارة الدولية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman- Salam str , Amman, P.O.Box: 
1966, 11118 

 عنوان طالب التسجيل  11118, 1966شارع السالم  ، عمان  ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1966 -11118 Amman- Salam str    ليغعنوان التب شارع السالم -عمان  11118 -1966ص.ب  

Trademark 165746 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165746 الصنف 
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Healthy snacks, namely, nut and seed based snack bars; 
processed fruit and nut based food bars, nut based snack food 
bars; fruit based snack food bars; Dairy based snack foods; 
yogurt; cheese; vegetable based snack foods; potato and sweet 
potato based snack foods; fruit based snack foods; nut and 
seed based snack foods, nut based spreads, Processed fruits 
(including nuts); nuts; dried fruits; fruit desserts; dehydrated 
fruits; desiccated fruits; nut-based snack foods; dairy products; 
dairy desserts; milk based beverages; yogurt desserts; yogurt 
beverages; jellies; jams; compotes; fruit and vegetable spreads; 
snack dips. 

وجبات خفيفة صحية، وخاصة  ألواح )أصابع( الوجبات الخفيفة أساساها المكسرات والبذور؛ 
اكه والمكسرات المعالجة، ألواح الوجبات الخفيفة أساسها ألواح االغذية أساسها الفو

المكسرات؛ ألواح االغذية الخفيفة أساسها الفواكه؛ أطعمة خفيفة أساسها األلبان؛ لبن رائب 
)زبادي(؛ جبنة؛ أطعمة خفيفة أساسها الخضراوات؛ أطعمة خفيفة أساسها البطاطا والبطاطا 

طعمة خفيفة أساسها المكسرات والبذور، دهنات الحلوة؛ أطعمة خفيفة أساسها الفواكه؛ أ
أساسها المكسرات، الفواكه المعالجة )بما في ذلك المكسرات(؛ المكسرات؛ فواكه مجففة؛ 

حلوى الفواكه؛ فواكه ُمَنّشفة؛ فواكه جافة؛ أطعمة خفيفة أساسها المكسرات؛ منتجات ألبان؛ 
وى مصنوعة من اللبن الرائب حلوى مصنوعة من األلبان؛ مشروبات أساسها الحليب؛ حل

)زبادي(؛ مشروبات لبن رائب )زبادي(؛ هالم )جيلي(؛ مربيات؛ فواكه مطبوخة بالسكر؛ 
 دهنات الفواكه والخضراوات؛ صلصات تغميس للوجبات الخفيفة.

Date of 26/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/03/2019  

Applicant Name: KIND LLC اسم طالب التسجيل: كيند إل إل سي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address located at 1372 Broadway, New York, New 
York 10018 

برودواي، نيويورك،  1372ومقرها في في والية ديالوير، 
 10018نيويورك 

 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 165820 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165820 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Fish, poultry and game, meat extracts, preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables, tomato juice for cooking, jellies, 
jams, compotes, eggs, milk, milk shakes, whey, yoghurt, edible 
oils and fats, palm kernel oil for food, olive oil for food, flaxseed 
oil for culinary purposes. 

االسماك ولحوم الدواجن والصيد، خالصات اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة 
ومطهوة،عصير بندورة للطبخ ،هالم )جيلي( ومربيات فواكه مغطاة بالسكر، البيض والحليب، 

ن رائب )زبادي(، الزيوت والدهون الصالحة لألكل، زيت لب مخفوق الحليب، لبن مخيض، لب
 النخيل للطعام، زيت زيتون للطعام، َزيُت الَكتَّان ألغراض الطهي

 

Date of 26/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  26/03/2019  

Applicant Name: Himaya Company for 
trademarks 

 اسم طالب التسجيل: حماية للعالمات التجاريه

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: 910580, 11191 :عنوان طالب التسجيل  11191, 910580عمان  ، 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 
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 165817 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165817 الصنف 
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Wellnessويلنس    
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

ajvar [preserved peppers]; albumen for culinary purposes; 
albumin milk / protein milk; alginates for culinary purposes; 
almond milk for culinary purposes; almond milk; almond milk-
based beverages; almonds, ground; aloe vera prepared for 
human consumption; animal marrow for food; apple purée; 
arrangements of processed fruit; artichokes, preserved; 
aubergine paste / eggplant paste; bacon; beans, preserved; 
berries, preserved; black pudding / blood sausage; bone oil for 
food; preparations for making bouillon; broth / bouillon; broth 
concentrates / bouillon concentrates; bulgogi [Korean beef 
dish] ; butter; buttercream; candied nuts; caviar; charcuterie; 
cheese; cocoa butter for food; coconut butter; coconut, 
desiccated; coconut fat; coconut oil for food; coconut milk; 
coconut milk for culinary purposes; coconut milk-based 
beverages; compotes; condensed milk; cottage cheese fritters; 
cranberry compote; cream [dairy products] ; croquettes; 
crystallized fruits / frosted fruits; curd; dates; eggs; extra virgin 
olive oil for food; falafel; fat-containing mixtures for bread 
slices; edible fats; fatty substances for the manufacture of 
edible fats; fish fillets; fish, not live; fish, preserved; fish, tinned 
/ fish, canned;fish meal for human consumption; fish mousses; 
fish roe, prepared; fish-based foodstuffs; flavoured nuts / 
flavored nuts; freeze-dried meat / lyophilized meat / lyophilised 
meat; freeze-dried vegetables / lyophilized vegetables / 
lyophilised vegetables; fruit, preserved; fruit, stewed;fruit 
jellies; fruit pulp; fruit salads; fruit peel; fruit chips; fruit 
preserved in alcohol; fruit-based snack food; frozen fruits; 
fruits, tinned / fruits, canned; galbi [grilled meat dish] ;preserved 
garlic; gelatine; gherkins; ginger jam; guacamole [mashed 
avocado] ; hazelnuts, prepared; herrings, not live;hot dog 
sausages; hummus [chickpea paste] ; edible insects, not live; 
jams; jellies for food; kephir [milk beverage] / kefir [milk 
beverage] ; kimchi [fermented vegetable dish] ; koumiss [milk 
beverage] / kumys [milk beverage] / kumiss [milk beverage] / 
kumyss [milk beverage] ; laver, preserved;lecithin for culinary 
purposes; lemon juice for culinary purposes;lentils, preserved; 
linseed oil for food / flaxseed oil for food; low-fat potato crisps / 
low-fat potato chips; maize oil for food / corn oil for food; 
margarine; marmalade; meat; meat jellies; meat extracts; meat, 
preserved; meat, tinned / meat, canned; milk; milk beverages, 
milk predominating; milk products; milk shakes; milk ferments 
for culinary purposes; milk substitutes; mushrooms, preserved; 

مخلل الفلفل الحار]فلفل محفوظ[، زالل بيض ألغراض الطهي، حليب الزالل، ألجينات 
ألغراض الطهو، حليب اللوز لغايات الطهي ، حليب اللوز، المشروبات التي أساسها حليب 

الحيوانات للطعام، اللوز، اللوز المجروش، األلو فيرا المعد لالستهالك البشر، نخاع عظم 
هريس تفاح، تشكيالت الفواكة المحضرة، األرضي شوكي المحفوظ ، المتبل )معجون 

الباذنجان(، لحم مملح، الفاصوليا المحفوظة، التوت المحفوظ، البودينغ األسود )سجق الدم(، 
 زيت العظم الصالح لألكل، مستحضرات لعمل المرق، المرق، مرق اللحم المركز، شرائح اللحم

المشوي ]طبق لحم البقر على الطريقة الكورية[، الزبدة، كريما الزبدة، المكسرات المكسوة 
بالحلوى، الكافيار، اللحوم المبردة المطبوخة،  الجبنة، زبدة الكاكاو للطعام، زبدة جوز الهند، 
جوز الهند المجفف، دهن جوز الهند، زيت جوز الهند للطعام ، حليب جوز الهند، حليب جوز 

لهند لغايات الطهي ، المشروبات التي أساسها حليب جوز الهند، الفواكه المطبوخة ا
بالسكر،الحليب المكثف، فطائر الجبن، توت بري مطبوخ ]فواكه مطبوخة بالسكر[، القشدة 

]منتجات ألبان[ ، كبب لحم السمك، فواكه مغطاة بالسكر،خثارة اللبن، التمور، البيض ، زيت 
الفل، المخاليط التي تحتوي على الدهن لشرائح الخبز، الدهون الصالحة زيتون عصرة أولى، ف

لألكل، المواد الدهنية لصنع الدهون الصالحة لألكل، شرائح السمك الطري بدون عظم )فيليه( 
، األسماك غير الحية، األسماك المحفوظة، األسماك المعلبة، وجبات السمك لالستهالك 

مك المجهزة، األطعمة التي أساسها السمك، البندق البشري، موس األسماك، بيوض الس
المنكه، اللحم المجفف بالتجميد، الخضراوات المجففة بالتجميد، الفواكه المحفوظة، الفواكه 

المطهوة، هالم )جلي( الفواكه، لب فواكه، سلطات الفواكه، قشور فواكه، رقائق فواكه، 
تي أساسها الفاكهة، الفواكه المجمدة، الفواكه المحفوظة في الكحول، الوجبات الخفيفة ال

الفواكه المعلبة، أضالع البقر المشوية ]وجبة اللحم المشوي[ ، الثوم المحفوظ، جيالتين 
)هالم( للطعام، خيار مخلل، مربى زنجبيل، جواكامولي ]األفوكادو المهروس[ ، البندق 

ت الصالحة المحضر، سمك فسيخ غير حي، السجق، الحمص ]عجينة الحمص[ ، الحشرا
لألكل غير حية، المربى، الهالم للطعام، كفير ]مشروب من اللبن[ ، طبيق الكيميتشي )وجبة 
الخضار المخمرة( ، كوميس ]مشروب من اللبن[ ، طحالب محفوظة، الليستين (مادة دهنية 

)ألغراض الطهو، عصير الليمون لغايات الطهي، العدس، المحفوظة، زيت بزر الكتان 
و، رقائق البطاطس قليلة الدسم، زيت الذرة الصفراء للطعام، السمن النباتي، ألغراض الطه

مربى البرتقال، اللحوم، هالم لحم، مستخلصات اللحوم، اللحوم المحفوظة، اللحوم المعلبة، 
الحليب، مشروبات الحليب التي يسود فيها الحليب، منتجات حليب، مخفوق الحليب ، خمائر 

دائل الحليب، الفطر المحفوظ، بلح البحر غير الحي، شراب البيض الحليب لغايات الطبخ، ب
غير الكحولي، مستحضرات للدهن التي أساسها الجوز، البندق المحضر، حليب الشوفان، 

زيوت الطعام، زيت زيتون للطعام، الزيتون المحفوظ، حلقات البصل، البصل المحفوظ، زيت 
الفول السوداني، حليب الفول السوداني لغايات  لب النخيل للطعام، زيت النخيل للطعام، زبدة

الطهي ، حليب الفول السوداني، المشروبات التي أساسها الفول السوداني، الفول السوداني 
المحضر، البازيالء المحفوظة، بكتين للطعام، المخلالت، غبار الطلع المعد كمادة غذائية، 

، الزالبية التي أساسها البطاطس ، مقرمشات البطاطس، فطائر بطاطا مقلية، رقائق بطاطا
الدواجن غير الحية، بيض مسحوق، حليب بودرة ، القريدس، غير الحي، معجون الفواكة 
المطحونة، الحليب الحامض الكثيف]الحليب الحامض[ ، زبيب، زيت اللفت لالكل، الحليب 

]الحليب المخمر  الرائب من المعدة، حليب األرز، حليب األرز لغايات الطهي، الحليب المختمر
المخبوز[ ، سمك السلمون غير الحي، لحوم مملحة، سمك مملح، مخلل الملفوف، اغلفة 

النقانق او السجق، الطبيعي أو االصطناعي، سجق، عجينة سجق، خيار البحر غير الحي، 
خالصات األعشاب البحرية للطعام، البذور المحضرة، زيت السمسم للطعام، جمبري غير 

دودة القز لالستهالك البشري، الكريما حامضة الطعم ]كريما حامضة[ ، الحي، شرانق 

Date of 16/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/04/2019  

Applicant Name: FOOD & FINE PASTRIES 
MANUFACTURING 
COMPANY “SUNBULAH” 
Saudi Closed Joint Stock 
Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة مساهمة سعودية – "السنبلة"شركة صناعات األغذية والعجائن الفاخرة 

Nationality     : SAUDI ARABIA جنسية الطالب سعودية: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box 8960, Jeddah 21492, KSA  .عنوان طالب التسجيل  ، المملكة العربية السعودية21492، جدة 8960ص. ب 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن 11192عمان  921100

ليغعنوان التب  

Trademark 165905 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165905 الصنف 
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mussels, not live; non-alcoholic eggnog; nut-based spreads; ; 
nuts, prepared; oat milk; oils for food; olive oil for food; olives, 
preserved ; onion rings; onions, preserved; palm kernel oil for 
food; palm oil for food; peanut butter; peanut milk for culinary 
purposes; peanut milk;peanut milk-based beverages; peanuts, 
prepared; peas, preserved; pectin for culinary purposes; 
pickles; pollen prepared as foodstuff; potato crisps / potato 
chips; potato fritters; potato flakes; potato-based dumplings; 
poultry, not live; powdered eggs; powdered milk; prawns, not 
live; pressed fruit paste; prostokvasha [soured milk] ; raisins; 
rape oil for food / colza oil for food; rennet; rice milk; rice milk 
for culinary purposes; ryazhenka [fermented baked milk] ; 
salmon, not live; salted meats; salted fish; sardines, not live; 
sauerkraut; sausage casings, natural or artificial;sausages; 
sausages in batter; sea-cucumbers, not live; seaweed extracts 
for food; seeds, prepared;sesame oil for food; shrimps, not live; 
silkworm chrysalis for human consumption; smetana [sour 
cream] ; preparations for making soup; soups; soya beans, 
preserved, for food; soya milk; soya bean oil for food; soya 
patties; spiny lobsters, not live; suet for food; sunflower oil for 
food; sunflower seeds, prepared; sweet corn, processed; tahini 
[sesame seed paste] ; tofu; tofu patties; tomato purée; tomato 
juice for cooking; tomato paste; tripe; truffles, preserved; tuna, 
not live; vegetable soup preparations; vegetable juices for 
cooking; vegetable salads; vegetable mousses; vegetable 
marrow paste; vegetable-based cream; vegetables, preserved; 
vegetables, cooked; vegetables, dried; vegetables, tinned / 
vegetables, canned; whey; whipped cream; white of eggs; 
yakitori; yoghurt / yogurt; yolk of eggs; yuba [tofu skin] 

مستحضرات لعمل الشوربات، الشوربات، فول الصويا المحفوظ من اجل المأكوالت ، حليب 
الصويا، زيت فول الصويا للطعام، فطائر الصويا، جراد بحري غير الحي، دهن ماشية للطعام، 

الشمس المحضرة، الذرة الحلوة المحضرة، طحينية  زيت دوار الشمس للطعام، بذور عباد
]عجينة بذور السمسم[ ، توفو )فول صويا مخمر( ، فطائر التوفو، رب البندوره ، عصير 

البندورة للطبخ، معجون الطماطم، كرش )معدة( ، الكمأة المحفوظة، التونة غير الحية، 
الخضروات، موس مستحضرات شوربة الخضراوات، عصائر الخضروات للطبخ، سلطات 

الخضراوات، معجون لب الخضراوات، كريما اساسها الخضراوات، الخضروات المحفوظة، 
الخضروات المطبوخة، الخضروات المجففة، الخضروات المعلبة، مصل اللبن، القشدة 

 المخفوقة، بياض بيض، قطع الدجاج المشوي على األسياخ، اللبن، صفار بيض، قشرة التوفو
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cheeses; Vegetables; French Fries; Frozen fruits; Milk powder; 
Olive oil pomace. 

مجفف )بودرة/مسحوق(، ثفل االجبان، الخضروات، البطاطس المقلية، فواكه مجمدة، حليب 
 زيت الزيتون.

Date of 18/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/04/2019  

Applicant Name: Majid Al Futtaim 
Hypermarkets LLC 

 اسم طالب التسجيل: .م.م.ذ.ماجد الفطيم هايبرماركتس ش

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES  جنسية الطالب العربية المتحدةاالمارات: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O Box 22797, Dubai, UAE  عنوان طالب التسجيل  ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة22797ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165912 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165912 الصنف 
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   LA VIEJA FABRICA  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Frozen, dried and cooked fruits and vegetables; preserved fruits 
and vegetables; jellies, jams, compotes; edible oils and fats. 

الفواكه والخضروات المجمدة والمجففة والمطبوخة، الفواكه والخضروات المحفوظة، الجلو 
 والمربيات والفواكه المطبوخة بالسكر، الزيوت والدهون الصالحة لألكل.

 

Date of 28/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/04/2019  

Applicant Name: Grupo Angel Camacho, 
S.L. 

 اسم طالب التسجيل: .ال.جروبو آنجيل كاماتشو، اس

Nationality     : SPAIN جنسية الطالب اسبانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Avenida del Pilar 6, E41530 – Moron de la 
Frontera, Seville, Spain 

فرونتيرا، مورون دي ال  41530-، اي6افيندا ديل بيالر، 
 اشبيلية، 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  921100شارع مكة، ص. ب ، 104رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165916 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165916 الصنف 
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  ALL IN MOTION  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Fruit-based meal replacement bars; fruit-based meal 
replacement bars for boosting energy 

 أساسها الفاكهة لتعزيز الطاقةقوالب بديلة للوجبات أساسها الفاكهة، قوالب بديلة للوجبات 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/259,264 
Claim Date: 11/01/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 259.264/88رقم االدعاء: 

 11/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

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

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166054 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 166054 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

chickens  الدجاج 

Date of 29/05/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/05/2019  

Applicant Name: Yahya Salman Poultry 
trading est/ Yahya Ibrahim 
Mohammed Salman 

 اسم طالب التسجيل: يحيى ابراهيم محمد سلمان/مؤسسة يحيى سلمان لتجارة الدواجن 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -Marka , P.O.Box: 426062, 11140  عنوان طالب التسجيل  11140, 426062ماركا   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 426062 -11140 amman -Marka    ليغعنوان التب ماركا -عمان  11140 -426062ص.ب  

Trademark 165689 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165689 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

 Dates , Olive Oil , 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 . 

والعجوه والرطب ، زيت الزيتون ، لحوم وأسماك ودواجن ولحوم الصيد ؛ البلح والتمر 
خالصات لحوم ؛ فواكه وخضراوات محفوظة ومجمدة وُمجففة ومطبوخة ؛ هالم ومربيات 

 وفواكة مطبوخة بالسكر ؛ بيض وحليب ومنتجات ألبان ؛ زيوت ودهون صالحة لألكل .

Special condition:  The registration of this trademark should be 
limited in colours dark brown,light brown,dark green and light 
green , according to the printfiled with the application.    

اشتراطات خاصة:  ان تسجيل هذه العالمة محدد بااللوان البني الغامق، البني الفاتح،االخضر 
 ك بموجب النموذج المودع مع الطلب.الغامق واالخضر الفاتح وذل

Date of 30/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/05/2019  

Applicant Name: Ayla Trading Ltd .   اسم طالب التسجيل:  .ايله للتجارة المحدودة المسؤولية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address  Al Dawod Center- Mecca Street- Amman - 
Jordan , amman, P.O.Box: 830378, 11183 

االردن  ، عمان  ،  -عمان  -شارع مكة  -مجمع الداود 
 11183, 830378ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 830378 -11183  Al Dawod Center- 
Mecca Street- Amman - Jordan  

عمان  -شارع مكة  -مجمع الداود  11183 -830378ص.ب  
 االردن  -

ليغعنوان التب  

Trademark 165690 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165690 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Meat , fish and birds , hunting and feeds meat , fish and 
vegetables and archived fruition or dried or cooked , gels and 
jam , eggs , milk , and other dairy products and the oil and 
edible fatsand cans and pickle 

اللحم والسمك والطيور والقنص وخالصات اللحم والسمك والخضار واالثمار المحفوظة او 
خه ، والهالم والعربي والبيض والحليب وغيره من منتوجات األلبان والزيوت المطبو

 والشحوم الصالحة لالكل والمعلبات والمخلل .

Date of 08/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2019  

Applicant Name: Ryan Rizk Mohammad Al-
Zoubi  

 اسم طالب التسجيل: ريان رزق محمد الزعبي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -jordan , P.O.Box: 5147, 11953  عنوان طالب التسجيل  11953, 5147االردن   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 5147 -11953 Amman -jordan    ليغعنوان التب االردن -عمان  11953 -5147ص.ب  

Trademark 165658 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165658 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

respect of the following goods / services ، lar [ preserved 
peppers ] Anchovy , Broth [ Butter ] , Butter ( Cocoa Butter ( 
Peanut ) Charcuterie , Cheese , Chips ( Fruit - ) , Chips ( Potato ) 
, Coconut , desiccated , Corn oil , Cream ( Whipped ) , Cream [ 
dairy products ] , Crystallized fruits , Dates , Eggs , Edible oils , 
Fish fillets , Fish [ not live ] , Frozen fruits , Fruit jellies , Fruit [ 
preserved ] , Fruits , tinned [ canned ] , Gherkins , Hummus [ 
chickpea paste ] , Jams , Lentils , preserved , Margarine , Milk , 
Meat , preserved , Milk products , Olive oil for food , Olives [ 
preserved ] , Peas [ preserved ] , Poultr ( not live ) , Raisins , 
Salads ( Fruit ) , Sardines , Soups , Tahini sesame seed paste ] , 
Tomato puree , Tuna fish , Vegetables preserved ]  

( ، سمك األنشوفة ، مرق لحم ، زبدة ، زبدة الكاكاو ، ، زبدة الفلفل الحار ) فلفل حار محفوظ 
الفول السوداني ، لحوم مطبوخة ، جبنة ، رقائق الفواكه ، رقائق البطاطا ، جوز هند مجفف ، 

زيت ذرة ، قشدة مخفوقة ، قشدة ) منتجات البان ( ، فواكه مغطاة بالسكر ، تمور ، بيض ، 
) فيليه ( ، سمك غير حي ، فواكة مجمدة ، هالم  زيوت صالحة لألكل شرائح سمك طرية

الفواكة ) جلي ( ، فواكه محفوظة فواكه معلبة ، مخلل خيار ، حمص ) عجينة الحمص ( ، 
مربيات ، عدس محفوظ ، سمن نباتي ، حليب ، لحم محفوظ ، منتجات الحليب ، زيتون 

واكه ، سردين ، شوربات محفوظ ، بازالء محفوظة ، لحوم دواجن غير حية ، زبيب ، سلطة ف
 ، طحينية ) عجينة بذور السمسم ( معجون بندورة ، سمك تونا ، خضروات محفوظة . 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use  word (ALQUDS JAMEED ,جميد القدس  )if used 
separately from the mark 

تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة  انالتنازل: 
(ALQUDS .JAMEEDبمعزل عن العالمه )  جميد القدس , 

 

Date of 22/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/08/2019  

Applicant Name:  HIJAZI & GHOSHEH  CO  اسم طالب التسجيل: شركة حجازي وغوشة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address AMMAN/MARKA  , AMMAN, P.O.Box: 
183292, 11118 

، عمان  ،  21عمان/ماركا الشمالية شارع مصطفى الرافعي 
 11118, 183292ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 183292 -11118 AMMAN/MARKA     عمان/ماركا الشمالية شارع  11118 -183292ص.ب
 21مصطفى الرافعي 

ليغعنوان التب  

Trademark 165861 Class 29 29 رقم العالمة التجارية 165861 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Buns; Cereal based snack foods; Sandwiches; Confectionary; 
Bread; Chocolate; Cakes; Ice cream; Sugar; Rice cakes; 
Sauces; Coffee flavourings; Tea; Cocoa; Coffee based 
beverages; Candy; Roasted coffee beans; Tea based beverages; 
Iced tea; Crakers; Cocoa based beverages; Pudding; Coffee; 
Chocolate based beverages; Dessert mousses [confectionery]; 
Edible ices; Pizzas; Pasta; Tapioca. 
 

خبز دائري )بنز(، األطعمة الخفيفة التي اساسها الحبوب، السندويشات، الحلويات، الخبز، 
الشوكوالته، الكعك، اآليس كريم )البوظة(، السكر، كعك األرز، الصلصات، منكهات القهوة، 

ي اساسها القهوة، الحلوى )الكاندي(، حبوب البن المحمصة، الشاي، الكاكاو، المشروبات الت
المشروبات التي اساسها الشاي، الشاي المثلج، بسكويت مقرمش مملح )كراكرز(، مشروبات 

اساسها الكاكاو، المهلبية، القهوة، مشروبات اساسها الشوكوالتة، حلوى الموسية/الموس 
 عكرونة )باستا(، التابيوكا.]حلويات[؛ مثلجات صالحة لالكل ، البيتزا، الم

 

Special condition:  Claiming blue and white colors   اشتراطات خاصة: مع المطالبة باأللوان األزرق واألبيض 
 

 

Date of 24/07/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/07/2018  

Applicant Name: PARIS CROISSANT CO., 
LTD. 

 اسم طالب التسجيل: .، ليمتد.باريس كرواسانت كو  

Nationality     : KOREA جنسية الطالب كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 18, Sagimakgol ro 31beon gil, Jungwon 
gu, Seongnam si, Gyeonggi do, Republic 
of Korea 

بيون جيل، جونجون جو،   31، ساجيماكجول   رو 18
 سيونجنام سي، جيونجي دو، جمهورية كوريا

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

 11192عمان  921100ابو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  
 االردن 

ليغعنوان التب  

Trademark 165977 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165977 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

tea ,beverges with coffee ,cocoa ,chocolate or tea base herbal 
tea ,herbal ,drinks not for medical use ,rice ,crushed rice 
,crushed barley ,crushed oats ,suger ,cereals prepared for 
human consumption (oat flakes ) convenience food &savory 
snack (sesame based snackmsesame bar ,crshews &peanuts 
bar) 

شاي والمشروبات التي اساسها الشاي ,قهوة ،قهوة منكهة ،مشروي الشوكوال ،شاي 
م الطبي ،سكر ارز ،ارز مطحون ،شعير االعشاب ومشروبات االعشاب ليست لالستخدا

مطحون ،شوفانن مطحون ،حبوب معدة لالستهالك البشري )رقائق الشوفان(وجبات خفيفة 
 اساسها السمسم ،حلوى الواح السمسم ،الواج الكاجو ،والواح الفسنق السوداني 

Date of 04/09/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/09/2018  

Applicant Name: Ala'a Amin Sa'id Eid  اسم طالب التسجيل: االء امين سعيد عيد 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -Abo Nuseir, P.O.Box: 541151, 
11937 

, 541151شارع محمد طوقان   ، ص.ب:-ابو نصير -عمان 
11937 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 541151 -111937 Amman -Abo 
Nuseir 

شارع محمد -ابو نصير -عمان  111937 -541151ص.ب  
 طوقان 

ليغعنوان التب  

Trademark 165681 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165681 الصنف 



240 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Flour and preparations made from cereals, pop corn, crackers 
and snack food; mixed sweets made of milk chocolate or 
chocolate cream, sweets, sweets with fruits drops or fruit 
flavouring, sweetmeats, sweetmeats with liqueur filing, candy 
for food;. 

الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، الفشار )بوشار(، بسكويت رقيق هش 
بات خفيفة؛ حلويات مشكلة مصنوعة من الشوكوالتة بالحليب أو كريمة الشوكوالتة، ووج

حلويات، حلويات مع سكاكر بنكهة الفواكه أو منكهات بنكهة الفواكه، حلويات سكرية، 
 حلويات سكرية محشوة بمشروبات ليكيور كحولية، حلوى للطعام؛ 

Date of 08/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/11/2018  

Applicant Name: Oriental Food Industries 
Sdn Bhd 

 اسم طالب التسجيل: أورينتال فود إندستريز  إس دي إن بي إتش دي

Nationality     : MALAYSIA جنسية الطالب ماليزيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No. 65, Jalan Usaha 7, Air Keroh Industrial 
Estate, 75450 Melaka, Malaysia. 

، أير كيروه إندستلاير إستيت، 7، جاالن أوساها 65رقم 
 ملقا، ماليزيا. 75450

 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 
الصالحين، شارع محمد ، بجانب مدارس الدر المنثور، حي 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 165780 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165780 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Flour and preparations made from cereals, pop corn, crackers 
and snack food; mixed sweets made of milk chocolate or 
chocolate cream, sweets, sweets with fruits drops or fruit 
flavouring, sweetmeats, sweetmeats with liqueur filing, candy 
for food. 
 

فشار )بوشار(، بسكويت رقيق هش الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، ال
ووجبات خفيفة؛ حلويات مشكلة مصنوعة من الشوكوالتة بالحليب أو كريمة الشوكوالتة، 

حلويات، حلويات مع سكاكر بنكهة الفواكه أو منكهات بنكهة الفواكه، حلويات سكرية، 
 حلويات سكرية محشوة بمشروبات ليكيور كحولية، حلوى للطعام.

 

Date of 08/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/11/2018  

Applicant Name: Oriental Food Industries 
Sdn Bhd 

 اسم طالب التسجيل: أورينتال فود إندستريز  إس دي إن بي إتش دي

Nationality     : MALAYSIA جنسية الطالب ماليزيا: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No. 65, Jalan Usaha 7, Air Keroh Industrial 
Estate, 75450 Melaka, Malaysia. 

، أير كيروه إندستلاير إستيت، 7، جاالن أوساها 65رقم 
 ملقا، ماليزيا. 75450

 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 165778 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165778 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Flour and preparations made from cereals, pop corn, crackers 
and snack food; mixed sweets made of milk chocolate or 
chocolate cream, sweets, sweets with fruits drops or fruit 
flavouring, sweetmeats, sweetmeats with liqueur filing, candy 
for food. 
 

والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، الفشار )بوشار(، بسكويت رقيق هش الدقيق 
ووجبات خفيفة؛ حلويات مشكلة مصنوعة من الشوكوالتة بالحليب أو كريمة الشوكوالتة، 

حلويات، حلويات مع سكاكر بنكهة الفواكه أو منكهات بنكهة الفواكه، حلويات سكرية، 
 ية، حلوى للطعام.حلويات سكرية محشوة بمشروبات ليكيور كحول

 

Date of 08/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/11/2018  

Applicant Name: Oriental Food Industries 
Sdn Bhd 

 اسم طالب التسجيل: أورينتال فود إندستريز  إس دي إن بي إتش دي

Nationality     : MALAYSIA الطالبجنسية  ماليزيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No. 65, Jalan Usaha 7, Air Keroh Industrial 
Estate, 75450 Melaka, Malaysia. 

، أير كيروه إندستلاير إستيت، 7، جاالن أوساها 65رقم 
 ملقا، ماليزيا. 75450

 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 الفكريةسماس للملكية  
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 165779 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165779 الصنف 
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   DELICHOC  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Biscuits, cookies, cakes, pastry, confectionery, chocolate and 
chocolate-based products 

 بسكويت، كعك محلى، كيك، فطائر، حلويات، شوكوال ومنتجات أساسها الشوكوال

Date of 20/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/01/2019  

Applicant Name: NV Biscuits Delacre SA اسم طالب التسجيل: إن في بيسكويتس ديالكر إس أيه 

Nationality     : BELGIUM جنسية الطالب بلجيكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Avenue Emile van Becelaere 2 1170 
Watermael-Boitsfort Belgium 

بويتسفورت -ووترميل 1170 2أفنيو إيميلي فان بيسيلير 
 بلجيكا

 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 165768 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165768 الصنف 
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   DELACRE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Biscuits, cookies, cakes, pastry, confectionery, chocolate and 
chocolate-based products 

 شوكوال ومنتجات أساسها الشوكوالبسكويت، كعك محلى، كيك، فطائر، حلويات، 

Date of 20/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:لطلبتاريخ ايداع ا 20/01/2019  

Applicant Name: NV Biscuits Delacre SA اسم طالب التسجيل: إن في بيسكويتس ديالكر إس أيه 

Nationality     : BELGIUM جنسية الطالب بلجيكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Avenue Emile van Becelaere 2 1170 
Watermael-Boitsfort Belgium 

بويتسفورت -ووترميل 1170 2أفنيو إيميلي فان بيسيلير 
 بلجيكا

 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 165767 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165767 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Flour and preparations made from cereals, salt, mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices. 

الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والملح والخردل، الخل والصلصات )التوابل(، 
 البهارات.

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

Applicant Name: Mohammed Ali Asghar 
Trading W.L.L. 

 اسم طالب التسجيل: م.م.شركة محمد علي أصغر التجارية ذ

Nationality     : BAHRAIN جنسية الطالب بحرين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box 26253, Bahrain, P.O.Box: 921100, 
11192 

, 921100، البحرين  ، ص.ب:26253صندوق بريد 
11192 

 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 166028 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 166028 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Bread الخبز 

Special condition:  The registration of this trademark should be 
limited in colours red,white.yellowand green and its shades 
color s, according to the printfiled with the application.    

فر،واالخضر اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة محدد بااللون ، األحمر،االبيض،االص
 ، وذلك بموجب النموذج المودع مع الطلب.ودرجاته

Date of 28/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/02/2019  

Applicant Name: Ajjawi Commercial Stores 
Co. 

 اسم طالب التسجيل: شركة محالت العجاوي التجارية

Nationality     : PALISTINE جنسية الطالب فلسطين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Ajjah, Jenin, The West Bank, Palestine عنوان طالب التسجيل  عجة, جنين, الضفة الغربية, فلسطين 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165892 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165892 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee; tea; cocoa; artificial coffee; rice; flour; salt; mustard; 
vinegar, sauces (condiments); spices; Allspice; Aniseed; 
Beverages (Chocolate based—); Beverages (Cocoa based—); 
Beverages (Coffee based); Beverages (Tea based—); Celery salt; 
Chocolate; Chocolate beverages with milk, Chow chow 
[condiment]; Chutneys [condiments]; Cinnamon [spice]; Cloves 
[spice]; Cocoa beverages with milk; Coffee beverages with milk; 
Coffee flavorings [flavourings]; Condiments; Corn (Pop ); 
Couscous [semolina]; Curry [spice]; Dressings for salad; 
Flavorings, other than essential oils; Flavorings, other than 
essential oils, for beverages; Flavorings, other than essential oils, 
for cakes; Flaxseed for human consumption; Flour milling 
products; Garden herbs, preserved [seasonings]; Ginger [spice]; 
Gingerbread; Nutmegs; Pasta; Pepper; Peppers [seasonings]; 
Potato flour for food; Powder (Cake ); Relish [condiment]; Ribbon 
vermicelli; Rusks; Saffron [seasoning]; Salt (Cooking ); 
Seasonings; Semolina; Snack food (Cereal based ); Snack food 
(Rice based ); Star aniseed; Starch for food; Sugar; Turmeric for 
food; Vermicelli [noodles]; Weeds [condiment]; Wheat flour; 
Thyme. 

القهوة، الشاي، الكاكاو، القهوة االصطناعية، االرز، الدقيق، الملح، الخردل، الخل، الصلصات 
)التوابل(، البهارات، فلفل حلو، يانسون، مشروبات اساسها الشوكوالتة، مشروبات اساسها 

مشروبات اساسها الشاي، نكهة الكرفس، شوكوالته،  الكاكاو، مشروبات اساسها القهوة،
مشروبات شوكوالته مع حليب، التشاوتشاو )توابل(، مقبالت هندية )توابل(، قرفة )بهار(، 

كبش قرنفل )بهار(، مشروبات كاكاو مع حليب، مشروبات قهوة مع حليب، منكهات للقهوة، 
توابل سلطة، منكهات بخالف توابل، بوشار )حب الذرة(، كسكس )سميد(، كاري )بهار(، 

الزيوت العطرية، منكهات للمشروبات بخالف الزيوت العطرية، منكهات للكيك بخالف الزيوت 
العطرية، بزور كتان لالستهالك البشري، منتجات طحن الدقيق، اعشاب بساتين محفوظة، 

بطاطا للطعام، زنجبيل )بهار(، خبز زنجبيل، جوزة الطيب، معكرونة، فلفل، فلفل )توابل(، دقيق 
مسحوق كيك، مقبالت )توابل(، شعيرية رقيقة، قرشلة، زعفران )توابل(، ملح طعام، توابل، 

سميد، وجبات خفيفة اساسها الحبوب، وجبات خفيفة اساسها االرز، يانسون نجمي، نشا 
  للطعام، سكر، كركم للطعام، شعيرية )نودلز(، أعشاب بحرية )توابل(، طحين قمح، زعتر.

 
 
 
 
 
 
 

Special Conditions: with claiming brown colors and its shades , 
gold colors and its shades, red colors and its shades, burgundy 
colors and its shades, beige colors and its shades, white colors 
and its shades, yellow colors and its shades 

المطالبة بااللوان البني بدرجاته،الذهبي بدرجاته، االحمر بدرجاته،الخمري مع  شروط خاصة:
 بدرجاته،البيج بدرجاته،االبيض بدرجاته، االصفر بدرجاته

 

Date of 28/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/02/2019  

Applicant Name: Ala'a And Nour Aldin For 
Foodstuff 
Establishment/Ala' Jum'ah 
Mohammad Mustafa 

 اسم طالب التسجيل: مؤسسة عالء ونورالدين للمواد الغذائية/عالء جمعة محمد مصطفى

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Shafabdran, Near Alhajaj 
Mosque, Jordan 

 عنوان طالب التسجيل  عمان، شفابدران، قرب مسجد الحجاج، األردن

Applicant for 
Correspondence 

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

 11192عمان  921100أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب  
 المملكة االردنية الهاشمية

ليغعنوان التب  

Trademark 166026 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 166026 الصنف 
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   Big Tasty  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chicken sandwiches. الدجاج. شطائر 

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

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

 

Date of 14/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/03/2019  

Applicant Name: McDONALD'S 
CORPORATION 

 اسم طالب التسجيل: ماكدونالدز 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 110 N. Carpenter Street, Chicago, IL 
60607, USA 

، الواليات 60607ان. كاربنتر ستريت، شيكاغو، آي ال  110
 المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

  11184 -840553ص.ب وشركاهم للملكية الفكريةسابا  
 شارع االمير شاكر بن زيد, الشميساني االردن56

ليغعنوان التب  

Trademark 165736 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165736 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Granola; granola snacks; granola based snack bars, granola 
mixes; cereals and cereal preparations; cereal based snack 
foods; cereal bars and energy bars, high protein cereal bars, 
savoury snacks; coffee; rice based snack foods, grain based 
snack foods, wheat based snack foods; edible ices, frozen 
yogurt, ice cream, sherberts (ices), sorbets (ices); gum; cereal 
and nut bar snack foods mainly consisting of milk products; 
snack foods mainly containing vegetables; snack foods mainly 
containing potato and sweet potato; pastry; pastries; muesli, 
flavourings for beverages, other than essential oils; sauces; 
powders for ice cream; flavorings for food other than essential 
oils; preparations for stiffening whipped cream; topping syrup; 
flour 

صابع( الوجبات الخفيفة أساسها الجرانوال، جرانوال؛ وجبات خفيفة من الجرانوال؛ ألواح )أ
خلطات الجرانوال؛ الجبوب ومستحضرات الحبوب؛ وجبات خفيفة أساسها الحبوب؛ ألواح من 

الحبوب و ألواح الطاقة، ألواح الحبوب ذات نسبة بروتين عالية، وجبات خفيفة مالحة؛ 
، وجبات خفيفة أساسها القهوة؛ وجبات خفيفة أساسها األرز، وجبات خفيفة أساسها الِغالل

القمح؛ مثلجات صالحة لألكل، لبن مجمد، بوظة، شربات ]مثلجات[، شراب ]مثلجات[؛ علكة؛ 
وجبات خفيفة أساسها الحبوب والمكسرات تتألف أساساً من منتجات الحليب؛ وجبات خفيفة 

وة؛ تحتوي أساسا على الخضراوات؛ وجبات خفيفة تحتوي أساسا على البطاطا والبطاطا الحل
معجنات؛ فطائر؛ موسلي ]حلوى مصنوعة من الحبوب المسحوقة والفواكه المجففة[، 

منكهات للمشروبات بخالف الزيوت العطرية؛ صلصات؛ مساحيق لصنع البوظة؛ منكهات طعام 
بخالف الزيوت العطرية؛ مستحضرات لتكثيف الكريمة المخفوقة؛ عصائر مركزة للزينة؛ 

 دقيق.

 

Date of 26/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/03/2019  

Applicant Name: :   KIND LLC اسم طالب التسجيل: كيند إل إل سي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA الطالبجنسية  امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address located at 1372 Broadway, New York, New 
York 10018 

برودواي، نيويورك،  1372والية ديالوير، ومقرها في 
 10018نيويورك 

 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 165821 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165821 الصنف 
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RAISINETS   
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pastries and confectionery; Chocolate; Chocolate 
Confectionery; Cocoa based beverages; Chocolate coated Nuts; 
Chocolate coated Fruits; Chocolate coated dried fruits. 

معجنات وحلويات، شوكوالتة، حلويات الشوكوالته، المشروبات التي اساسها الكاكاو، 
 مكسرات مغطاة بالشوكوالتة، فواكه مغطاة بالشوكوالتة، فواكة مجففة مغطاة بالشوكوالتة.

 

Date of 08/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/04/2019  

Applicant Name: FERRERO 
INTERNATIONAL S.A. 

 اسم طالب التسجيل: .ايه.فيريرو انترناشيونال اس

Nationality     : LUXEMBOURG جنسية الطالب لوكسيمبورغ: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Findel Business Center, Complexe B Rue 
de Treves, L-2632 FINDEL, Luxembourg 

 2632-فيندل بيزنس سينتر، كومبلكس بي ريو دي تريفيس، ال
 لوكسمبورغفيندل، 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165978 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165978 الصنف 
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BUTTERFINGER 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pastries and confectionery; Chocolate; Ice Cream, Sorbets and 
other Edible Ices; Chocolate Confectionary; Cocoa based 
beverages; all the aforementioned goods containing peanut 
butter. 

معجنات وحلويات، شوكوالتة، آيس كريم )بوظة( ومثلجات الشربات )أشربة( وغيرها من 
ته، المشروبات التي اساسها الكاكاو، جميع ما المثلجات الصالحة لألكل، حلويات الشوكوال

 سبق ذكره يحتوي على زبدة الفستق.

 

Date of 08/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/04/2019  

Applicant Name: FERRERO 
INTERNATIONAL S.A. 

 اسم طالب التسجيل: .ايه.فيريرو انترناشيونال اس

Nationality     : LUXEMBOURG جنسية الطالب لوكسيمبورغ: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Findel Business Center, Complexe B Rue 
de Treves, L-2632 FINDEL, Luxembourg 

 2632-فيندل بيزنس سينتر، كومبلكس بي ريو دي تريفيس، ال
 لوكسمبورغفيندل، 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165983 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165983 الصنف 
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  BABY RUTH  
   

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Pastries and confectionery; Chocolate; Ice Creams Sorbets and 
other Edible Ices; Chocolate Confectionery; Cocoa based 
beverages; Chocolate coated snack bars. 

معجنات وحلويات، شوكوالتة، آيس كريم )بوظة( ومثلجات الشربات  )أشربه( وغيرها من 
وكوالته، المشروبات التي اساسها الكاكاو، ألواح المثلجات الصالحة لألكل، حلويات الش
 الوجبات الخفيفة المغلفة بالشوكوالتة.

 

Date of 08/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/04/2019  

Applicant Name: FERRERO 
INTERNATIONAL S.A. 

طالب التسجيل: اسم .ايه.فيريرو انترناشيونال اس  

Nationality     : LUXEMBOURG جنسية الطالب لوكسيمبورغ: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Findel Business Center, Complexe B Rue 
de Treves, L-2632 FINDEL, Luxembourg 

 2632-فيندل بيزنس سينتر، كومبلكس بي ريو دي تريفيس، ال
 فيندل، لوكسمبورغ

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165985 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165985 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Rice; rice products, including plain and flavoured cooked rice 
and rice products; rice crackers; rice cakes; rice chips; puffed 
rice; rice biscuits; rice waffles; rice starch; prepared, cooked 
and packaged foods, meals, meal kits and snacks consisting 
primarily of rice, pasta, noodles, spaghetti, cous cous and/or 
cereals; custards, including rice custards; puddings, including 
rice puddings; salads in this class, including rice salads; 
desserts in this class, including rice desserts; condiments, 
sauces and seasonings 

األرز؛ منتجات األرز، بما في ذلك األرز ومنتجات األرز المطهو السادة والمنكه؛ مقرمشات 
األرز؛ أقراص أرز؛ رقائق األرز؛ األرز المنتفخ؛ بسكويت األرز؛ كعك األرز؛ نشا األرز؛ 

نها الطعام والوجبات ولوازم الوجبات والوجبات الخفيفة سواء المحضر والمطهو والمغلف م
والتي تتألف أساساً من األرز و/أو الباستا و/أو معكرونة النودلز و/أو السباغيتي و/أو 

الكسكسي و/أو الحبوب؛ الكاسترد، بما في ذلك كاسترد األرز؛ المهلبية، بما في ذلك مهلبية 
 األرز؛ سلطات األرز؛ حلوى األرز؛ البهارات والصلصات والتوابل.

 

Date of 09/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/04/2019  

Applicant Name: Ricegrowers Limited التسجيل:اسم طالب  رايسجروورز ليمتد  

Nationality     : AUSTRALIA جنسية الطالب استراليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Yanco Avenue LEETON, NSW 2705 
AUSTRALIA 

 عنوان طالب التسجيل  ،  استراليا2705يانكو افنيو،  ليتون، إن إس دبليو 

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  الفكريةسماس للملكية  
، بجانب مدارس الدر المنثور، حي الصالحين، شارع محمد 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 165800 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165800 الصنف 
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Wellnessويلنس    
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

agave syrup [natural sweetener]; allspice; almond paste; almond 
confectionery; aniseed; apple sauce [condiment] ; aromatic preparations 
for food; artificial coffee; baking powder; baking soda [bicarbonate of soda 
for cooking purposes] / ; bicarbonate of soda for cooking purposes 
[baking soda] ; baozi [stuffed buns] ; barley meal; batter mixes for 
okonomiyaki [Japanese savoury pancakes] / batter mixes for okonomiyaki 
[Japanese savory pancakes] ; bean meal; beer vinegar; bibimbap [rice 
mixed with vegetables and beef] ; binding agents for ice cream; biscuits / 
cookies; bread; bread rolls; breadcrumbs; buckwheat, processed; 
buckwheat flour; bulgur; buns; burritos; cake powder; cake batter / cake 
dough; cake frosting [icing] ; cakes; candy; candy decorations for cakes; 
capers; caramels [candy] ; celery salt; cereal preparations; cereal bars; 
cereal-based snack food; chamomile-based beverages; cheeseburgers 
[sandwiches] ; chewing gum; chewing gum for breath freshening; chicory 
[coffee substitute] ; chips [cereal products]; chocolate; chocolate 
beverages with milk; chocolate mousses; chocolate ; decorations for 
cakes; chocolate spreads containing nuts; chocolate-based beverages; 
chocolate-based spreads; chocolate-coated nuts; chow-chow [condiment] 
; chutneys [condiments] ; cinnamon [spice] ; cloves [spice] ; cocoa; cocoa 
beverages with milk; cocoa-based beverages; coffee flavourings / coffee 
flavorings; coffee; coffee beverages with milk; coffee-based beverages; 
condiments; confectionery for decorating Christmas trees; confectionery / 
sugar confectionery; cooking salt; corn flakes / maize flakes; corn flour / 
corn meal / maize flour / maize meal; corn, milled / maize, milled; corn, 
roasted / maize, roasted; couscous [semolina] ; crackers; cranberry sauce 
[condiment] ; cream of tartar for culinary purposes; croûtons / croutons; 
crushed barley; crushed oats; curry [spice] ; custard; dessert mousses 
[confectionery] ; dough; dressings for salad; dulce de leche; essences for 
foodstuffs, except etheric essences and essential oils; ferments for 
pastes; flavourings, other than essential oils, for cakes / flavorings, other 
than essential oils, for cakes; flavourings, other than essential oils, for 
beverages / flavorings, other than essential oils, for beverages; flour-based 
dumplings; flowers or leaves for use as tea substitutes; fondants 
[confectionery]; food flavourings, other than essential oils / food 
flavorings, other than essential oils; freeze-dried dishes with the main 
ingredient being rice / lyophilized dishes with the main ingredient being 
rice / lyophilised dishes with the main ingredient being rice; freeze-dried 
dishes with the main ingredient being pasta / lyophilized dishes with the 
main ingredient being pasta / lyophilised dishes with the main ingredient 
being pasta; fruit jellies [confectionery] ; fruit coulis [sauces] ; garden 
herbs, preserved [seasonings] ; gimbap [Korean rice dish] ; ginger [spice] 
; gingerbread; glucose for culinary purposes; gluten prepared as 
foodstuff; gluten additives for culinary purposes; golden syrup; groats for 

ار )محلي طبيعي(، فلفل حلو، عجينة لوز، حلوى اللوز، شراب الصب
اليانسون، صلصة التفاح )توابل( ، المستحضرات العطرية للطعام، القهوة 

االصطناعية، مسحوق الخبيز، مسحوق الخبيز ]بيكربونات الصودا ألغراض 
الطهو[ ، الكعك المحشو،دقيق الشعير، خلطات العجين لفطائر اوكونومياكي 

بانية[ ، دقيق البقول، خل البيرة، وجبة بيبيمباب )األرز الممزوج ]فطائر يا
بالخضار ولحم البقر( ، عوامل تماسك البوظة، البسكويت، الخبز، لفائف 
الخبز، فتات الخبز، الحنطة السوداء المحضرة، دقيق الحنطة السوداء، 

البرغل، الخبر المدور، البوريتو، مسحوق الكعك، عجين الكعك، طبقة من 
مادة حلوة منكهة لدهنها على الكعك ]تثليج[ ،الكعك، حلوى، زينة حلوى 

للكعك، براعم نبات الكبر المخللة، كراميل ]حلوى[ ، نكهة الكرفس، 
مستحضرات الحبوب ، ألواح الحبوب، الوجبات الخفيفة التي أساسها 

الحبوب، المشروبات التي أساسها البابونج، برغر جبنة ]ساندويشات[ ، 
، علكة النعاش رائحة الفم، هندبا برية ]بدائل للقهوة[ ، رقائق ]منتجات علكة 

حبوب[ ، الشوكوال، مشروبات شوكوالتة مع حليب، حلوى موس 
الشوكوالته، الزينة المصنوعة من الشوكوال للكعك، المواد المصنوعة من 
الشوكوالتة القابلة للدهن المحتوية على البندق، المشروبات التي أساسها 

لشوكوالته، المواد القابلة للدهن التي أساسها الشوكوالتة ، المكسرات ا
المغطاة بالشوكوال، مقبالت هندية ]توابل[ ، مخلل خليط الخضراوات )توابل( 
، قرفة ]بهار[ ، كبش قرنفل ]بهار[ ، الكاكاو، مشروبات الكاكاو مع الحليب، 

وة، مشروبات القهوة المشروبات التي أساسها الكاكاو، نكهات القهوة، القه
مع الحليب، المشروبات التي أساسها القهوة، التوابل، حلويات لتزيين اشجار 
عيد الميالد، الحلويات، ملح الطعام، رقائق ذرة، دقيق ذرة، الذرة المطحونة، 

الذرة المشوية، كسكس ]سميد[ ، المقرمشات، صلصات من التوت البري، 
غراض الطهو، قطع خبز مقرمش، كريمة من صلصة المايونيز بالخردل أل

شعير مطحون، الشوفان المطحون، كري ]بهار[ ، الكاسترد، الحلوى المبردة 
)حلويات( ، العجين، توابل السلطة، حلوى الحليب المخفوق، النكهات عدا عن 

الزيوت العطرية للكعك، النكهات عدا عن الزيوت العطرية للمشروبات، 
الزهور أو أوراق النباتات لالستخدام كبدائل الزالبية التي اساسها الدقيق، 

للشاي ، أقراص سكرية ]حلويات[ ، نكهات الطعام عدا عن الزيوت العطرية، 
الوجبات المجففة بالتجميد التي يكون المكون الرئيسي فيها األرز ، الوجبات 

المجففة بالتجميد التي يكون المكون الرئيسي فيها الباستا، جلي فواكه 
صلصة فواكه ]صلصات[ ، أعشاب الحدائق، المحفوظة )توابل  ]حلويات[ ،

ومنكهات( ، الجيمباب )طبق أرز كوري( ، زنجبيل ]بهار[ ، خبز زنجبيل، 
غلوكوز ألغراض الطهو، إضافات غلوتين ألغراض الطهو، الغلوتين المحضر 
كمواد غذائية، عسل قصب السكر، برغل للطعام البشري، حالوة طحينية، لحم 

ر الصقيل، ألواح الحبوب ذات نسبة البروتين العالية، عصيدة الذرة، الخنزي
عصيدة الذرة المطحونة، العسل، شطائر النقانق، الشعير مقشر، الشوفان 

المقشر، البوظة، الثلج، الطبيعي أو االصطناعي، الثلج للمرطبات المنعشة، 
ات، غير مكعبات الثلج، الشاي المثلج، المثلجات الصالحة لألكل، المنقوع

العالجية، األرز سريع التحضير، الزالبية )فطائر محشوة( ، كتشاب ]صلصة[ 
، فطائر الخضراوات المخمرة، ، الخميرة، بذر الكتان لغايات الطهي ]توابل[ ، 

سوس ]حلويات[ ، خبز اساسه البطاطا، قطع حلوى ]حلويات[ ، معكرونة، 
عير للطعام، شعير معكرون ]معجنات[ ، بسكويت الشعير، مستخلصات الش

Date of 16/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/04/2019  

Applicant Name: FOOD & FINE PASTRIES 
MANUFACTURING 
COMPANY “SUNBULAH” 
Saudi Closed Joint Stock 
Company 

 اسم طالب التسجيل: شركة مساهمة سعودية – "السنبلة"شركة صناعات األغذية والعجائن الفاخرة 

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 8960, Jeddah 21492, KSA  .عنوان طالب التسجيل  ، المملكة العربية السعودية21492 ، جدة8960ص. ب 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165904 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165904 الصنف 
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human food; halvah; ham glaze; high-protein cereal bars; hominy; hominy 
grits; honey; hot dog sandwiches; husked barley; husked oats; ice cream; 
ice, natural or artificial; ice for refreshment; ice cubes; iced tea; edible 
ices; infusions, not medicinal; instant rice; jiaozi [stuffed dumplings] ; 
ketchup [sauce] ; kimchijeon [fermented vegetable pancakes] ; leaven; 
linseed for culinary purposes [seasoning] / flaxseed for culinary purposes 
[seasoning] ; liquorice [confectionery] ; lomper [potato-based flatbread] ; 
lozenges [confectionery] / pastilles [confectionery] ; macaroni; macaroons 
[pastry] ; malt biscuits; malt extract for food; malt for human consumption; 
maltose; marinades; marzipan; mayonnaise; meal / flour; meat pies; meat 
tenderizers for household purposes; meat gravies; minced garlic 
[condiment] ; mint for confectionery; mints for breath freshening; mirror 
icing [mirror glaze] ; molasses for food; muesli; mustard meal; mustard; 
natural sweeteners; noodle-based prepared meals; noodles / ribbon 
vermicelli; nut flours; nutmegs; oat flakes; oat-based food; oatmeal 
okonomiyaki [Japanese savoury pancakes] / okonomiyaki [Japanese 
savory pancakes] ; onigiri [rice balls] ; palm sugar; pancakes; edible 
paper; pasta; pasta sauce; pastila [confectionery] ; pastries; pastry dough; 
pâtés en croûte; peanut confectionery; pelmeni [dumplings stuffed with 
meat] ; pepper; peppermint sweets; peppers [seasonings] ; pesto [sauce] ; 
petit-beurre biscuits; petits fours [cakes] ; piccalilli; pies; pizzas; popcorn; 
potato flour; powders for making ice cream; pralines; propolis / bee glue; 
puddings; quiches; quinoa, processed; ramen [Japanese noodle-based 
dish] ; ravioli; relish [condiment] ; rice; rice cakes; rice pudding; rice pulp 
for culinary purposes; edible rice paper; rice-based snack food; royal jelly; 
rusks; saffron [seasoning] ; sago; salt for preserving foodstuffs; 
sandwiches; sauces [condiments] ; sea water for cooking; seasonings; 
seaweed [condiment] ; processed seeds for use as a seasoning; semolina; 
senbei [rice crackers] ; sesame seeds [seasonings] ; shaved ice with 
sweetened red beans; sherbets [ices] / sorbets [ices] ; soba noodles; soya 
flour; soya sauce; soya bean ; paste [condiment] / miso [condiment] ; 
spaghetti; spices; spring rolls; star aniseed; starch for food; stick liquorice 
[confectionery] ; preparations for stiffening whipped cream; sugar; 
sweetmeats [candy] ; tabbouleh; tacos; tapioca; tapioca flour; tarts; tea; 
tea-based beverages; thickening agents for cooking foodstuffs; tomato 
sauce; tortillas; turmeric; udon noodles; unleavened bread; unroasted 
coffee; vanilla flavourings for culinary purposes / vanilla flavorings for 
culinary purposes; vanillin [vanilla substitute] ; vareniki [stuffed 
dumplings] ; vegetal preparations for use as coffee substitutes; vermicelli 
[noodles] ; vinegar; waffles; wheat flour; wheat germ for human 
consumption; yeast; frozen yoghurt ; [confectionery ices] / frozen yogurt 
[confectionery ices] ; zephyr [confectionery] / zefir [confectionery] 

منبت )ملت( لالستهالك البشري، مالتوز، المخلالت، حلوى اللوز والسكر، 
المايونيز، دقيق الطحين ، فطائر لحم ، مرققات اللحوم للغايات المنزلية ، 

صلصات مرق اللحم، الثوم المطحون )توابل( ، نعناع للحلويات، نعناع 
الحلويات ،  ]مواد تلميع[ ،  النعاش رائحة الفم، مواد إضفاء البريق على

دبس للطعام، مزيج الحبوب والفواكه، دقيق الخردل، الخردل، محليات 
طبيعية، الوجبات الجاهزة التي أساسها المعكرونة، معكرونة النودلز، دقيق 
البندق، جوزة الطيب، رقائق شوفان ، الطعام الذي أساسه الشوفان، دقيق 

ئر يابانية[ ، وجبة اونيجيري )كرات الشوفان، فطائر اوكونومياكي ]فطا
األرز( ، سكر النخيل، فطائر محالة )بانكيك( ، الورق القابل لألكل،المعكرونة، 

صلصة معكرونة الباستا، فطائر اللحم )حلويات( ، المعجنات، عجين 
المعجنات، معجون كبد األوز المخبوز بقشرة من العجين، حلويات فول 

لمحشوة )عجينة محشوة باللحم( ،الفلفل، سوداني، المعجنات الصغيرة ا
حلويات بالنعناع، فلفل ]توابل[ ، صلصة الريحان )صلصة( ، بسكويت الزبدة 

بيتي بور، بتي فور ]كعك[ ، مخلالت، الفطائر، البيتزا، البوشار، دقيق 
البطاطس ، المساحيق إلعداد البوظة، حلوى اللوز، شمع النحل )عكبر( ، 

فطيرة كسترد( ، الكينوا ، المعكرونة سريعة الطهي حلوى البودينغ، كيش )
)طبق باباني أساساه المعكرونة يابانية( ، العجينة المحشوة بالجبنة واللحم، 

مقبـالت ]توابل[ ، األرز، كعك األرز، حلوى البودينغ باألرز ، لب األرز لغايات 
م الطهي،ورق األرز القابل لألكل، األطعمة التي أساسها األرز، الهال

الملكي،البقسماط، زعفران ]توابل[ ، الساغو، ملح لحفظ المواد الغذائية، 
الشطائر، صلصات ]توابل[، ماء البحر للطهو، التوابل، أعشاب البحر )توابل( 

،البذور المحضرة الستخدامها كتوابل، السميد، مقرمشات االرز، بذور 
، شراب ]مثلجات[ السمسم )توابل( ، مثلجات مع الفاصولياء الحمراء المحالة

، معكرونة، دقيق صويا، صلصة الصويا، معجون بذور الصويا، سباغيتي 
)معكرونة رفيعة( ، البهارات، فطائر صينية، اليانسون النجمي، نشا الطعام، 

أصابع سوس ]حلويات[ ، مستحضرات تكثيف القشدة المخفوقة، السكر ، 
، التابيوكا، دقيق التابيوكا، حلويات سكرية، تبولة، تاكو )تورتيلال ذرة مقلية( 

كعكة الفواكه الصغيرة، الشاي ، المشروبات التي أساسها الشاي، عوامل 
التخثير لطهو الطعام، صلصة البندورة، خبز التورتيال المكسيكي، الكركم ، 
معكرونة سميكة، خبز بدون خميرة، القهوة غير المحمصة، نكهات الفانيال 

للفانيال[ ، زالبية محشوة، مستحضرات نباتية  لغايات الطهي، فانيلين ]بديل
تستخدم كبدائل للقهوة، شعيرية ]نودلز[، الخل، كعكة الوفل، طحين القمح، 

نتاش القمح لالستهالك البشري، الخميرة، لبن مجمد، الزفير )حلوى من 
 الفاكهة(.
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cereals; Candies; Instant coffee; Spices; Salt; Pasta; Soup 
pasta; Soup Vermicelli; Processed oats; Condiments; Sauces. 

الحبوب، الحلوى، القهوة الفورية )سريعة التحضير(، البهارات، الملح، المعكرونة )الباستا(، 
 حساء المعكرونة )الباستا(، حساء الشعيرية، الشوفان المعالج، التوابل، الصلصات.

Date of 18/04/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/04/2019  

Applicant Name: Majid Al Futtaim 
Hypermarkets LLC 

 اسم طالب التسجيل: .م.م.ذ.ماجد الفطيم هايبرماركتس ش

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل اجنبية شركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O Box 22797, Dubai, UAE  عنوان طالب التسجيل  ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة22797ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165917 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165917 الصنف 
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  ALL IN MOTION  
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

High-protein cereal bars; chocolate-based meal replacement 
bars; cereal based energy bars 

قوالب من البقوليات عالية نسبة البروتين، قوالب بديلة للوجبات أساسها الشكوالتة و قوالب 
 طاقة أساسها البقوليات

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/259,264 
Claim Date: 11/01/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 259.264/88رقم االدعاء: 

 11/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

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

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166051 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 166051 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Thyme; freika (green durum wheat); aniseed; biscuits; bread; 
breadcrumbs; cereal preparations; chocolate; confectionery; 
popcorn; honey; yeast; macaroni; mayonnaise; pastries; pizza; 
semolina; spices; sugar; tea; vinegar; whipped cream 
(preparations for stiffening –). 

ات خبز جاف، مستحضرات حبوب، شوكالتة، زعتر، فريكة، بذور يانسون، بسكويت، خبز، فت
فشار، عسل، خميره، معكرونة، مايونيز، معجنات، بيتزا، سميد، بهارات،  –حلويات، ذره 

 سكر، شاي، خل، مستحضرات تكثيف القشدة المخفوقة.

Special condition:  Claiming green, orange, black and white 
colors. 

 بااللوان االخضر والبرتقالي واالسود واالبيض. اشتراطات خاصة: مع المطالبة

 

Date of 16/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/05/2019  

Applicant Name: Ajjawi Commercial Stores 
Co. 

 اسم طالب التسجيل: العجاوي التجاريةشركة محالت 

Nationality     : PALISTINE جنسية الطالب فلسطين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Ajjah, Jenin, The West Bank, Palestine  ،عنوان طالب التسجيل  الضفة الغربية، فلسطينعجة، جنين 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165944 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165944 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Bread, Sugar, Tea, Rice, Coffee, Salt, Sauces, Bean paste, Bean 
meal, Meals made from cereals, Food flavorings. 

وملح وصلصات ومعجون الفول ووجبة الفول ووجبات  الخبز وسكر وشاي وأرز وقهوة
 مصنوعة من الحبوب والمنكهات الغذائية.

 

Date of 19/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/05/2019  

Applicant Name: Shaban Hamada & 
Partners Co 

 اسم طالب التسجيل: شعبان حماده وشركاه

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Partnership Company نوع طالب التسجيل توصية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman- Jordan- Wasfi Al Tal Street,  عنوان طالب التسجيل  شارع وصفي التل  ،  -االردن -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165966 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165966 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types), cakes, 
Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, Spaghetti, 
Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients, 
Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and 
Sauces(condiments), ready to cook dough products, frozen 
dough, frozen parathas, ice creams, non-dairy frozen desserts, 
frozen desserts, ice desserts,  coffee, tea, cocoa, sugar, rice,  
tapioca, sago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt, 
mustard, flour made from cereals, spices., Food beverages 
(Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey, Popcorn. 

الشوكوالته والحلويات وحلوى الكاندي )الحلويات( وجميع أنواع البسكويت والكيك 
والمعكرونة )الباستا( والمعكرونة والنودلز )معكرونة رفيعة( والنودلز )معكرونة رفيعة( 

حوق الخبيز( ومكونات سريعة التحضير والسباغتي والشعيرية والخميرة وبيكنج باودر)مس
الخبيز االخرى وتوابل السلطة والمايونيز والخل والكاتشب والصوص )التوابل( ومنتجات 

العجين الجاهزة للطبخ والعجين المجمد وخبز الطابون المجمد والبوظة والحلويات المجمدة 
كاكاو من غير منتجات الحليب والحلويات المجمدة والحلويات المثلجة والقهوة والشاي وال

والسكر واألرز والتابيوكا والساغو والقهوة األصطناعية والخبز والمعجنات والدبس والملح 
والماستارد )الخردل( والطحين المصنوع من الحبوب والبهارات وشراب اساسه الطعام 

)اساسه الحبوب واألعشاب( والصلصات )صلصات مرق اللحم( وشاي األعشاب والعسل 
 والفشار.

 

Date of 21/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/05/2019  

Applicant Name: International Foodstuffs 
Co. LLC 

 اسم طالب التسجيل: م.م.للمواد الغذائية ذالشركة العالمية 

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O. Box 4115 Sharjah UAE  عنوان طالب التسجيل  ، الشارقة االمارات العربية المتحدة 4115ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165935 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165935 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee, tea, sugar, rice, cocoa, flour and products made from 
cereals and  wheat, bread, confectionery , sweets, bonbon, 
caramel , toffee , soft candies (raha), nuga (sweets) , chocolate, 
biscuits, ice cream , honey, molasses, yeast, salt, mustard, 
vinegar, sauces, spices, thyme, ice, ketchup, cardamom , herbs ( 

mitta)  

الحبوب والمصنوعة البن والشاي والسكر والرز الكاكاو والطحين والمنتجات المصنوعة من 
والكراميال والتوفي والراحة والنوكا الحنطة الخبز والحلويات  والسكاكر والبون بون من 

الخميرة والملح والخردل   والخل والصلصات والشوكوال والبسكويت بوظة عسل دبس 
 والكاتشاب والهيل والمتةالبهارات والزعتر والثلج 

Special condition:  Claiming green , sky blue , white, brown , 
beige , black colors as per the print filed with the application   

اشتراطات خاصة: مع ادعاء االلوان  االخضر ، االزرق السماوي ، االبيض ، البني ، البيج، 
 االسود حسب النموذج المودع مع الطلب

 

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

Applicant Name: Nashed Brothers 
Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة ناشد اخوان 

Nationality     : SYRIA جنسية الطالب سوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Syria -Aleppo , Al Sweiqa   عنوان طالب التسجيل  السويقة    –حلب  –سوريا 

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 165856 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165856 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee, tea, sugar, rice, cocoa, flour and products made from 
cereals and  wheat, bread, confectionery , sweets, bonbon, 
caramel , toffee , soft candies (raha), nuga (sweets) , chocolate, 
biscuits, ice cream , honey, molasses, yeast, salt, mustard, 
vinegar, sauces, spices, thyme, ice, ketchup, cardamom, herbs ( 
mitta)  

الحبوب والمصنوعة البن والشاي والسكر والرز الكاكاو والطحين والمنتجات المصنوعة من 
والكراميال والتوفي والراحة والنوكا من الحنطة الخبز والحلويات  والسكاكر والبون بون 

الخميرة والملح والخردل   والخل والصلصات وظة عسل دبس والشوكوال والبسكويت ب
 والكاتشاب والهيل والمتةالبهارات والزعتر والثلج 

Special condition:  Burgundy , white, dark and light brown, 
green, beige , black colors as per the print filed with the 
application   

ادعاء االلوان:  البورغندي ) الضارب الى الحمرة(  ، االبيض ، البني  اشتراطات خاصة: مع
 االخضر ، البيج ، االسود حسب النموذج المودع مع الطلب الفاتح والغامق  ، 

 

Date of 26/05/2019 الجريدة الرسمية اعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

Applicant Name: Nashed Brothers 
Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة ناشد اخوان 

Nationality     : SYRIA جنسية الطالب سوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Syria -Aleppo , Al Sweiqa   عنوان طالب التسجيل  السويقة    –حلب  –سوريا 

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 165857 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165857 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Coffee, tea, sugar, rice, cocoa, flour and products made from 
cereals and  wheat, bread, confectionery , sweets, bonbon, 
caramel , toffee , soft candies (raha), nuga (sweets) , chocolate, 
biscuits, ice cream , honey, molasses, yeast, salt, mustard ,
vinegar, sauces, spices, thyme, ice, ketchup,  cardamom, herbs ( 
mitta) ) 

الحبوب والمصنوعة البن والشاي والسكر والرز الكاكاو والطحين والمنتجات المصنوعة من 
والكراميال والتوفي والراحة والنوكا من الحنطة الخبز والحلويات  والسكاكر والبون بون 

الخميرة والملح والخردل   والخل والصلصات يت بوظة عسل دبس والشوكوال والبسكو
 والكاتشاب والهيل والمتةالبهارات والزعتر والثلج 

Special condition:  Sky blue, dark blue, white, black, orange, 
yellow , beige , burgundy  colors as per the print filed with the  
application 

اشتراطات خاصة: مع ادعاء االلوان: االزرق السماوي، االزرق الغامق،  االبيض ، االسود ، 
حسب النموذج المودع مع  البيج ،  البورغندي) الضارب الى الحمرة( البرتقالي ، االصفر ، 

 الطلب 

 

Date of 26/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/05/2019  

Applicant Name : Nashed Brothers 
Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة ناشد اخوان 

Nationality     : SYRIA جنسية الطالب سوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Syria -Aleppo , Al Sweiqa   عنوان طالب التسجيل  السويقة    –حلب  –سوريا 

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

 الطابق االرضي

ليغعنوان التب  

Trademark 165858 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165858 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Chocolate, Cake, biscuits, Buns, cakes, wafers, ice cream, 
frozen desserts, Beverages (Chocolate-based-), preparation for 
made Chocolate- beverages, candies and Chewing gum, 
cookies, coffee and all kinds of coffee 

, الكيك , البسكويت , الكعك, الويفر, البوظة, الحلويات المجمدة , مشروبات  الشوكالتة
الشوكالتة و المستحضرات لعمل مشروبات الشوكالته , الحلوى و تحديد المضغية , الكوكيز , 

 البن , القهوة بانواعها المختلفة

 

Date of 03/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 03/06/2019  

Applicant Name: Al-Abtal for Logistics 
Services Company 

 اسم طالب التسجيل: االبطال للخدمات اللوجستيه

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Jabel Al-Hussein, Qasem Al-Remawi 
Street, Building No. 19, Amman, Jordan, 
P.O.Box: 7271, 81111 

، 19عمان، جبل الحسين، شارع قاسم الريماوي، عمارة رقم 
 81111, 7271االردن  ، ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165987 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165987 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

SHOCALATE SWEETS CAKE ICE CREAM الشوكوالته الحلويات  الكيك البوظه 

 

Date of 24/06/2019 رسميةاعالن الجريدة ال  
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/06/2019  

Applicant Name: HISHAM NIMER 
MAHMOUD SOBEH 

 اسم طالب التسجيل: هشام نمر محمود صبح

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career طالب التسجيل مهنة  

Applicant Address Ain Albasha /Almidmar, P.O.Box: 99, 
19381 

 عنوان طالب التسجيل  19381, 99عين الباشا المضمار   ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 99 -19381 Ain Albasha /Almidmar   ليغعنوان التب عين الباشا المضمار  19381 -99ص.ب  

Trademark 165879 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165879 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Spices coffee, tea, cocoa, sugar and rice  و Honey bees, black 
honey, salt, mustard, vinegar spices   

البهارات البن والشاي والكاكاو والسكر واالرز عسل النحل والعسل االسود الملح والخردل 
 والخل التوابل  

Date of 08/08/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2019  

Applicant Name: Ryan Rizk Mohammad Al-
Zoubi  

 اسم طالب التسجيل: ريان رزق محمد الزعبي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -jordan , P.O.Box: 5147, 11953  عنوان طالب التسجيل  11953, 5147االردن   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 5147 -11953 Amman -jordan    ليغعنوان التب االردن -عمان  11953 -5147ص.ب  

Trademark 165657 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165657 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Spices coffee, tea, cocoa, sugar and rice  , Honey bees, black 
honey, salt, mustard, vinegar spices   

البهارات البن والشاي والكاكاو والسكر واالرز عسل النحل والعسل االسود الملح والخردل 
 والخل التوابل  

 

Date of 08/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2019  

Applicant Name: Ryan Rizk Mohammad Al-
Zoubi  

 اسم طالب التسجيل: ريان رزق محمد الزعبي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -jordan , P.O.Box: 5147, 11953  عنوان طالب التسجيل  11953, 5147االردن   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 5147 -11953 Amman -jordan    ليغعنوان التب االردن -عمان  11953 -5147ص.ب  

Trademark 165659 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165659 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Spices coffee, tea, cocoa, sugar and rice  , Honey bees, black 
honey, salt, mustard, vinegar spices   

البهارات البن والشاي والكاكاو والسكر واالرز عسل النحل والعسل االسود الملح والخردل 
 والخل التوابل  

Date of 08/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2019  

Applicant Name: Ryan Rizk Mohammad Al-
Zoubi  

 اسم طالب التسجيل: ريان رزق محمد الزعبي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -jordan , P.O.Box: 5147, 11953  عنوان طالب التسجيل  11953, 5147االردن   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 5147 -11953 Amman -jordan    ليغعنوان التب االردن -عمان  11953 -5147ص.ب  

Trademark 165656 Class 30 30 رقم العالمة التجارية 165656 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Fodder; Nutritional additives for animal foodstuffs (not for 
medical purposes); Feed additives (not for medical purposes); 
Protein for animal consumption; Flavorings for animal feed; 
Strengthening animal forage; Animal foodstuffs; Animal 
fattening preparations; Bran; Litter for animals; Foodstuffs for 
poultry; Foodstuffs for pigs; Foodstuffs for fish; Foodstuffs for 
dog; Foodstuffs for cat; Animal beverages; Live animals; Edible 
pet treats; Sugarcanes; Edible chewing bones for dogs; Bred 
stock; Grains [seeds]; Cereal seeds, unprocessed; By-products 
of the processing of cereals, for animal consumption; Hops; 
Fresh vegetables; Fresh fruits; Natural plant and flowers; Algae 
for human consumption; Amino acid fermentation byproduct for 
animal feed., 

اد إضافة غذائية للمواد الغذائية الحيوانية )وليس لألغراض الطبية(، مواد علف أخضر، مو
إضافة لألعالف )ليست لألغراض الطبية(، بروتين لالستهالك الحيواني، مكسبات طعم 

ألعالف الحيوانات، علف لتقوية الحيوانات، طعام حيوانات، مستحضرات تسمين الحيوانات، 
يور الداجنة، طعام للخنازير، طعام لألسماك، طعام للكالب، ُنخالة، فرش للحيوانات، طعام للط

طعام للقطط، مشروبات حيوانية، حيوانات حية، عالجات الحيوانات األليفة الصالحة لألكل، 
قصب السكر، عظام مضغ صالحة لألكل للكالب، مواشي، حبوب ]بذور[، بذور الحبوب و غير 

ستهالك الحيواني، أزهار الجدجل، خضروات معالجة، منتجات ثانوية لمعالجة الحبوب و لال
طازجة، فاكهة طازجة، نباتات وزهور طبيعية، طحالب لالستهالك البشري، المنتج الثانوي 

 لتخمير الحمض األميني لعلف الحيوانات.,

Special condition:  Claiming Blue, red, orange and black colors  باأللوان األزرق، األحمر، البرتقالي واألسوداشتراطات خاصة: مع المطالبة 

 

Date of 15/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:الطلبتاريخ ايداع  15/04/2019  

Applicant Name: CJ CORPORATION اسم طالب التسجيل: سي جيه كوربوريشن 

Nationality     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 12, SOWOL-RO 2-GIL, JUNG-GU, SEOUL, 
REPUBLIC OF KOREA 

 عنوان طالب التسجيل  جو، سيؤول، جمهورية كوريا-جيل، جونغ -2رو -، سوول 12

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166009 Class 31 31 رقم العالمة التجارية 166009 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Fresh Herbs; Fresh Pulses; Oats. 
 

 الطازجة، الشوفان.أعشاب طازجة، البقول 
 

 

Date of 18/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/04/2019  

Applicant Name: Majid Al Futtaim 
Hypermarkets LLC 

 اسم طالب التسجيل: .م.م.ذ.ماجد الفطيم هايبرماركتس ش

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O Box 22797, Dubai, UAE  عنوان طالب التسجيل  المتحدة، دبي، اإلمارات العربية 22797ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165997 Class 31 31 رقم العالمة التجارية 165997 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

unprepared grains (almonds ,pine nuts, chickpeas, beans, 
lentils, sesame seeds, freekeh, legumes,cereals 

 حبوب غير محضرة )لوز، صنوبر، حمص، فاصوليا، عدس، سمسم، فريكة، بقوليات، حبوب
 

 

Date of 08/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/08/2019  

Applicant Name: Ryan Rizk Mohammad Al-
Zoubi  

 اسم طالب التسجيل: ريان رزق محمد الزعبي 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -jordan , P.O.Box: 5147, 11953  عنوان طالب التسجيل  11953, 5147االردن   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 5147 -11953 Amman -jordan    ليغعنوان التب االردن -عمان  11953 -5147ص.ب  

Trademark 165660 Class 31 31 رقم العالمة التجارية 165660 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages; effervescing waters; 
essences and extracts and other preparations for making 
beverages; isotonic beverages; frozen fruit beverages and 
frozen fruit-based beverages; fruit concentrates and purees 
used as ingredients of beverages; beverage concentrates and 
syrups for making frozen blended beverages; sparkling fruit and 
juice based beverages and soda beverages; vegetable-fruit 
juices; vegetable-based beverages; beverages containing 
vegetable juices; liquid and powdered beverage mixes; 
flavouring syrups for making tea and herbal tea-based 
beverages; water, mineral water, sparkling water, drinking water 
with vitamins, and other non-alcoholic drinks; soft drinks; soda 
pop beverages; flavouring syrups for making beverages; 
flavoured and unflavoured bottled waters; energy drinks; soy-
based beverages not being milk substitutes; soy drinks and 
soy-based beverages; nut milk and nut juice. 

البيرة ، المياه المعدنية والمياه الغازية وغيرها من المشروبات غير الكحولية، مشروبات 
وعصائر الفواكه، االشربة المركزة والمستخلصات األخرى لصنع المشروبات، المياه الفّوارة، 

رها من المستحضرات لصنع المشروبات، والمواد المركزة )االصنصات( والمستخلصات وغي
السوائل التي تفقد التي تستخدم للتعويض عن أو استبدال المشروبات الرياضّية )المشروبات 

الرياضة لفترات طويلة(، مشروبات الفواكه المجمدة والمشروبات التي أساسها أثناء ممارسة 
لمشروبات، مركزات المشروبات الفواكه المجمدة، مركزات ومهروس الفواكه المستخدمة في ا

واالشربة المركزة لصنع المشروبات المجمدة المخلوطة، مشروبات الفواكه والمشروبات 
الفوارة التي أساسها من العصير والفواكه ومشروبات الصودا، عصائر الفواكه والخضار، 

يق المشروبات التي أساسها الخضار، المشروبات التي تحتوي على عصائر الخضار، مساح
وسوائل خليط المشروبات، أشربة النكهة المركزة لصنع المشروبات التي أساسها الشاي شاي 

األعشاب، الماء والمياه المعدنية والمياه الفوارة ومياه الشرب بالفيتامينات وغيرها من 
المشروبات غير الكحولية، المشروبات الغازية، مشروبات الصودا الغازية، االشربة السائلة 

ة لصنع المشروبات، المياه المعبأة المنكهة وغير المنكهة، مشروبات الطاقة، المنكه
المشروبات التي أساسها الصويا ال تستخدم كبدائل الحليب، مشروبات الصويا والمشروبات 

 التي أساسها الصويا، عصائر أساسه حليب الجوز وعصائر االجوز. 

Date of 18/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/11/2018  

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 Avenue N, Seattle,  
WA 98109,  
United States of America 
 

 تيري افنيو ان، سياتل،  410
 ، 98109واشنطن 

 الواليات المتحدة األمريكية
 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

SMAS INTELLECTUAL PROPERTY   - 
AMMAN-JORDAN AMMAN-JORDAN, 
PO_BOX: 910580 - POSTCODE: 11191  

صندوق بريد  -االردن   -عمان  -سماس للملكية الفكرية  
  11191رمز بريدي  - 910580

ليغعنوان التب  

Trademark 165827 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 165827 الصنف 
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   FIND YOUR VOLCANO   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Table waters; still or sparkling water  (whether or not mineral 
water); flavored water; fruit and vegetables juices [beverages]; 
fruit- and vegetables based beverages; non-alcoholic fruit or 
vegetable extracts; non-alcoholic beverages; non-alcoholic 
preparations for making beverages; syrups for making 
beverages. 

الساكنة )الراكدة( أو الفوارة )سواء كانت مياه  مياه الشرب الصحية )ماء الينابيع(؛ المياه
معدنية أو غيرها(؛ المياه المنكهة؛ عصائر الفواكه والخضار ]مشروبات[؛ مشروبات  
أساسها الفواكه والخضار؛ خالصات الفواكه أو الخضار غير الكحولية؛ مشروبات غير 

 ل المشروبات.كحولية؛ مستحضرات غير كحولية لعمل المشروبات؛ عصائر مركزة لعم

Priority claim:  Claim Country: FR 
Claim No.: 18 4472527 
Claim Date: 27/07/2018 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 18 4472527رقم االدعاء: 

 27/07/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 22/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/01/2019  

Applicant Name: SOCIETE DES EAUX DE 
VOLVIC 

 اسم طالب التسجيل: سوسيته دس أوكس دو فولفيك

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Zone Industrielle du Chancet 63530 
VOLVIC FRANCE 

 عنوان طالب التسجيل  فولفيك  فرنسا 63530زون إندستلاير دو شانست 

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 165824 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 165824 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

beers, non-alcoholic beers, beer wort, non-alcoholic beverages, 
non-alcoholic preparations for making beverages, non-alcoholic 
fruit juice beverages, non-alcoholic fruit extracts, hops (extracts 
of hops) for making beer, malt beer, malt wort, syrups for 
beverages. 

البيرة )شراب الشعير(؛ بيرة غير كحولية، ماء الشعير، مشروبات غير كحولية؛ مستحضرات 
ت؛ مشروبات غير كحولية مستخلصة من عصير الفواكه، غير كحولية لعمل المشروبا

خالصات فواكه غير كحولية، عشبة الدينار )خالصات عشبة الدينار( لعمل البيرة، بيرة شعير 
 منبت )ملت(، ماء شعير منبت ]ملت[، عصائر مركزة لعمل المشروبات

Date of 22/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/01/2019  

Applicant Name: KONIG LUDWIG 
INTERNATIONAL  GmbH 
& Co. KG 

 اسم طالب التسجيل: كيه جي .كونيغ لودفيغ إنترناشونال جي إم بي إتش آند كو

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Schlossstr. 8 | 82269 Geltendorf | 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  ِغلتيندورف، ألمانيا 82269، 8شلوسشتراِسه 

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 165799 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 165799 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Energy drinks, Isotonic drinks and Beverages containing 
vitamins. 

مشروبات الطاقة والمشروبات التواترية )ايسوتونيك( والمشروبات التي تحتوي على 
 الفيتامينات.

DIclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use  words (ENERGY ،(DRINK)  if used separately 
from the mark 

 (ENERGY اتاليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمتسجيل هذه العالمة التنازل: 
، (DRINK بمعزل عن العالمه 
 
 

Special condition:  Claiming blue & its' shades, red and white 
colors. 

 اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان االزرق ودرجاته واالحمر واالبيض.

Date of 17/02/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/02/2019  

Applicant Name: HYPE-IP LIMITED اسم طالب التسجيل: اي بيه ليمتد-هايب 

Nationality     : GIBRALTAR جنسية الطالب جبل طارق: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  التسجيلمهنة طالب  

Applicant Address Suite 5, 39 Irish Town, Gibraltar, 
GIBRALTAR 

 عنوان طالب التسجيل  ايريش تاون، جبل طارق، جبل طارق   39، 5سويت 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166035 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 166035 الصنف 
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REIGN TOTAL BODY FUEL 
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Fitness beverages. .مشروبات اللياقة البدنية 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/188,844 
Claim Date: 09/11/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 188.844/88رقم االدعاء: 

 09/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 08/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/04/2019  

Applicant Name: Reign Beverage Company 
LLC 

 اسم طالب التسجيل: رين بيفيريج كومباني ال ال سي

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, 
California 90063 USA 

 90063ان. نولز افي.، لوس أنجلوس، كاليفورنيا  1547
 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165973 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 165973 الصنف 



277 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Juices. .العصائر 

Date of 18/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/04/2019  

Applicant Name: Majid Al Futtaim 
Hypermarkets LLC 

 اسم طالب التسجيل: .م.م.ذ.ماجد الفطيم هايبرماركتس ش

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O Box 22797, Dubai, UAE  عنوان طالب التسجيل  ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة22797ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165918 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 165918 الصنف 
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REIGN 
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Fitness beverages., ,.مشروبات اللياقة البدنية 

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 018052259 
Claim Date: 16/04/2019 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 018052259رقم االدعاء: 

 16/04/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 25/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/04/2019  

Applicant Name: Reign Beverage Company 
LLC 

 اسم طالب التسجيل: رين بيفيريج كومباني ال ال سي

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA الطالبجنسية  امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, 
California 90063 USA 

 90063ان. نولز افي.، لوس أنجلوس، كاليفورنيا  1547
 األمريكيةالواليات المتحدة 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166006 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 166006 الصنف 
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YOUR REIGN, YOUR RULES 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Non-alcoholic beverages. .المشروبات غير الكحولية 
 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/389902 
Claim Date: 17/04/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 389902/88رقم االدعاء: 

 17/04/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 20/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/05/2019  

Applicant Name: Reign Beverage Company 
LLC 

 اسم طالب التسجيل: رين بيفيريج كومباني ال ال سي

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, 
California 90063, USA 

 90063ان. نولز افي.، لوس أنجلوس، كاليفورنيا  1547
 الواليات المتحدة األمريكية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى  11192 -921100ص.ب  أبو غزالة للملكية الفكرية 
  ،، شارع مكة عمان104مجموعة طالل أبوغزالة بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165963 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 165963 الصنف 
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

 ] , Aloe vera drinks , non - alcoholic , Aperitifs , non - alcoholic , 
Beer wort , Beverages ( Non - alcoholic - ) , Beverages 
Preparations for making - ) , Beverages ( Whey - ) , Cider , non - 
alcoholic , Cocktails , non alcoholic , Essences for making 
beverages , Fnit extracts ( Non - alcoholic - ) , Fruit juice 
beverages ( Non - alcoholic - ) , Fruit juices , Fruit nectars , non - 
alcoholic , Ginger ale , Grape must , unfermented , Honey - 
based beverages ( Non - alcoholic - ) , Isotonic beverages , 
Lemonades , Milk of almonds [ non alcoholic beverage ] , 
Mineral water beverages ] , Must , Energy drinks , Nectars ( Fruit 
- ) , non alcoholic , Non - alcoholic beverages , Non - alcoholic 
fruit extracts , Peanut milk [ non - alcoholic beverage ] , Seltzer 
water , Sherbets beverages ] , Smoothies , Soda water , Syrups 
for beverages , Tomato juice beverage ] , Vegetable juices 
beverages ]    

مياه غازية ، مستحضرات التحضير المياه الغازية ، حليب اللوز ) مشروب ( ، مشروبات 
وبات فاتحة للشهية غير كحولية ، ماء الشعير ، األلوة فيرا ) الصبار (  غير الكحولية ، مشر

مشروبات غير كحولية ، مستحضرات التحضير المشروبات ، مشروبات مصل اللبن ، عصير 
تفاح غير كحولي ، كوكتيالت غير كحولية ، خالصات التحضير المشروبات ، خالصات فواكه 

شراب فواكه غير  غير كحولية ، مشروبات عصير فواكه غير كحولية ، عصائر فواكه ،
كحولي ، جعة زنجبيل ، عصير عنب غير مخمر ، مشروبات غير كحولية أساسها العسل ، 

مشروبات تواترية ، ليموناضة ، حليب اللوز ) مشروب غير كحولي ( ، مياه معدنية ، عصير 
عنب ، مشروب طاقة ، رحائق فواكه غير كحولي ، مشروبات غير كحولية ، خالصات فواكه 

لية ، حليب الفول السوادني ) مشروب غير كحولي ( ، ماء معدني فوار ، شربات ، غير كحو
شراب محلى محضر من الفواكه الطازجة ، ماء الصودا ، عصير فاكهة مركز العمل 

 المشروبات ، عصير طماطم ) مشروبات ( ، عصير خضراوات ) مشروبات ( 

 

Date of 26/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/06/2019  

Applicant Name: Al Shahad For 
Mannufacture Foods  

 اسم طالب التسجيل: شركة الشهد للصناعات الغذائية 

Nationality     : JORDAN الطالبجنسية  االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman,Marka Al Shamalia , amman, 
P.O.Box: 183292, 11118 

ماركا الشمالية شارع مصطفي الرافعي   ، عمان  ، 
 11118, 183292ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 183292 -11118 Amman,Marka Al 
Shamalia  

ماركا الشمالية شارع مصطفي  11118 -183292ص.ب  
 الرافعي 

ليغعنوان التب  

Trademark 165859 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 165859 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

 ] , Aloe vera drinks , non - alcoholic , Aperitifs , non - alcoholic , 
Beer wort , Beverages ( Non - alcoholic - ) , Beverages 
Preparations for making - ) , Beverages ( Whey - ) , Cider , non - 
alcoholic , Cocktails , non alcoholic , Essences for making 
beverages , Fnit extracts ( Non - alcoholic - ) , Fruit juice 
beverages ( Non - alcoholic - ) , Fruit juices , Fruit nectars , non - 
alcoholic , Ginger ale , Grape must , unfermented , Honey - 
based beverages ( Non - alcoholic - ) , Isotonic beverages , 
Lemonades , Milk of almonds [ non alcoholic beverage ] , 
Mineral water beverages ] , Must , Energy drinks , Nectars ( Fruit 
- ) , non alcoholic , Non - alcoholic beverages , Non - alcoholic 
fruit extracts , Peanut milk [ non - alcoholic beverage ] , Seltzer 
water , Sherbets beverages ] , Smoothies , Soda water , Syrups 
for beverages , Tomato juice beverage ] , Vegetable juices 
beverages ]    

مياه غازية ، مستحضرات التحضير المياه الغازية ، حليب اللوز ) مشروب ( ، مشروبات 
وبات فاتحة للشهية غير كحولية ، ماء الشعير ، األلوة فيرا ) الصبار (  غير الكحولية ، مشر

مشروبات غير كحولية ، مستحضرات التحضير المشروبات ، مشروبات مصل اللبن ، عصير 
تفاح غير كحولي ، كوكتيالت غير كحولية ، خالصات التحضير المشروبات ، خالصات فواكه 

شراب فواكه غير  غير كحولية ، مشروبات عصير فواكه غير كحولية ، عصائر فواكه ،
كحولي ، جعة زنجبيل ، عصير عنب غير مخمر ، مشروبات غير كحولية أساسها العسل ، 

مشروبات تواترية ، ليموناضة ، حليب اللوز ) مشروب غير كحولي ( ، مياه معدنية ، عصير 
عنب ، مشروب طاقة ، رحائق فواكه غير كحولي ، مشروبات غير كحولية ، خالصات فواكه 

لية ، حليب الفول السوادني ) مشروب غير كحولي ( ، ماء معدني فوار ، شربات ، غير كحو
شراب محلى محضر من الفواكه الطازجة ، ماء الصودا ، عصير فاكهة مركز العمل 

 المشروبات ، عصير طماطم ) مشروبات ( ، عصير خضراوات ) مشروبات ( 

 

Date of 26/06/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/06/2019  

Applicant Name: Al Shahad For 
Mannufacture Foods  

 اسم طالب التسجيل: شركة الشهد للصناعات الغذائية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman,Marka Al Shamalia , amman, 
P.O.Box: 183292, 11118 

، عمان  ،   فعيماركا الشمالية شارع مصطفي الرا
 11118, 183292ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 183292 -11118 Amman,Marka Al 
Shamalia  

ماركا الشمالية شارع مصطفي  11118 -183292ص.ب  
 الرافعي 

ليغعنوان التب  

Trademark 165860 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 165860 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

In respect erated water , Aerated water ( Preparations for 
making - ) , Almonds ( Milk of - ) [ beverage ] , Aloe era drinks , 
non - alcoholic , Aperitifs , non - alcoholic , Beer wort , 
Beverages ( Non - alcoholic - ) Beverages ( Preparations for 
making - ) , Beverages ( Whey - ) , Cider , non - alcoholic , 
Cocktails , non alcoholic , Essences for making beverages , 
Fruit extracts ( Non - alcoholic - ) , Fruit juice beverages ( Non - 
alcoholic - ) , Fruit juices , Fruit nectars , non - alcoholic , Ginger 
ale , Grape must , unfermented , Honey - based beverages ( Non 
- alcoholic - ) , Isotonic beverages , Lemonades , Milk of 
almonds [ non alcoholic beverage ] , Mineral water [ beverages ] 
, Must , Energy drinks , Nectars ( Fruit - ) non alcoholic , Non - 
alcoholic beverages , Non - alcoholic fruit extracts , Peanut milk 
[ non - alcoholic beverage ] , Seltzer water , Sherbets beverages 
] , Smoothies , Soda water , Syrups for beverages Tomato juice 
beverage ] , Vegetable juices beverages ] 

وب ( ، مشروبات مياه غازية ، مستحضرات التحضير المياه الغازية ، حليب اللوز ) مشر
األلوة فيرا ) الصبار ( غير الكحولية ، مشروبات فاتحة للشهية غير كحولية ، ماء الشعير ، 

مشروبات غير كحولية ، مستحضرات التحضير المشروبات ، مشروبات مصل اللبن ، عصير 
تفاح غير كحولي ، كوكتيالت غير كحولية ، خالصات التحضير المشروبات ، خالصات فواكه 

ر كحولية ، مشروبات عصير فواكه غير كحولية ، عصائر فواكه ، شراب فواكه غير غي
كحولي ، جعة زنجبيل ، عصير عنب غير مخمر ، مشروبات غير كحولية أساسها العسل ، 

مشروبات تواترية ، ليموناضة ، حليب اللوز ) مشروب غير كحولي ( ، مياه معدنية ، عصير 
كه غير كحولي ، مشروبات غير كحولية ، خالصات فواكه عنب ، مشروب طاقة ، رحائق فوا

غير كحولية ، حليب الفول السوادني ) مشروب غير كحولي ( ، ماء معدني فوار ، شربات ، 
شراب محلى محضر من الفواكه الطازجة ، ماء الصودا ، عصير فاكهة مركز العمل 

 ت (المشروبات ، عصير طماطم ) مشروبات ( ، عصير خضراوات مشروبا

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use letter (h,g)if used separately from the mark 

بمعزل (h,g)التنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال احرف 
 عن العالمه

 

Date of 22/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/08/2019  

Applicant Name:  HIJAZI & GHOSHEH  CO  اسم طالب التسجيل: شركة حجازي وغوشة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company نوع طالب التسجيل تضامن 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman,Marka Al Shamalia , amman, 
P.O.Box: 183292, 11118 

عمان/ماركا الشمالية شارع مصطفى الرافعي  ، عمان  ، 
 11118, 183292ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 183292 -11118 AMMAN/MARKA     عمان/ماركا الشمالية شارع  11118 -183292ص.ب
 مصطفى الرافعي 

ليغعنوان التب  

Trademark 165862 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 165862 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

In respect erated water , Aerated water ( Preparations for 
making - ) , Almonds ( Milk of - ) [ beverage ] , Aloe era drinks , 
non - alcoholic , Aperitifs , non - alcoholic , Beer wort , 
Beverages ( Non - alcoholic - ) Beverages ( Preparations for 
making - ) , Beverages ( Whey - ) , Cider , non - alcoholic , 
Cocktails , non alcoholic , Essences for making beverages , 
Fruit extracts ( Non - alcoholic - ) , Fruit juice beverages ( Non - 
alcoholic - ) , Fruit juices , Fruit nectars , non - alcoholic , Ginger 
ale , Grape must , unfermented , Honey - based beverages ( Non 
- alcoholic - ) , Isotonic beverages , Lemonades , Milk of 
almonds [ non alcoholic beverage ] , Mineral water [ beverages ] 
, Must , Energy drinks , Nectars ( Fruit - ) non alcoholic , Non - 
alcoholic beverages , Non - alcoholic fruit extracts , Peanut milk 
[ non - alcoholic beverage ] , Seltzer water , Sherbets beverages 
] , Smoothies , Soda water , Syrups for beverages Tomato juice 
beverage ] , Vegetable juices beverages ] 

وب ( ، مشروبات مياه غازية ، مستحضرات التحضير المياه الغازية ، حليب اللوز ) مشر
األلوة فيرا ) الصبار ( غير الكحولية ، مشروبات فاتحة للشهية غير كحولية ، ماء الشعير ، 

مشروبات غير كحولية ، مستحضرات التحضير المشروبات ، مشروبات مصل اللبن ، عصير 
تفاح غير كحولي ، كوكتيالت غير كحولية ، خالصات التحضير المشروبات ، خالصات فواكه 

ر كحولية ، مشروبات عصير فواكه غير كحولية ، عصائر فواكه ، شراب فواكه غير غي
كحولي ، جعة زنجبيل ، عصير عنب غير مخمر ، مشروبات غير كحولية أساسها العسل ، 

مشروبات تواترية ، ليموناضة ، حليب اللوز ) مشروب غير كحولي ( ، مياه معدنية ، عصير 
كه غير كحولي ، مشروبات غير كحولية ، خالصات فواكه عنب ، مشروب طاقة ، رحائق فوا

غير كحولية ، حليب الفول السوادني ) مشروب غير كحولي ( ، ماء معدني فوار ، شربات ، 
شراب محلى محضر من الفواكه الطازجة ، ماء الصودا ، عصير فاكهة مركز العمل 

 ت (المشروبات ، عصير طماطم ) مشروبات ( ، عصير خضراوات مشروبا

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use letter (h,g)if used separately from the mark 

 (h,g)التنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال احرف 
 بمعزل عن العالمه

 

Date of 22/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/08/2019  

Applicant Name:  HIJAZI & GHOSHEH  CO  اسم طالب التسجيل: شركة حجازي وغوشة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type General Partnership Company التسجيلنوع طالب  تضامن  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman,Marka Al Shamalia , amman, 
P.O.Box: 183292, 11118 

عمان/ماركا الشمالية شارع مصطفى الرافعي  ، عمان  ، 
 11118, 183292ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 183292 -11118 AMMAN/MARKA     عمان/ماركا الشمالية شارع  11118 -183292ص.ب
 مصطفى الرافعي 

ليغعنوان التب  

Trademark 165863 Class 32 32 رقم العالمة التجارية 165863 الصنف 
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CHATEAU-FIGEAC   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Wines النبيذ 

Date of 21/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/02/2019  

Applicant Name: CHATEAU DE FIGEAC-
MANONCOURT 
PROPRIETAIRE (Company 
organized under the 
French law) 

شركة منظمة وقائمة بموجب قوانين )مانونكورت بروبرييتيير  -تشاتيو دو فيجيك
 (فرنسا

طالب التسجيل:اسم   

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address CHATEAU DE FIGEAC 33330 SAINT-
EMILION FRANCE 

 عنوان طالب التسجيل  إميليون فرنسا-سانت 33330تشاتيو دو فيجيك، 

Applicant for 
Correspondence 

SMAS INTELLECTUAL PROPERTY   - 
AMMAN-JORDAN AMMAN-JORDAN, 
PO_BOX: 910580 - POSTCODE: 11191  

صندوق بريد  -االردن   -عمان  -سماس للملكية الفكرية  
  11191رمز بريدي  - 910580

ليغعنوان التب  

Trademark 165822 Class 33 33 رقم العالمة التجارية 165822 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tobacco, raw or manufactured; smokers' articles, namely 
matches and lighters; tobacco molasses 

 التبغ الخام أو المصنع، أدوات المدخنين وبالتحديد أعواد الثقاب والوالعات، المعسل.

 

Date of 27/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/01/2019  

Applicant Name: British Tobacco Company 
Limited 

 اسم طالب التسجيل: بريتيش توباكو كومباني 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 Vistra Corporate Services Centre, 
Wickhams Cay II, Road Town, Tortolla, VG 
1110, British Virgin Islands,  

، رود تاون، 2فيسترا كوربوريت سيرفيسز سنتر، ويكهامز كاي 
 ، جزر العذراء البريطانية  ، 1110تورتوال، في جي 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166012 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 166012 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; smoking 
tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, chewing tobacco, 
snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, cigars, 
cigarillos; snuff; smokers' articles including absorbent paper for 
tobacco pipes; gas containers for cigar lighters; tobacco jars, 
not of precious metal; tobacco pouches; cigarette paper; books 
of cigarette papers; cigar and cigarette cases, not of precious 
metal; match boxes, not of precious metal; firestones; tobacco 
pipes including pipes for cigarettes; pipe racks (for tobacco 
pipes); pipe cleaners (for tobacco pipes); mouthpieces for cigar 
and cigarette holders, not of precious metal; cigarette tips; 
mouthpieces for cigar and cigarette holders including of yellow 
amber; cigarette tubes; pocket machines for rolling cigarettes; 
ashtrays, not of precious metal; cigar and cigarette cases, not of 
precious metal; cigarette filters; cigar cutters; match holders, 
not of precious metal; snuff boxes, not of precious metal; 
lighters; matches. 

التبغ، سواء المصنع أو غير المصنع؛ تبغ التدخين، تبغ الغليون، تبغ السجائر الملفوفة يدوياً، 
للمضغ، قطع التبغ الموضوعة بالفم؛ السجائر، السجائر اإللكترونية،  السيجار،  التبغ القابل

السيجار الرفيع؛ السعوط، لوازم المدخنين التي تشمل الورق االمتصاصي لغليون تدخين 
التبغ؛ عبوات غاز والعات السيجار؛ عبوات التبغ غير المصنوعة من معادن نفيسة القطع؛ 

؛ دفاتر ورق السجائر؛ علب السيجار والسجائر غير المصنوعة أكياس التبغ؛ ورق السجائر
من المعادن النفيسة، علب الثقاب غير المصنوعة من معادن نفيسة، حجارة الصوان، غليون 

تدخين التبغ وتشمل أنابيب تدخين السجائر؛ رفوف الغليون )غليون تدخين التبغ(؛ أدوات 
الموضوعة بالفم لحماالت السيجار والسجائر تنظيف الغليون )غليون تدخين التبغ(؛ القطع 

غير المصنوعة من معادن نفيسة؛ أطراف فالتر السجائر، قطع الفم لحماالت السيجار 
والسجائر وتشمل تلك المصنوعة من العنبر األصفر؛ أنابيب تدخين السجائر، اآلالت 

علب  الموضوعة في الجيب للف السجائر؛ المنافض غير المصنوعة من معان نفيسة؛
السيجار والسجائر غير المصنوعة من معادن نفيسة؛ فالتر السجائر، قطاعات السيجار، 

حماالت الثقاب غير المصنوعة من معادن نفيسة؛ علب السعوط غير المصنوعة من معادن 
 نفيسة؛ الوالعات؛ عيدان الثقاب.

Priority claim:  Claim Country: CH 
Claim No.: 78508/2018 
Claim Date: 12/09/2018 

 CHاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 78508/2018رقم االدعاء: 

 12/09/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 07/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/03/2019  

Applicant Name: Japan Tobacco Inc. اسم طالب التسجيل: جابان توباكو انك 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 2-2-1, Toranomon, Minato-Ku, Tokyo, 
Japan 

 عنوان طالب التسجيل  كو، طوكيو، اليابان-تورانومن، ميناتو 1ـ2-2

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165753 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 165753 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Tobacco, raw or manufactured; tobacco products; cigars, 
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe 
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); electronic cigarettes; 
tobacco products for the purpose of being heated; electronic 
devices and their parts for the purpose of heating cigarettes or 
tobacco in order to release nicotine-containing aerosol for 
inhalation; liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; smokers` articles, cigarette paper, cigarette tubes, 
cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases, ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters, matches 

التبغ الخام أو المصنع؛ منتجات التبغ؛ السيجار والسجائر والسيجار القصير والتبغ الخاص 
 للف السجائر الخاص بك وتبغ الغليون والتبغ القابل للمضغ والسعوط والسجائر المصنوعة

من مزيج من التبغ والنكهات؛ مسحوق التبغ الرطب؛ بدائل التبغ )ألغراض غير طبية(؛ 
السجائر االلكترونية؛ منتجات التبغ ألغراض التسخين؛ المعدات االلكترونية وقطعها من أجل 
تسخين السجائر أو التبغ من أجل أن يقوم بإطالق دخان يحتوي على النيكوتين لالستنشاق؛ 

ن السائل لإلستخدام في السجائر اإللكترونية؛ مواد المدخنين وورق السجائر حلول النيكوتي
وأنابيب السجائر وفالتر السجائر وعلب السجائر ومحافظ السجائر والمنافض والغاليين 

 ومعدات الجيب للف السجائر والوالعات وأعواد الثقاب.

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

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

Date of 20/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/03/2019  

Applicant Name: Philip Morris Products 
S.A. 

 اسم طالب التسجيل: .أيه.فيليب موريس بروداكتس أس

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, 
Switzerland 

 عنوان طالب التسجيل  نيوشاتيل، سويسرا 2000، 3كواي جونرينود 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165747 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 165747 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Raw and manufactured tobacco; cigarettes; papyrus; cigarillos; 
cigars; chewing tobacco; cigarettes containing tobacco substitutes, 
not for medical purposes; herbs for smoking; snuff; electronic 
cigarettes; liquid solutions for use in electronic cigarettes; 
flavourings, other than essential oils, for use in electronic cigarettes; 
matches; match holders; match boxes; lighters for smokers; gas 
containers for cigar lighters; firestones; ashtrays for smokers; 
spittoons for tobacco users; tips of yellow amber for cigar and 
cigarette holders; tobacco pouches; cigarette tips; cigarette filters; 
tobacco pipes; cigar holders; mouthpieces for cigarette holders; 
pipe cleaners for tobacco pipes; books of cigarette papers; 
absorbent paper for tobacco pipes; cigarette paper; cigar cutters; 
cigar cases; cigarette cases; pipe racks for tobacco pipes; tobacco 
jars; snuff boxes; humidors; pocket machines for rolling cigarettes; 
oral vaporizers for smokers; hookah; accessories and articles for 
hookahs (including hookah cups and hooks (headgears), hookah 
hails, hookah pipes and filters, hookah hooks, hookah hooks with 
pipe, hookah coatings, bags and cuffs for hookah and hookah 
vessels), melas for using in tobacco production; smoking articles, 
including melas for non-medical or medical purposes; cigarette and 
melas aromatic mixtures for use in hookah. 

رفيع(، السيجار، تبغ للمضغ،  التبغ الخام والمصنع، السجائر، سيجاريللو )سيجار
السجائر التي تحتوي على بدائل التبغ ليست للغايات الطبية، أعشاب للتدخين، سعوط، 

السجائر اإللكترونية، محاليل سائلة لالستخدام في السجائر اإللكترونية، منكهات 
(، بخالف الزيوت األساسية الستخدامها في السجائر اإللكترونية، اعواد الكبريت )ثقاب

حامالت اعواد الثقاب، صناديق العواد الثقاب، والعات للمدخنين، عبوات غاز 
لوالعات السيجار، حجارة النار )الصوان(، منافض السجائر للمدخنين، مباصق 

لمدخني التبغ، اطراف من الكهرمان األصفر لمباسم السيجار والسجائر، أكياس التبغ، 
التبغ، حامالت السيجار، فوهات لحامالت اطراف السجائر، فالتر السجائر، غاليين 

السجائر، ادوات تنظيف غاليين التبغ، رزم من أوراق السجائر، ورق ماص لغاليين 
التبغ، ورق سجائر، قاطعات سيجار، علب للسيجار، علب للسجائر، مناصب غاليين 
التبغ، اوعية تبغ، علب السعوط، صناديق لترطيب التبغ، آالت تحمل في الجيب للف 

لسجائر، مبخرة الفم للمدخنين، الشيشة )االرجيلة(، ملحقات وقطع للشيشة )بما في ا
ذلك أكواب الشيشة ومثبتات )الرأس( و قارورة الشيشة وبرابيش وفالتر الشيشة 
ومثبتات )عالقات( الشيشة ومثبتات )عالقات( برابيش الشيشة وغطاء وحقائب و 

ي انتاج التبغ، ادوات المدخنين حافظة للشيشة رؤوس للشيشة( ومعسل يستخدم ف
وتشمل المعسل للغايات غير الطبية او الطبية، مخاليط السجائر والمعسل العطرية 

 الستخدامها في الشيشة.

Special condition:  Claiming grey, white, black and red colors. مر.اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان الرمادي واالبيض واالسود واالح 

 

Date of 08/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/04/2019  

Applicant Name: "International Masis 
Tabak" LLC 

 اسم طالب التسجيل: ذات المسؤولية المحدودة "انترناشينال ماسيس تاباك"

Nationality     : ARMENIA جنسية الطالب ارمينيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 10 Hrant Vardanyan str., 0802 Masis, 
Ararat region, Republic of Armenia 

ماسيس، منطقة ارارات،  0802شارع هرانت فاردانيان،  10
 جمهورية أرمينيا

 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 165945 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 165945 الصنف 
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 المرسى   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

molasses معسل 

 

Date of 22/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 22/05/2019  

Applicant Name: Sami Jouda Sharif Sweid / 
Faisal Factory For The 
Production Of The 
Bahraini Maasal 

 اسم طالب التسجيل: البحرينيمصنع فيصل النتاج المعسل  /سامي جودة شريف سويد 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address zarqa - free zone, P.O.Box: 11142, 13118  عنوان طالب التسجيل  13118, 11142الحرة  ، ص.ب: المنطقة -الزرقاء 

Applicant for 
Correspondence 

   zarqa - free zone, P.O.Box: 11142, 13118    ليغعنوان التب 13118, 11142المنطقة الحرة  ، ص.ب: -الزرقاء  

Trademark 165811 Class 34 34 رقم العالمة التجارية 165811 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Wholesale services; Retail services; Commercial intermediary 
services; Sales; Brokerage services; Procurement services; 
Exporting; Advertisement; Retailing and wholesaling; 
Administration (Commercial -) of the licensing of the goods and 
services of others; Data search in computer files for others; 
Demonstration of goods; Direct mail advertising; Distribution of 
samples; Import-export agencies; Marketing; On-line advertising 
on a computer network; Procurement services for others 
[purchasing goods and services for other businesses]; Public 
relations; Publication of publicity texts; Sales promotion for 
others 
 
 
 

خدمات البيع بالجملة؛ خدمات التجزئة؛ خدمات الوساطة التجارية؛ المبيعات؛ خدمات  
الوساطة والسمسرة؛ خدمات الشراء؛ التصدير؛ الدعاية واالعالن؛ تجارة التجزئة والبيع 

ص من السلع والخدمات من اآلخرين؛ البحث عن المعلومات ( لترخي-بالجملة؛ إدارة )تجارية 
في ملفات الكمبيوتر لآلخرين؛ عرض البضائع؛ اإلعالن بالبريد المباشر؛ توزيع العينات؛ 

وكاالت االستيراد والتصدير؛ التسويق؛ اإلعالن على االنترنت على شبكة الكمبيوتر؛ خدمات 
ات األخرى[؛ العالقات العامة؛ نشر نصوص الشراء لآلخرين ]شراء السلع والخدمات للشرك

 الدعاية واإلعالن؛ ترويج المبيعات ]لآلخرين[

 

Date of 29/01/2017 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/01/2017  

Applicant Name: Hyundai Oilbank Co., Ltd.   اسم طالب التسجيل: ، ال تي دي .هيونداي اويلبانك كو 

Nationality     : REPUBLIC OF KOREA جنسية الطالب جمهورية كوريا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 182, Pyeongsin 2-ro, Daesan-eup, Seosan-
si, Chungcheongnam-do, do, Republic of 
Korea 

سي،  -ايوب، سيوسان -رو، ديسن - 2، بيونغسين 182
 دو، جمهورية كوريا -تشانجتشونجنام 

 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 165921 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165921 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising; business management; business administration; 
office functions. Business and hotel management, marketing 
and promotion services; business and hotel administration; 
business secretarial services; advertising services, advertising 
of commercial or residential real estate; arranging and 
conducting of real estate auctions; rental of advertisement of 
hoardings and billboards; department stores and supermarket 
retailing services; distribution of samples and souvenirs; 
arranging, conducting and organizing exhibitions for business 
and commercial purposes; organization of exhibitions for 
commercial advertising purposes; providing facilities for 
business meetings; rental of advertising space; real estate 
marketing; real estate marketing analysis; sales promotion for 
others; dissemination of advertising matter; shop window 
dressing; leasing of billboards; advertising; shopping mall 
services; provision of information, consultancy services and 
advisory services relating to all the aforesaid services; the 
bringing together for the benefit of others a variety of goods, 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods. 
 
 

مال، تفعيل النشاط المكتبي، خدمات إدارة خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، توجيه األع
وتسويق وترويج األعمال والفنادق، خدمات توجيه األعمال والفنادق، خدمات سكرتارية 

األعمال، خدمات الدعاية واإلعالن، واإلعالن عن العقارات التجارية أو السكنية، تنظيم وإدارة 
ت اإلعالنية، خدمات البيع بالتجزئة المزادات العقارية، تأجير لوحات عرض اإلعالنات واللوحا

في المتاجر متعددة األقسام والسوبر ماركت، توزيع العينات والهدايا التذكارية، ترتيب وإدارة 
وتنظيم المعارض لغايات األعمال والغايات التجارية، تنظيم المعارض لغايات اإلعالنات 

حات اإلعالنية، تسويق العقارات، التجارية، توفير تسهيالت الجتماعات األعمال، تأجير المسا
تحليل تسويق العقارات، ترويج المبيعات لآلخرين، نشر مواد الدعاية واإلعالن، تزيين 
واجهات المحالت التجارية، تأجير اللوحات اإلعالنية، الدعاية واإلعالن، خدمات مراكز 

بكافة الخدمات التسوق، توفير خدمات المعلومات واالستشارات وخدمات المشورة المتعلقة 
المذكورة آنفاً، خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة الزبائن من 

 معاينتها وشرائها عند الحاجة

Date of 13/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/12/2018  

Applicant Name: M.H.Alshaya Co.W.L.L.  اسم طالب التسجيل:  .م.م.شركة محمد حمود الشايع ذ 

Nationality     : KUWAIT جنسية الطالب كويت: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O.Box 181, Safat 13002,Kuwait , kuwait .عنوان طالب التسجيل  الكويت، الكويت  ، 13002، الصفاة 181ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

   P.O.Box 18055 11195 AMMAN -Emmar 
Tower ,6th Circle Tower A11th floor 

الدوار -عمان ابراج اعمار   11195  18055 ص.ب  
 A11برج الطابق -السادس 

ليغعنوان التب  

Trademark 165672 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165672 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising; business management; business administration; 
office functions. Business and hotel management, marketing 
and promotion services; business and hotel administration; 
business secretarial services; advertising services, advertising 
of commercial or residential real estate; arranging and 
conducting of real estate auctions; rental of advertisement of 
hoardings and billboards; department stores and supermarket 
retailing services; distribution of samples and souvenirs; 
arranging, conducting and organizing exhibitions for business 
and commercial purposes; organization of exhibitions for 
commercial advertising purposes; providing facilities for 
business meetings; rental of advertising space; real estate 
marketing; real estate marketing analysis; sales promotion for 
others; dissemination of advertising matter; shop window 
dressing; leasing of billboards; advertising; shopping mall 
services; provision of information, consultancy services and 
advisory services relating to all the aforesaid services; the 
bringing together for the benefit of others a variety of goods, 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods. 
 
 

خدمات الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، توجيه األعمال، تفعيل النشاط المكتبي، خدمات إدارة 
وتسويق وترويج األعمال والفنادق، خدمات توجيه األعمال والفنادق، خدمات سكرتارية 

رة األعمال، خدمات الدعاية واإلعالن، واإلعالن عن العقارات التجارية أو السكنية، تنظيم وإدا
المزادات العقارية، تأجير لوحات عرض اإلعالنات واللوحات اإلعالنية، خدمات البيع بالتجزئة 
في المتاجر متعددة األقسام والسوبر ماركت، توزيع العينات والهدايا التذكارية، ترتيب وإدارة 

 وتنظيم المعارض لغايات األعمال والغايات التجارية، تنظيم المعارض لغايات اإلعالنات
التجارية، توفير تسهيالت الجتماعات األعمال، تأجير المساحات اإلعالنية، تسويق العقارات، 

تحليل تسويق العقارات، ترويج المبيعات لآلخرين، نشر مواد الدعاية واإلعالن، تزيين 
واجهات المحالت التجارية، تأجير اللوحات اإلعالنية، الدعاية واإلعالن، خدمات مراكز 

ير خدمات المعلومات واالستشارات وخدمات المشورة المتعلقة بكافة الخدمات التسوق، توف
المذكورة آنفاً، خدمات تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير، وذلك لتمكين عامة الزبائن من 

 معاينتها وشرائها عند الحاجة

 

Date of 13/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 13/12/2018  

Applicant Name: M.H.Alshaya Co.W.L.L.  اسم طالب التسجيل:  .م.م.شركة محمد حمود الشايع ذ 

Nationality     : KUWAIT جنسية الطالب كويت: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O.Box 181, Safat 13002,Kuwait , kuwait .عنوان طالب التسجيل  ، الكويت  ، الكويت13002، الصفاة 181ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 18055 11195 AMMAN -Emmar 
Tower ,6th Circle Tower A11th floor 

الدوار -عمان ابراج اعمار   11195  18055 ص.ب  
 A11برج الطابق -السادس 

ليغالتبعنوان   

Trademark 165673 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165673 الصنف 
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Advertising, Presentation of goods on communication media, 
for retail purposes ,Online promotion of computer networks and 
websites ,Advertising by transmission of on-line publicity for 
third parties through electronic communications networks 
,Rental of advertising space on websites, Business 
management and organization consultancy, Providing business 
information via a web site ,Providing business information 
through the internet, cable networks, or other forms of data 
transmission ,Sales promotion for others through issuing and 
managing VIP cards, Sales promotion for others ,promoting 
cellular phones and parts thereof, software, wearable 
computers, mobile telecommunications terminals of others, 
Retail services for consumer electronics and parts thereof 
,Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of 
goods and services, Import-export agency services, Personnel 
management consultancy, Relocation services for businesses, 
Compiling indexes of information for commercial or advertising 
purposes,  Updating and maintenance of data in computer 
databases, Book-keeping, Sponsorship search, Retail services 
for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and 
medical supplies. 

ل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة،الترويج عبر الدعاية واإلعالن ،عرض السلع على وسائ
االنترنت لشبكات الكمبيوتر ومواقع الويب،الدعاية واإلعالن من خالل بث الدعاية واإلعالن 

عبر االنترنت لألطراف الثالثة من خالل شبكات االتصاالت اإللكترونية ،تأجير المساحات 
نظيم األعمال،توفير معلومات األعمال عن االعالنية على مواقع الويب ،إستشارات في إدارة وت

طريق مواقع اإلنترنت،توفير معلومات األعمال عبر االنترنت، شبكات الكيبل، أو غيرها من 
وسائل نقل البيانات،ترويج المبيعات لآلخرين من خالل إصدار وإدارة بطاقات كبار 

ا، البرمجيات، أجهزة الشخصيات،ترويج المبيعات لآلخرين،ترويج الهواتف الخلوية وأجزائه
كمبيوتر يمكن ارتدائها، طرفيات االتصاالت المتنقلة للغير.،خدمات البيع بالتجزئة إللكترونيات 

المستهلك وأجزائها،توفير سوق عبر االنترنت لمشترين وباعة البضائع والخدمات،خدمات 
مال،تجميع وكاالت اإلستيراد والتصدير،إستشارات إدارة شؤون الموظفين،خدمات نقل األع

فهارس المعلومات لغايات تجارية أو دعائية،تحديث وصيانة البيانات في قواعد بيانات 
الكمبيوتر،مسك الدفاتر،البحث عن كفالة،خدمات البيع بالتجزئة للمستحضرات الصيدالنية 

 والبيطرية والصحية واإلمدادات الطبّية.

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

( Rالتنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الحرف االتيني )
 بمعزل عن العالمه

 

Date of 30/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/12/2018  

Applicant Name: Realme Chongqing Mobile 
Telecommunications 
Corp., Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: ، إل تي دي.ريلمي تشونغكينغ موبايل تيليكوميونيكيشنز كورب

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No.2 Building, No.24 Nichang Boulevard, 
Huixing Block, Yubei District, Chongqing, 
China, P.O.Box: 11191, 11191 

نيتشانغ بوليفارد، هويكسينغ بلوك،  24بيلدينغ، رقم  2رقم 
, 11191ديستركت، تشونغكينغ، الصين.  ، ص.ب: يوبي

11191 

 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 165808 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165808 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Inport and trad tires batteries and auto parts  استيراد وتجارة االطارات والبطاريات وقطع غيار السيارات 

 

Date of 15/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 15/01/2019  

Applicant Name: Ayas Motors Auto 
Industry 

 اسم طالب التسجيل: شركة اياس لصناعة السيارات 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman- gardens street - lslamoc bank 
complex , Amman, P.O.Box: 927577, 
11190 

مجمع البنك االسالمي  ، عمان  ،  -شارع الجاردنز  -عمان 
 11190, 927577ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 927577 -11190 Amman- gardens 
street - lslamoc bank complex  

مجمع  -شارع الجاردنز  -عمان  11190 -927577ص.ب  
 البنك االسالمي 

ليغعنوان التب  

Trademark 165878 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165878 الصنف 
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 البيانات مجرد بداية  
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

providing customized statistical reports concerning 
demographic data; business appraisal services; business 
information services; commercial information agencies; 
economic forecasting services; business research services; 
providing statistical information; providing information in the 
nature of news and commentary, analysis and reports on market 
performance and pricing of municipal bonds and news and 
analysis on corporate treasury cash and compliance, news and 
analysis on mergers and acquisitions, information on ownership 
of corporations, information regarding corporate and financial 
executives, post trade operations in the nature of trade 
processing and settlement, allocation, and account 
reconciliation in the global securities markets. 

تقديم تقارير إحصائية حسب الطلب تتعلق بالبيانات الديموغرافية؛ خدمات تقييم األعمال؛ 
خدمات معلومات األعمال؛ وكاالت المعلومات التجارية؛ خدمات التنبؤات االقتصادية؛ خدمات 

ألعمال؛ تقديم المعلومات اإلحصائية؛ توفير المعلومات على شكل أخبار وتعليقات أبحاث ا
والتحليالت وتقارير حول أداء السوق وتسعير سندات البلديات واألخبار والتحليالت المتعلقة 

بأموال خزينة الشركة وااللتزامات، األخبار والتحليالت بشأن عمليات الدمج واالستحواذ، 
لكية الشركات، ومعلومات تتعلق بالشركات والمدراء التنفيذيون الماليون، ومعلومات بشأن م

وعمليات ما بعد التجارة على شكل تدقيق وتسوية الصفقات التجارية، والتوزيع، وتسوية 
 الحسابات في أسواق األوراق المالية العالمية.

 

Date of 16/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/01/2019  

Applicant Name: Financial & Risk 
Organisation Limited 

 اسم طالب التسجيل: فاينانشال آند ريسك أورجانايزيشن ليمتد

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Five Canada Square, Canary Wharf  
London England E14 5AQ 

 عنوان طالب التسجيل  أيه كيو5 14فايف كندا سكوير، كناري وارف لندن إنجلترا ئي

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 165786 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165786 الصنف 
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   Data is Just the Beginning  
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

providing customized statistical reports concerning 
demographic data; business appraisal services; business 
information services; commercial information agencies; 
economic forecasting services; business research services; 
providing statistical information; providing information in the 
nature of news and commentary, analysis and reports on market 
performance and pricing of municipal bonds and news and 
analysis on corporate treasury cash and compliance, news and 
analysis on mergers and acquisitions, information on ownership 
of corporations, information regarding corporate and financial 
executives, post trade operations in the nature of trade 
processing and settlement, allocation, and account 
reconciliation in the global securities markets. 

غرافية؛ خدمات تقييم األعمال؛ تقديم تقارير إحصائية حسب الطلب تتعلق بالبيانات الديمو
خدمات معلومات األعمال؛ وكاالت المعلومات التجارية؛ خدمات التنبؤات االقتصادية؛ خدمات 

أبحاث األعمال؛ تقديم المعلومات اإلحصائية؛ توفير المعلومات على شكل أخبار وتعليقات 
ر والتحليالت المتعلقة والتحليالت وتقارير حول أداء السوق وتسعير سندات البلديات واألخبا

بأموال خزينة الشركة وااللتزامات، األخبار والتحليالت بشأن عمليات الدمج واالستحواذ، 
ومعلومات بشأن ملكية الشركات، ومعلومات تتعلق بالشركات والمدراء التنفيذيون الماليون، 

ع، وتسوية وعمليات ما بعد التجارة على شكل تدقيق وتسوية الصفقات التجارية، والتوزي
 الحسابات في أسواق األوراق المالية العالمية.

 

Date of 16/01/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/01/2019  

Applicant Name: Financial & Risk 
Organisation Limited 

 اسم طالب التسجيل: فاينانشال آند ريسك أورجانايزيشن ليمتد

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Five Canada Square, Canary Wharf  
London England E14 5AQ 

 عنوان طالب التسجيل  أيه كيو5 14فايف كندا سكوير، كناري وارف لندن إنجلترا ئي

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 165782 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165782 الصنف 
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  IMDB  
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Providing an on-line commercial information directory; 
dissemination of advertising for others via an on-line electronic 
communications network; providing a searchable on-line advertising 
guide featuring the goods and services of others; database 
management services; on-line ordering services featuring movies, 
motion pictures, documentaries, films, television programs, 
graphics, animation and multimedia presentations, videos and DVDs, 
and other audiovisual works; Providing online business directory 
information, namely, providing information regarding the 
location/addresses of movie theaters; computerized on-line 
searching and ordering service featuring movies, motion pictures, 
documentaries, films, television programs, graphics, animation and 
multimedia presentations, and other audiovisual works in the form of 
videocassettes, compact disks, DVDs, digital downloads and direct 
digital transmission; association services, namely providing 
opportunities for exchange of information and conversation 
regarding a wide variety of topics by means of product reviews; 
auction services; auctioneering; automated and computerized retail 
and wholesale services; automated and computerized trading 
services; directory services to help locate people, places, 
organizations, phone numbers, network home pages, and electronic 
mail addresses; Providing an online searchable database featuring 
employment and career opportunities and business, employment 
and professional information; providing an online searchable 
database featuring movie, motion picture and television talent 
casting employment opportunities and talent casting employment 
information; providing online computer databases and online 
searchable databases in the fields of business and professional 
networking; providing online career networking services and 
information in the fields of employment, recruitment, job resources, 
and job listings; providing networking opportunities for individuals 
seeking employment; on-line professional networking opportunities; 
Online retail store services featuring streamed and downloadable 
pre-recorded audio, video and audiovisual content; compiling of 
information into computer databases; comparison shopping services 
namely, promoting the goods and services of others; computerized 
database and file management; creating indexes of information, sites 
and other resources available on global computer networks and 
other electronic and communications networks for others; order 
fulfillment services namely, services relating to order processing; 
promoting the goods and services of others by providing, searching, 
browsing and retrieving information, sites, and other resources 
available on global computer networks and other electronic and 
communications networks for others. 

معلومات تجاري على  الخط مباشرة، نشر مواد الدعاية واإلعالن لآلخرين توفير دليل 
عبر شبكة اتصاالت الكترونية، توفير دليل اعالني قابل للبحث على الخط مباشرة يضم 
منتجات وخدمات اآلخرين، خدمات ادارة قواعد البيانات، خدمات الطلب على االنترنت 

رامج الوثائقية واالفالم السينمائية وبرامج التي تضم االفالم والصور المتحركة والب
التلفزيون والرسوم البيانية والرسوم المتحركة والعروض متعددة الوسائط 

والفيديوهات وأقراص الفيديو الرقمية وغيرها من االعمال السمعبصرية، توفير دليل 
معلومات االعمال على الخط مباشرة وبالتحديد توفير المعلومات المتعلقة 

قع/عناوين دور السينما، خدمات البحث المحوسب على االنترنت والطلب التي بموا
تضم االفالم والصور المتحركة والبرامج الوثائقية واالفالم السينمائية وبرامج 

التلفزيون والرسوم البيانية والرسوم المتحركة والعروض متعددة الوسائط وغيرها من 
و وأقراص مضغوطة وأقراص فيديو االعمال السمعبصرية على شكل أشرطة فيدي

رقمية والتنزيل الرقمي والبث الرقمي المباشر، خدمات الربط وبالتحديد توفير فرص 
تبادل المعلومات والمحادثة حول مجموعة واسعة من المواضيع بواسطة تقييم 

 المنتجات،  خدمات المزاد،  البيع بالمزاد العلني، خدمات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة
المحوسبة والمؤتمتة، خدمات التداول المحوسبة والمؤتمتة، خدمات االدلة للمساعدة 
في ايجاد االشخاص واالماكن والمنظمات وأرقام الهاتف وصفحات الشبكات الرئيسية 

وعناوين البريد االلكتروني، توفير قواعد بيانات قابلة للبحث على االنترنت تضم 
علومات المهن والتوظيف، توفير قاعدة بيانات التوظيف وفرص العمل واالعمال وم

قابلة للبحث على االنترنت تضم االفالم والصور المتحركة وفرص عمل تجارب أداء 
المواهب التلفزيونية ومعلومات توظيف تجارب االداء، توفير قواعد بيانات الحاسوب 

الشبكات على الخط مباشرة وقواعد البيانات القابلة للبحث في مجاالت االعمال و
المهنية، توفير خدمات شبكات الوظائف على الخط مباشرة والمعلومات في مجاالت 

التوظيف وتعيين الموظفين ومصادر الوظائف وقوائم الوظائف، توفير فرص التواصل 
لالفراد الذين يبحثون عن وظائف، فرص الشبكات المهنية على الخط مباشرة، خدمات 

الصوتيات المتدفقة والقابلة للتنزيل والمسجلة مسبقا  متاجر البيع بالتجزئة التي تضم
والفيديو والمحتويات السمعبصرية، تجميع المعلومات في قواعد بيانات حاسوبية،  

خدمات مقارنات التسوق وبالتحديد ترويج المنتجات والخدمات لآلخرين، قواعد 
وغيرها من البيانات المحوسبة وادارة الملفات، انشاء فهارس معلومات ومواقع 

المصادر المتوفرة على شبكات الحاسوب العالمية وغيرها من شبكات االتصاالت 
والشبكات االلكترونية لآلخرين، خدمات استيفاء الطلبات وبالتحديد الخدمات المتعلقة 

بمعالجة الطلبات، ترويج المنتجات والخدمات لآلخرين عن طريق تزويد وبحث 
واقع وغيرها من المصادر المتوفرة على شبكات وتصفح واسترجاع المعلومات والم

 الحاسوب العالمية والشبكات االلكترونية لآلخرين.

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 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 165802 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165802 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Business consultancy, management, planning and supervision; 
Advertising; Advertising and marketing; Advertising services provided 
via the internet; Presentation of goods and services on the Internet; 
Organisation and conducting of presentations of goods; Administration 
of foreign business affairs; Administration of the business affairs of 
franchises; Administration of the business affairs of retail stores; 
Marketing services; Online advertising and marketing; Telemarketing 
services; Retailing and wholesaling, including via the internet, of animal 
skins, hides, unworked or semi-worked leather, imitation leather, curried 
skins, valises, backpacks, trunks (luggage), vanity cases, not fitted; 
Retailing and wholesaling, including via the internet, of bags, handbags, 
travelling sets (leatherware); Retailing and wholesaling, including via the 
internet, of garment bags of leather for travel, bags for sports, beach 
bags, chain mesh purses, suitcases, attach? cases, garment bags for 
travel, briefcases, card cases (notecases), key cases, pocket wallets and 
purses; Retailing and wholesaling, including via the internet, of clothing, 
clothing for men, women and children, clothing of leather, clothing of 
imitations of leather, sportswear; Retailing and wholesaling, including 
via the internet, of sweaters, dresses, coats, combinations (clothing), 
skirts, scarves, neckerchiefs, pocket squares, headscarves, belts 
(clothing), money belts (clothing); Retailing and wholesaling, including 
via the internet, of neckties, gloves (clothing), ski gloves, stockings, 
socks, hats, headgear for wear, sun visors; Retailing and wholesaling, 
including via the internet, of shoes, shoes for men, women and children, 
bath slippers, bath sandals, beach shoes, esparto shoes or sandals, 
gymnastic shoes; Retailing and wholesaling, including via the internet, 
of footwear, footwear for men, women and children, boots for sports, 
shoe laces, football boots, boots, ankle boots, lace-up boots, boot 
uppers, ski boots, sandals, slippers, wooden shoes; Retailing and 
wholesaling, including via the internet, of fittings of metal for footwear, 
studs for football boots, footmuffs, not electrically heated, non-slipping 
devices for footwear, heels, soles for footwear, inner soles and footwear 
uppers; Electronic commerce services, namely, providing information 
about products via telecommunication networks for advertising and 
sales purposes; Online auctioneering; Business advice relating to 
franchising; Business management advisory services relating to 
franchising; Business advisory services relating to the establishment 
and operation of franchises; Merchandising; Office functions services; 
Office services for electronically collating data; Filing documents or 
magnetic-tapes [office functions]; Import and export services. 

ألعمال؛ اإلدارة، التخطيط واإلشراف، الدعاية واإلعالن؛ الدعاية استشارات ا
واإلعالن والتسويق؛ خدمات الدعاية واإلعالن المقدمة عبر اإلنترنت؛ عرض 

السلع والخدمات عبر اإلنترنت؛ تنظيم وإدارة عرض السلع؛ إدارة شؤون األعمال 
رة شؤون األعمال األجنبية؛ إدارة شؤون األعمال الخاصة بحقوق االمتياز؛ إدا

الخاصة بمتاجر البيع بالتجزئة؛ خدمات التسويق؛ الدعاية واإلعالن والتسويق 
عبر االنترنت؛  خدمات التسويق عبر الهاتف؛ البيع بالتجزئة والبيع بالجملة، بما 
في ذلك عبر االنترنت، لجلود الحيوانات، الجلود غير المدبوغة، جلود مصنعة أو 

د، جلود مدبوغة، حقائب صغيرة سفرية، حقائب ظهر، شبه مصنعة، جلود تقلي
صناديق ثياب ]حقائب سفرية[، حقائب صغيرة لمستحضرات التجميل ]غير 

مجهزة[؛ البيع بالتجزئة والبيع بالجملة، بما في ذلك عبر االنترنت، للحقائب، 
حقائب اليد، عدة سفرية ]مصنوعات جلدية[؛ البيع بالتجزئة والبيع بالجملة، بما 

ي ذلك عبر االنترنت، للحقائب الجلدية للمالبس السفرية، حقائب للرياضة، ف
حقائب للشاطئ، جزادين مشبكة من سالسل، حقائب سفرية، حقائب صغيرة، 
حقائب مالبس سفرية، محافظ جلدية، محافظ للبطاقات ]محافظ جيب[، علب 

ا في ذلك عبر مفاتيح، محافظ جيب و جزادين؛ البيع بالتجزئة والبيع بالجملة، بم
االنترنت، للمالبس، مالبس للرجال والنساء واألطفال، مالبس جلدية، مالبس من 

جلد ُمقلّد، مالبس للرياضة؛ البيع بالتجزئة والبيع بالجملة، بما في ذلك عبر 
االنترنت، للسترات؛ الفساتين، المعاطف، قمصان مسرولة ]مالبس[؛ تنانير؛ 

جيب؛ أوشحة )لفاعات( للرأس؛ أحزمة أوشحة؛ مناديل للرقبة؛ أوشحة لل
]مالبس[؛ أحزمة للنقود ]مالبس[؛ البيع بالتجزئة والبيع بالجملة، بما في ذلك 
عبر االنترنت، لربطات العنق؛ القفازات ]مالبس[؛ قفازات للتزلج على الجليد؛ 

جوارب طويلة؛ جوارب؛ قبعات؛ أغطية للرأس؛ قبعات ذات حافة شمسية؛ البيع 
البيع بالجملة، بما في ذلك عبر االنترنت، لألحذية؛ أحذية للرجال بالتجزئة و

والنساء واألطفال؛ شباشب استحمام؛ صنادل استحمام؛ أحذية للشاطئ؛ أحذية أو 
صنادل من نسيج الحلفاء؛ أحذية للرياضة البدنية؛ البيع بالتجزئة والبيع بالجملة، 

دم للرجال والنساء واألطفال؛ بما في ذلك عبر اإلنترنت، للباس القدم؛ لباس الق
أحذية للرياضة؛ أربطة لألحذية؛ أحذية لكرة القدم، أحذية، أحذية الكاحل، أحذية 

طويلة ذات أربطة، فرعات األحذية )الجزء العلوي من األحذية(، أحذية تزلج، 
صنادل، شباشب، أحذية خشبية؛ البيع بالتجزئة والبيع بالجملة، بما في ذلك عبر 

لوازم معدنية للباس القدم، رصائع ألحذية كرة القدم، أغطية ال تسخن االنترنت، 
كهربائياً لتدفئة القدمين، أدوات مانعة النزالق لباس القدم، كعوب لألحذية، نعال 

للباس القدم، نعال داخلية )ضبانات( وفرعات لباس القدم )الجزء العلوي من 
، تزويد معلومات حول لباس القدم(؛ خدمات التجارة اإللكترونية، وبخاصةً 

المنتجات عبر  شبكات االتصال عن بعد لغايات الدعاية واإلعالن والمبيعات؛ البيع 
بالمزاد عبر االنترنت؛ تقديم النصح فيما يتعلق باألعمال بشأن حقوق االمتياز؛ 

خدمات النصح المتعلقة بإدارة األعمال بشان حقوق االمتياز؛ خدمات النصح 
علقة بتأسيس وتشغيل حقوق االمتياز؛ خدمات النصح بشان بشأن األعمال المت

األعمال المتعلقة بتأسيس وتشغيل حقوق االمتياز؛ الترويج؛ خدمات تفعيل النشاط 
المكتبي؛ الخدمات المكتبية للبيانات المجمعة إلكترونياً؛ إيداع الوثائق أو األشرطة 

 تصدير.المغناطيسية ]الوظائف المكتبية[؛ خدمات االستيراد وال

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 017967244 
Claim Date: 10/10/2018 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 017967244رقم االدعاء: 

 10/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 16/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/01/2019  

Applicant Name: PREMIATA S.R.L. التسجيل:اسم طالب  .إل.آر.بريمياتا إس  

Nationality     : ITALY جنسية الطالب ايطاليا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Via Friuli, 64, 20135 MILANO, ITALY  ،عنوان طالب التسجيل  ميالنو، إيطاليا 20135، 64فيا فريولي 

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 
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  AMAZON  
  Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Class 35: Advertising; business management; business 
administration; office functions; computerised data management; 
administrative processing of purchase orders; updating of advertising 
material; compiling of cost analyses; direct mail advertising; 
advertising by mail order; employment agencies; auctioning; 
auctioneering services; direct mail advertising; business management 
assistance services; industrial management assistance; commercial 
management assistance; assistance with purchasing goods and 
services, for others, assistance with the management of hotels; 
bookkeeping; searching for data in computer files, for others; 
shopwindow dressing; demonstration of goods; distribution of 
samples; invoicing services; television advertising; business 
assistance for artists and performers; commercial information agency 
services; business investigations; photocopying; import and export 
agencies; business inquiries; assistance with the procurement of 
goods and services, for others; business information services; 
commercial administration of the licensing of the goods and services 
of others; compiling statistics; Compilation and systemisation of data 
into computer databases; copying of documents; layout services for 
advertising purposes; online advertising on the Internet and other 
global computer network systems; market analysis; marketing 
research; typing; modelling for advertising or sales promotion; cost 
analysis; relocation services for businesses; online advertising on 
computer networks; opinion polling; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; organisation of trade fairs for 
commercial or advertising purposes; personnel recruitment; 
Comparison services (Price -); professional business consultancy 
services; public relations services; presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; psychological tests in 
connection with selection of personnel; public relations; publication 
of publicity texts; radio advertising; efficiency expert services; 
accounting; publicity agencies; dissemination of advertising matter; 
advertising management; personnel recruitment consultancy; 
transcription; document reproduction; audit services; business 
management consultancy; business organisation consultancy; sales 
promotion for others; sales promotion (for others); price comparison; 
secretarial services; publicity texts (writing of -); sorting and editing of 
information in computer databases; shorthand; research for 
sponsorship; searching for data in computer databases, for others; 
arranging newspaper subscriptions (for others); arranging 
telecommunications subscriptions, for others; word processing; 
telephone answering for unavailable subscribers; transcription; 
television advertising; drawing up of statements of account; 
preparation of payrolls; development of advertising articles; 
distribution of samples; outdoor advertising; preparation of tax 

خدمات الدعاية واإلعالن، خدمات إدارة األعمال، خدمات توجيه االعمال، خدمات 
تفعيل النشاط المكتبي، خدمات إدارة البيانات المحوسبة، خدمات المعالجة اإلدارية 

لطلبات الشراء، خدمات تحديث مواد الدعاية واإلعالن، خدمات جمع تحليل التكلفة، 
خدمات اإلعالن بالبريد المباشر، خدمات الدعاية واإلعالن بالطلب البريدي، خدمات 

بالمزاد العلني، خدمات اإلعالن بالبريد المباشر، وكاالت التوظيف، خدمات البيع 
خدمات المساعدة في إدارة األعمال، خدمات المساعدة في إدارة األعمال الصناعية، 

خدمات المساعدة في إدارة األعمال التجارية، خدمات المساعدة في شراء السلع 
دفاتر، والخدمات لآلخرين، خدمات المساعدة في إدارة الفنادق، خدمات مسك ال

خدمات البحث عن بيانات في ملفات الكمبيوتر لآلخرين، خدمات تزيين واجهات 
المحالت التجارية؛ خدمات عرض السلع؛ خدمات توزيع العينات؛ خدمات تحرير 

الفواتير؛ خدمات الدعاية واإلعالن عبر التلفزيون؛ خدمات المساعدة في إدارة اعمال 
ت األنباء التجارية؛ خدمات تقصي حقائق الفنانين ومؤدي العروض؛ خدمات وكاال

األعمال؛ خدمات نسخ الصور؛ خدمات وكاالت االستيراد والتصدير؛ خدمات التحريات 
عن األعمال؛ خدمات المساعدة في شراء السلع والخدمات لآلخرين؛ خدمات تقديم 
ت المعلومات واألخبار عن األعمال؛ خدمات اإلدارة التجارية لترخيص السلع والخدما

الخاصة باآلخرين؛ خدمات تجميع البيانات اإلحصائية؛ خدمات تجميع وتنظيم البيانات 
في قاعدة بيانات الكمبيوتر؛ خدمات نسخ الوثائق؛ خدمات التصميم لغايات الدعاية 
واإلعالن؛ خدمات الدعاية واإلعالن على اإلنترنت وعلى أنظمة شبكات الكمبيوتر 

األسواق؛ خدمات أبحاث التسويق؛ خدمات الطباعة؛ العالمية األخرى؛ خدمات تحليل 
خدمات إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات؛ خدمات تحليل التكلفة؛ 

خدمات نقل األعمال؛ خدمات الدعاية واإلعالن عبر اإلنترنت على شبكات الكمبيوتر؛ 
تجارية أو خدمات اإلستفتاء وإستطالع اآلراء؛ خدمات تنظيم المعارض لغايات 

إعالنية؛ خدمات تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية أو إعالنية؛ خدمات توظيف 
األفراد؛ خدمات مقارنة األسعار؛ خدمات إستشارات األعمال المهنية؛ خدمات 

العالقات العامة؛ عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة؛ خدمات 
بإختيار الموظفين؛ خدمات العالقات العامة؛ خدمات نشر  اإلختبارات النفسية المتعلقة

نصوص الدعاية واإلعالن؛ خدمات اإلعالن بالراديو؛ خدمات الخبراء في الكفاية؛ 
خدمات المحاسبة؛ خدمات وكاالت الدعاية واإلعالن؛ خدمات نشر مواد الدعاية 

األفراد؛ واإلعالن؛ خدمات إدارة الدعاية واإلعالن؛ خدمات استشارات توظيف 
خدمات النسخ؛ خدمات إستنساخ الوثائق؛ خدمات تدقيق الحسابات؛ خدمات 

استشارات إدارة األعمال؛ خدمات إستشارات تنظيم األعمال؛ خدمات ترويج المبيعات 
]لآلخرين[؛ خدمات مقارنة األسعار؛ خدمات السكرتارية؛ خدمات كتابة نصوص 

ومات في قواعد بيانات الكمبيوتر؛ الدعاية واإلعالن؛ خدمات فرز وتحرير المعل
خدمات االختزال؛ خدمات األبحاث للكفاالت؛ خدمات البحث عن بيانات في قاعدة 

بيانات الكمبيوتر لآلخرين؛ خدمات تنظيم االشتراك في الصحف ]لآلخرين[؛ خدمات 
تنظيم االشتراك بخدمات االتصاالت لآلخرين؛ خدمات معالجة النصوص؛ خدمات الرد 

اتف للمشتركين غير الموجودين؛ خدمات النسخ؛ خدمات الدعاية واإلعالن على اله
عبر التلفزيون؛ خدمات إعداد تقارير الحسابات؛ خدمات إعداد كشوف الرواتب؛ 
خدمات تطوير مواد الدعاية واإلعالن؛ خدمات توزيع العينات؛ خدمات الدعاية 

تأجير آالت النسخ؛  واإلعالن الخارجي؛ خدمات إعداد عائدات الضرائب؛ خدمات
خدمات تأجير مواد الدعاية واإلعالن؛ خدمات تأجير المساحات اإلعالنية؛ خدمات 
تأجير الوقت المخصص للدعاية واإلعالن في وسائل اإلتصال؛ تأجير آالت البيع؛ 
خدمات تقييم األعمال؛ خدمات التنبؤات االقتصادية؛ خدمات البيع بالتجزئة عبر 

لمتعلقة بالموسيقى وخاصة التسجيالت الموسيقية واألشرطة اإلنترنت للمنتجات ا
الموسيقية والكسيتات الموسيقية وبرامج تأليف الموسيقى وأقراص الليزر وصناديق 
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returns; rental of copiers; rental of publicity material; rental of 
advertising space; renting out of advertising time in communication 
media; rental of vending machines; business appraisals; economic 
forecasting; online retail of music-related products, namely musical 
recordings, musical tapes, musical cassettes, musical composition 
software, laser discs, musical automata (coin operated) (jukes boxes), 
musical CDs, musical DVDs, musical digital optical storage discs, 
musical 3D discs, musical audio recordings, musical audiovisual 
recordings, musical video recordings, musical dual discs, musical 
minidisks, musical SACDs, vinyl records, MP3 downloads, digital 
music recordings, digital audiovisual recording; advertising services, 
namely the dissemination of advertising matter for others via an 
online electronic communications network; retail advertising services, 
namely the dissemination of advertising matter for others via an 
online electronic communications network; providing a searchable 
on-line commercial database featuring screenplays, music, movies, 
television shows, multimedia presentations, computer software, audio 
files, comic books, and publications; market research and information 
services; compiling of information into computer databases; market 
research and business marketing information services, namely, 
facilitating person-to-person, person-to-business, business-to-person, 
and business-tobusiness sharing of relevant information about 
entertainment and the entertainment industry; computerised online 
retail services, automated and computerized trading services, 
automated and computerized trading of goods for others provided 
over a global communication information network, on-line trading 
services, on-line retail and wholesale distributorship services, retail 
store services, mail order sales, retail sale services provided by 
means of a global computer network, retail online services, retail 
convenience stores, retail on-line convenience stores, retail 
department stores, online retail department stores, all in relation to 
paints, varnishes, lacquers, bleaching preparations and other 
substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring 
preparations, pharmaceutical and sanitary preparations, disinfectants, 
fungicides, herbicides, hand tool and implements, cutlery, razors, 
computers, DVDs and other blank digital recording media, pre-
recorded DVDs and other digital prerecorded media, computer 
software, fireworks, jewellery, horological and chronometric 
instruments, musical instruments, books, printed matter, stationery, 
photographs, adhesives for stationery or household purposes, paint 
brushes, packaging materials, leather and imitations of leather and 
goods made of these materials, namely animal skins, hides, trunks, 
travelling bags, umbrellas and parasols, walking sticks, furniture, 
mirrors, picture frames, household and kitchen utensils and 
containers, combs and sponges, brushes, articles for cleaning 
purposes, glassware, porcelain and earthenware, pots and pans for 
use in the kitchen, yarns and threads, textiles and textile goods, bed 
covers, table covers, clothing, footwear, headgear, lace and 
embroidery, ribbons and braid, buttons, hooks and eyes, pins and 
needles, carpet, rugs, mats and matting, linoleum, wall hangings, 
games and playthings, decorations for Christmas trees, candles, 
lights, bulbs, matches; computerised online ordering of services for 
others of general goods and general consumer goods; retail store 
services featuring electronic games, computer games, video games, 
electronic game software, computer game software, and video game 
software; Online retail store services featuring streamed and 
downloadable pre-recorded electronic games; computerized 
processing of on-line purchase orders; compilation of business 
information into a searchable databases available via a global 
computer network; compilation of advertising information featuring 
the goods and services of other on-line vendors, into an on-line 
advertising guide; providing an on-line commercial information 
directory; computerized database management services; on-line 
ordering services; customer loyalty program services featuring 
rewards in the form of discounted shipping services; retail services, 
namely, administration of a discount program for enabling 
participants to obtain discounts on shipping services through use of a 
discount membership program and variable rate shipping program; 

موسيقية ]صناديق نغم[ تدار بقطع النقد وأقراص مدمجة موسيقية وأقراص فيديو 
قية ثالثية رقمية موسيقية وأقراص تخزين بصرية رقمية موسيقية وأقراص موسي

األبعاد وتسجيالت صوتية موسيقية وتسجيالت سمعية مرئية موسيقية وتسجيالت 
مرئية موسيقية وأقراص موسيقية مزدوجة وأقراص موسيقية مصّغرة وأقراص 

 3صوتية موسيقية عالية الكفاءة والفونوغراف وأجهزة تحميل ملفات اإلم بي 
قمية؛ خدمات الدعاية ومسجالت موسيقى رقمية ومسجالت سمعية مرئية ر

واإلعالن، وخاصة، نشر مواد الدعاية واإلعالن عبر شبكات االتصاالت االلكترونية 
عبر اإلنترنت؛خدمات الدعاية واإلعالن للبيع بالتجزئة، وخاصة، نشر مواد الدعاية 
واإلعالن عبر شبكات االتصاالت االلكترونية عبر اإلنترنت لآلخرين؛ خدمات توفير 

ات تجارية قابلة للبحث عبر االنترنت فيما يتعلق بالنصوص السينمائية قاعدة بيان
والموسيقى واألفالم والبرامج التلفيزيونية وعروض الوسائط المتعددة وبرامج 

الكمبيوتر والملفات السمعية وكتب الرسوم الهزلية والمطبوعات؛ خدمات ابحاث 
معلومات في قواعد بيانات األسواق ومعلومات التسويق التجارية، خدمات تصنيف ال

الكمبيوتر؛ خدمات تقديم معلومات بشأن أبحاث السوق وتسويق األعمال، وخاصة، 
تسهيل تبادل ومشاركة المعلومات ذات صلة بالترفيه والصناعة في مجال الترفيه من 
شخص إلى شخص ومن شخص إلى عمل تجاري ومن عمل تجاري إلى شخص ومن 

دمات البيع بالتجزئة المحوسبة عبر اإلنترنت، عمل تجاري إلى عمل تجاري؛ خ
خدمات التجارية المحوسبة واآللية، خدمات تجارية محوسبة وآلية لتجارة البضائع 

لآلخرين مقدمة عبر شبكة معلومات اتصاالت عالمية، خدمات تجارية عبر اإلنترنت، 
يع بالتجزئة، خدمات توزيع البيع بالتجزئة وبالجملة عبر اإلنترنت، خدمات محالت الب

خدمات مبيعات الطلب عبر البريد اإللكتروني، خدمات البيع بالتجزئة المقدمة عن 
طريق شبكة الكمبيوتر العالمية، خدمات البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت، خدمات متاجر 
البيع الميّسر  بالتجزئة، خدمات متاجر البيع الميّسر بالتجزئة عبر اإلنترنت، خدمات 

يرة للبيع بالتجزئة، خدمات المتاجر الكبيرة للبيع بالتجزئة عبر اإلنترنت المتاجر الكب
جميعها فيما يتعلق بالطالءات والورنيش وطالءات اللك ومستحضرات قصر األقمشة 

وغيرها من المواد المستخدمة في غسل المالبس، مستحضرات التنظيف والصقل 
يدات الفطريات، مبيدات والجلي، مستحضرات الصيدالنية والصحية، مطهرات، مب

اعشاب، أدوات وعدد يدوية، أدوات قطع، ماكينات حالقة وكمبيوترات وأقراص 
فيديو رقمية ووسائط تسجيل رقمية فارغة أخرى واقراص فيديو رقمية مسجلة 
سابقاً ووسائط رقمية أخرى مسجلة مسبقاً وبرامج الكمبيوتر واأللعاب النارية 

ت وأدوات قياس الوقت الدقيقة واآلالت الموسيقية والمجوهرات وأدوات قياس الوق
والكتب المطبوعات والقرطاسية والصور الفوتوغرافية ومواد اللصق المستعملة في 
القرطاسية أو لغايات منزلية وفراشي دهان ومواد تغليف والجلود المدبوغة والجلود 

لحيوانات الخام المدبوغة المقلدة والبضائع المصنوعة من هذه المواد وخاصة جلود ا
او المدبوغة والصناديق والحقائب السفرية والمظالت والشماسي والعصي واألثاث 

والمرايا وإطارات الصور وأدوات وأواني وأوعية لإلستعمال المنزلي وللمطبخ 
وأمشاط وإسفنج وفراشي وأدوات التنظيف وأواني زجاجية وأواني الخزف الصيني 

ستخدام في المطبخ والغزل والخيوط والمنسوجات وأواني خزفية وأوعية ومقالي لإل
ومنتجات النسيج وأغطية الفراش وأغطية الموائد والمالبس ولباس القدم وأغطية 
الرأس والمخرمات والمطرزات واألشرطة والجدائل واألزرار والكالبات والعراوي 

والدبابيس واإلبر والسجاد والبسط والحصر ومفارش الحصير ومشمع فرش 
يات ومطرزات تعلق على الجدران واللعب وأدوات اللعب وزينة لشجرة عيد األرض

الميالد وشموع وأضواء وبصيالت وأعواد ثقاب؛ خدمات الطلبات المحوسبة عبر 
اإلنترنت لآلخرين للبضائع العامة البضائع االستهالكية العامة؛ خدمات محالت البيع 

عاب الكمبيوتر والعاب الفيديو وبرامج بالتجزئة فيما يتعلق باأللعاب اإللكترونية وأل
االلعاب اإللكترونية وبرامج ألعاب الكمبيوتر وبرامج برامج ألعاب الفيديو؛ خدمات 

محالت البيع بالتجزئة عبر اإلنترنت فيما يتعلق باأللعاب اإللكترونية المسجلة مسبقا 
رنت؛ خدمات وقابلة للتنزيل؛ خدمات المعالجة المحوسبة لطلبات الشراء عبر اإلنت

تجميع المعلومات التجارية في قواعد بيانات يمكن البحث فيها ومتوفرة عبر شبكة 
الكمبيوتر العالمية؛ خدمات تجميع معلومات الدعاية واإلعالن فيما تتعلق بالبضائع 
والخدمات للشركات األخرى عبر اإلنترنت، في دليل إعالني على شبكة اإلنترنت؛ 

ومات التجارية عبر اإلنترنت؛ خدمات إدارة قاعدة البيانات خدمات توفير دليل للمعل
المحوسبة؛ خدمات الطلب عبر اإلنترنت؛ خدمات برنامج والء العمالء ويتضمن 

مكافئات على شكل خدمات شحن مخّفضة؛ خدمات البيع بالتجزئة، وخاصة إدارة 
من  برنامج الخصم لتمكين المشتركين بالحصول على خصومات على خدمات الشحن

خالل استخدام عضوية برنامج الخصم وبرنامج شحن ذو سعر فائدة متغير؛ خدمات 
الوسيط التجاري لبيع وشراء البضائع والخدمات؛ خدمات المزاد العلني؛ خدمات 

اإلعالنية المبوبة؛ خدمات الطلب عبر اإلنترنت المحوسبة فيما يتعلق بالبضائع العامة 
مات توفير دليل للمعلومات التجارية عبر اإلنترنت؛ والبضائع االستهالكية العامة؛ خد

خدمات قواعد البيانات لتمكين اآلخرين من اإلطالع وإختيار الخدمات من الموقع 
اإللكتروني بشكل مالئم؛ خدمات تجميع قواعد بيانات الكمبيوتر لنقل وعرض وتخزين 

ديم المعلومات، العمليات التجارية وإثبات الهوية والمعلومات المالية؛ خدمات تق
وخاصة، توفير معلومات حول منتجات التجزئة للزبائن، فيما يتعلق بتوفر منتجات 
معينة مهمة لهم؛ خدمات توفير المعلومات التجارية عبر اإلنترنت، وخاصة، تحليل 
اختيارات الفرد وتوفير تقييمات وتوصيات المنتج؛ خدمات معالجة محوسبة لطلبات 

خدمات توفير دليل للمعلومات التجارية عبر اإلنترنت؛ خدمات الشراء عبر اإلنترنت؛ 
الدعاية واإلعالن، وخاصة نشر مواد الدعاية واإلعالن لآلخرين عبر شبكات 

اتصاالت الكترونية عبر اإلنترنت وتوفير دليل معلومات تجارية عبر اإلنترنت لهواة 
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Business intermediary services for the sale and purchase of goods 
and services; Auction services; Classified advertising services; 
Computerized on-line ordering of services featuring general 
merchandise and general consumer goods; Providing an on-line 
commercial information directory; database services to enable others 
to conveniently view and select services from a website; Compilation 
of computer databases for transmitting, displaying and storing 
transaction, identification and financial information; Information 
services, namely, providing information about retail products to 
customers, featuring the availability of specific products of interest to 
them; Online business information services, namely analyzing an 
individual's preferences and providing product reviews and 
recommendations; computerized processing of on-line purchase 
orders; providing an on-line commercial information directory; 
Advertising services, namely, dissemination of advertising for others 
via an on-line electronic communications network and providing an 
on-line commercial information directory for electronic game 
enthusiasts; department stores, online retail department stores and 
computerised online ordering services featuring scientific, nautical, 
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, 
measuring, signalling, checking, 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, high density optical discs and other digital recording 
media, mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, 
calculating machines, data processing equipment, computers, 
computer software, software, portable and handheld electronic 
devices for transmitting, storing, manipulating, recording, and 
reviewing text, images, audio, video and data, including via global 
computer networks, wireless networks, and electronic 
communications networks, tablet computers, electronic book readers, 
audio and video players, electronic personal organizers, personal 
digital assistants, and global positioning system devices, computer 
peripheral devices, monitors, displays, wires, cables, modems, 
printers, disk drives, adapters, adapter cards, cable connectors, plug-
in connectors, electrical power connectors, docking stations, and 
drivers, battery chargers, battery packs, memory cards and memory 
card readers, speakers, microphones, and headsets, cases, covers, 
and stands for computers, cases, covers, and stands for portable and 
handheld electronic devices for transmitting, storing, manipulating, 
recording, and reviewing text, images, sound, audio, video and data, 
including via global computer networks, tablet computers, electronic 
book readers, audio and video players, electronic personal 
organizers, personal digital assistants, and global positioning system 
devices and devices for the display of electronically published 
materials, namely, books, journals, newspapers, magazines, 
multimedia presentations, remote controls for portable and handheld 
electronic devices and computers, power adapters, USB cables, 
electronic docking stations, battery chargers, electrical connectors, 
wires, cables, and adaptors, wireless remote controls for portable 
electronic devices, headphones and earphones, data synchronization 
programs, and application development tool programs for personal 
and handheld computers, computer software for authoring, 
downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, 
decoding, displaying, storing and organizing text, graphics, images, 
and electronic publications, downloadable pre-recorded audio and 
audiovisual content, information, and commentary, downloadable 
electronic books, magazines, periodicals, newsletters, newspapers, 
journals, and other publications, downloadable electronic 
publications in the nature of fiction, nonfiction, comics and 
screenplays via computer and communications networks, 
downloadable films and movies featuring fiction and non-fiction 
stories provided via computer and communications networks, 
downloadable templates for designing books, short stories, 
storyboards, screenplays, comics, audio and video files, computer 
software for the collection, editing, organizing, modifying, book 

جر الكبيرة للبيع بالتجزئة األلعاب اإللكترونية؛ خدمات المتاجر الكبيرة، خدمات المتا
عبر اإلنترنت وخدمات الطلب عبر اإلنترنت المحوسبة فيما يتعلق باألجهزة واألدوات 

العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي 
واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة )اإلشراف( 

نقاذ والتعليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو واإل
التحكم في الطاقة الكهربائية وأجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور 

وحامالت بيانات مغناطيسية وأقراص تسجيل، أقراص مدمجة وأقراص فيديوية 
التسجيل الرقمية، آليات  رقمية، أقراص بصرية عالية الكثافة وغيرها من وسائط

لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد وآالت حاسبة ومعدات معالجة 
البيانات، أجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر وأجهزة إلكترونية محمولة إلرسال 

وتخزين ومعالجة وتسجيل وعرض الرسائل النصية والصور والملفات السمعية 
ا في ذلك عن طريق شبكات الكمبيوتر العالمية والشبكات والمرئية والبيانات بم

الالسلكية وشبكات االتصاالت اإللكترونية وأجهزة كمبيوتر لوحية، قارئات كتب 
إلكترونية ومشغالت الملفات المرئية والسمعية، مفكرات شخصية 

إلكترونية،مساعدات شخصية رقمية، وأجهزة النظام العالمي لتحديد المواقع، أجهزة 
لحقة بالكمبيوتر وبرامج مراقبة وشاشات عرض وأسالك وكبالت وأجهزة المودم م

وطابعات ومشغالت األقراص ومحوالت وبطاقات المحوالت وموصالت الكبالت 
وموصالت القابس وموصالت الطاقة الكهربائية وقاعدة تثبيت الكمبيوتر ومشغالت 

ة وقارئات بطاقات الذاكرة، وأجهزة شحن البطاريات وحزم البطاريات وبطاقات الذاكر
مكبرات الصوت وميكروفونات وسماعات وعلب أغطية وحوامل للكمبيوترات، علب 
وأغطية وحوامل لألجهزة اإللكترونية المحمولة إلرسال وتخزين ومعالجة وتسجيل 

وعرض الرسائل النصية والصور والملفات المرئية والسمعية والبيانات بما في ذلك 
كمبيوتر العالمية وأجهزة كمبيوتر لوحية وقارئات كتب عن طريق شبكات ال

إلكترونية، مشغالت الملفات السمعية والمرئية، مفكرات شخصية إلكترونية، 
مساعدات شخصية رقمية، وأجهزة النظام العالمي لتحديد المواقع، وأجهزة لعرض 

ض المواد المنشورة إلكترونياً وخاصة الكتب ومذكرات والصحف والمجالت وعرو
الوسائط المتعددة وأجهزة التحكم عن بعد لألجهزة اإللكترونية المحمولة ومهايئات 

، وقواعد تثبيت إلكترونية وشواحن بطاريات ووصالت USBالقدرة وكبالت 
كهربائية وأسالك وكبالت ومهايئات وأدوات تحكم السلكية عن بعد لألجهزة 

ن وبرامج تزامن البيانات اإللكترونية المحمولة، سماعات الرأس وسماعات األذ
وبرامج أدوات تطوير التطبيقات ألجهزة الكمبيوتر الشخصية والمحمولة، برامج 
الكمبيوتر لتأليف وتحميل وإرسال وإستقبال وتعديل واستخراج وترميز وتشفير 

وعرض وتخزين وتنظيم النصوص والرسومات والصور والمنشورات اإللكترونية، 
تي وسمعي بصري مسجل مسبقاً قابل للتنزيل، كتب محتوى ومعلومات وتسجيل صو

ومجالت ودوريات و نشرات إخبارية دورية وصحف ومذكرات ومنشورات أخرى 
الكترونية قابلة للتنزيل، منشورات الكترونية قابلة للتنزيل على شكل منشورات 

خيالية وواقعية وكوميدية ونصوص سينمائية عبر شبكات الكمبيوتر واإلتصاالت 
م قابلة للتنزيل تضم قصص خيالية وواقعية مقدمة عبر شبكات الكمبيوتر وأفال

واإلتصاالت ونماذج قابلة للتنزيل لتصميم الكتب والقصص القصيرة والقصص 
المصورة والنصوص السينمائية والقصص الهزلية وملفات السمعية والمرئية، 

ل وتخزين ومشاركة برنامج الكمبيوتر لتجميع وتعديل وتنظيم وتغيير وتأشير وإرسا
البيانات والمعلومات، كتب سمعية و ملفات سمعية رقمية قابلة للتنزيل، برامج في 

مجال عرض وإرسال الرسائل النصية والصور والصوت وبرامج إدارة قواعد 
البيانات، برنامج تمييز الحروف وبرنامج تمييز األصوات، برنامج البريد اإللكتروني 

تر للوصول والتصفح والبحث في قواعد البيانات ولوحات والرسائل، برنامج كمبيو
اإلعالنات اإللكترونية عبر اإلنترنت، برنامج تزامن البيانات، برنامج تطوير 

التطبيقات، مستحضرات قصر األقمشة وغيرها من المواد المستخدمة في غسل 
المالبس، مستحضرات التنظيف والصقل والجلي وصابون وعطور وزيوت عطرية، 

تحضرات تجميلية، غسول )لوشن( للشعر، منظفات أسنان ومستحضرات مس
صيدالنية وبيطرية، مستحضرات صحية ألغراض طبية، مواد وأغذية حمية معدة 

لإلستعمال الطبي وطعام لألطفال، لصقات، مواد ضماد، مواد لحشو األسنان، شمع 
رة، مبيدات طب األسنان، مطهرات، مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضا

الفطريات، مبيدات األعشاب، معادن غير نفيسة وكل خليط منها، بضائع من معادن 
غير نفيسة، وخاصة، مواد البناء المعدنية، مباني متنقلة معدنية، مواد معدنية 
لخطوط السكك الحديدية، أسالك وحبال غير كهربائية من معادن غير نفيسة، 

ة، مواسير وأنابيب معدنية، خزائن حفظ مصنوعات حدادة، خردوات معدنية صغير
الوثائق واألشياء الثمينة، خامات معادن، أدوات وعدد يدوية )تدار باليد(، أدوات 

قطع )شوك وسكاكين ومالعق(، أسلحة بيضاء، أدوات حالقة، أجهزة وأدوات 
جراحية وطبية وطب أسنان وبيطرية، أطراف وعيون وأسنان إصطناعية، أدوات 

خياطة أو درز الجروح، أجهزة لإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو تجبير، مواد 
والتبريد والتجفيف والتهوية والتزويد بالماء ولألغراض الصحية، المركبات وأجهزة 

النقل البري أو الجوي أو المائي، المعادن النفيسة وكل خليط منها، المجوهرات، 
قياس الوقت الدقيقة، آالت موسيقية، األحجار الكريمة، أدوات قياس الوقت وأدوات 

كتب خيالية وواقعية لمجموعة متنوعة من الموضوعات، سلسلة من الكتب الخيالية 
والواقعية، كتب الرسوم الهزلية، روايات مصورة، قصص على شكل رسوم وقصص 

كتب الرسوم الهزلية، القصص المصورة، واألعمال الفنية، الدوريات في مجال 
الهزلية، القصص المصورة، واألعمال الفنية،الورق، الورق  قصص كتب الرسوم

المقوى، المطبوعات والكتب، مواد تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، القرطاسية، 
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marking, transmission, storage and sharing of data and information, 
downloadable audiobooks and digital audio files, software in the field 
of text, image and sound transmission and display, database 
management software, character recognition software, voice 
recognition software, electronic mail and messaging software, 
computer software for accessing, browsing and searching online 
databases and electronic bulletin boards, data synchronization 
software, application development software, bleaching preparations 
and other substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring 
and abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, dentifrices, pharmaceutical and veterinary 
preparations, sanitary preparations for medical purposes, dietetic 
substances adapted for medical use, food for babies, plasters, 
materials for dressings, material for stopping teeth, dental wax, 
disinfectants, preparations for destroying vermin, fungicides, 
herbicides, common metals and their alloys, goods of common metal, 
namely metal building materials, transportable buildings of metal, 
materials of metal for railway tracks, non-electric cables and wires of 
common metal, ironmongery, small items of metal hardware, pipes 
and tubes of metal, safes, ores, hand tools and implements (hand-
operated), cutlery, side arms, razors, surgical, medical, dental and 
veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, 
orthopedic articles, suture materials, apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply and sanitary purposes, vehicles, apparatus for locomotion by 
land, air or water, precious metals and their alloys, jewellery, precious 
stones, horological and chronometric instruments, musical 
instruments, fiction and non-fiction books on a variety of topics, 
series of fiction and non-fiction books, comic books, graphic novels, 
stories in illustrated form and comic book stories, storyboards, and 
artwork, periodicals in the field of comic book stories, storyboards, 
and artwork, paper, cardboard, printed matter and books, bookbinding 
material, photographs, stationery, stickers and adhesives for 
stationery or household purposes, artists' materials, paint brushes, 
typewriters and office requisites, instructional and teaching material, 
plastic materials for packaging, printers' type, printing blocks, printed 
matter in the field of computers, printed matter in the field of tablet 
computers, printed matter in the field of multi-media products, 
interactive products and online services, printed publications, books, 
magazines, newsletters, periodicals, brochures, booklets, pamphlets, 
manuals, journals, leaflets, greeting cards, advertising and 
promotional material, catalogues, catalogues relating to computer 
software, computer brochures, computer handbooks, computer 
hardware publications, computer hardware reference manuals, 
computer hardware users guide, computer instruction manuals, 
computer manuals, publications relating to technology, digital 
technology and gadgets, catalogues relating to musical apparatus and 
instruments, catalogues relating to telecommunications apparatus, 
mobile phones, handheld and mobile digital electronic devices for the 
sending and receiving of telephone calls, faxes, electronic mail, video, 
instant messaging, music, audiovisual and other multimedia works, 
and other digital data, music books, music instruction manuals, music 
magazines, desk accessories, telephone and address books, agendas, 
diaries, calendars, posters, mounted and unmounted photographs, 
printed patterns for T-shirts and sweatshirts, display materials, decals 
and bumper stickers, booklets for sale with audio tapes, parts and 
fittings for the aforesaid goods, leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials, namely animal skins, hides, trunks 
and travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, 
harness and saddlery, furniture, mirrors, picture frames, goods of 
wood, cork, cane, wicker, horn, bone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics, 
namely furniture, mirrors, picture frames, baskets, book rests, bottle 
racks, chopping blocks, coat hooks, containers for storage, cork for 
bottles, hampers, high chairs for babies, decorative mobiles, placards, 
trays, pillows, shower curtain hooks, household or kitchen utensils 
and containers, combs and sponges, brushes, brush-making 
materials, articles for cleaning purposes, steelwool, unworked or 

لصاقات، مواد اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية، ومواد الفنانين، 
د التوجيه والتدريس، مواد فراشي الدهان، اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبية، موا

التغليف البالستيكية، حروف الطباعة، الكليشيهات، المطبوعات في مجال أجهزة 
الكمبيوتر، المطبوعات في مجال أجهزة الكمبيوتر اللوحية، المطبوعات في مجال 

منتجات الوسائط المتعددة، المنتجات التفاعلية والخدمات عبر اإلنترنت، المنشورات 
لكتب، المجالت، نشرات إخبارية دورية، دوريات، النشرات، الكتيبات، المطبوعة، ا

كراسات، أدلة، مذكرات، منشورات، بطاقات تهنئة، مواد إعالنية وترويجية، 
كتالوجات، كتالوجات متعلقة ببرامج الكمبيوتر، نشرات الكمبيوتر، كتب موجزة 

الكمبيوتر، دليل  للكمبيوتر، منشورات أجهزة الكمبيوتر، أدلة مرجعية ألجهزة
المستخدمين ألجهزة الكمبيوتر، أدلة إرشادية ألجهزة الكمبيوتر، منشورات تتعلق 
بالتكنولوجيا والتكنولوجيا الرقمية واألدوات، كتالوجات تتعلق باألجهزة واألدوات 

الموسيقية، كتالوجات تتعلق بأجهزة اإلتصاالت، الهواتف النقالة، أجهزة الكترونية 
ال واستقبال المكالمات الهاتفية والفاكس والبريد اإللكتروني والملفات محمولة إلرس

المرئية والرسائل الفورية والموسيقى والملفات السمعية المرئية وملفات أخرى 
متعددة الوسائط، وبيانات رقمية أخرى، كتب موسيقية، أدلة إرشادية موسيقية، 

دفاتر العناوين، جدول األعمال، مجالت موسيقية، أكسسوارات مكتبية، دليل الهاتف و
مفكرات، تقاويم، إعالنات كبيرة، صور فوتوغرافية قابلة وغير قابلة للتعليق، نماذج 

مطبوعة للقمصان القصيرة والسترات، مواد عرض، صور معدة للنقل وملصقات 
لممتص الصدمات، كتيبات للبيع مع أشرطية سمعية، قطع ولوازم للبضائع المذكورة، 

لمدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة والبضائع المصنوعة من هذه المواد، الجلود ا
وخاصة، جلود الحيوانات الخام او المدبوغة، الصناديق، والحقائب السفرية، 

المظالت والشماسي، العصي، السياط، أطقم الحيوانات والسروج، األثاث، المرايا، 
أو القصب أو الخيزران أو إطارات الصور، منتجات مصنوعة من الخشب أو الفلين 

الصفصاف أو السندان أو العظام أو العاج أو عظم فك الحوت أو الصدف أو الكهرمان 
أو المحار أو المرشوم والمواد البديلة لكل هذه المواد أو من المواد البالستيكية ، 

وخاصة، األثاث، المرايا، إطارات الصور، السالل، مساند للكتب، مناصب للقوارير، 
اح فرم، مشابك للمعاطف، حاويات للتخزين، سدادات فلينية للقوارير، سالل، ألو

كراسي مرتفعة لألطفال، قطع متحركة للزينة، لوحات إعالنات، صواني، مخدات، 
مشابك ستائر االستحمام، أدوات وأواني وأوعية لإلستعمال المنزلي وللمطبخ، أمشاط 

التنظيف، سلك جلي، زجاج غير  وإسفنج، فراشي، أدوات صناعة الفراشي، أدوات
مشغول أو زجاج شبه مشغول، أواني زجاجية وأواني خزف صيني وأواني خزفية، 

المنسوجات ومنتجات النسيج، أغطية الفراش، أغطية الموائد، المالبس، لباس 
القدم، أغطية الرأس، ، اللعب وأدوات اللعب، أدوات الرياضة الجمنازية واألدوات 

شجرة عيد الميالد، اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد، الرياضية، زينة ل
خالصات اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، هالم )جيلي( 

ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات الحليب، الزيوت 
لقهوة والدهون الصالحة لألكل، قهوة، شاي، كاكاو، سكر، أرز، التابيوكا والساغو، ا
االصطناعية، الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز والفطائر 

والحلويات، الحلويات المثلجة، عسل النحل والعسل األسود، الخميرة ومسحوق 
الخبيز، الملح، الخردل، الخل والصلصات )التوابل(، البهارات، الثلج، المنتجات 

نات حية، خضروات وفواكه طازجة، الزراعية والبساتين والغابات والغالل، حيوا
بذور، نباتات وزهور طبيعية، مواد غذائية للحيوانات، الشعير المنبت )الملت(، مياه 

معدنية وغازية ومشروبات أخرى غير كحولية، مشروبات الفواكه وعصيرات 
الفواكه، شراب ومستحضرات اخرى لتحضير المشروبات والمشروبات غير 

هواتف لنقالة، هاتف فيديو وكاميرات، برامج مراقبة أجهزة الكحولية، التلفونات، ال
إستقبال للتلفزيون، أجهزة إستقبال للتلفزيون ]أجهزة التلفزيون[ وأجهزة إرسال 

للتلفزيون، أجهز تحكم عن بعد ألجهزة استقبال التلفزيون ]أجهزة التلفزيون[ ، دفتر 
ستقبال راديو، أجهزة مالحظات إلكتروني، حامالت بيانات مغناطيسية، أجهزة ا

إرسال راديو، كاميرات فيديو، أجهزة وبرامج الكمبيوتر، برامج وبرامج الثابتة 
للكمبيوتر، وخاصة، برامج أنظمة التشغيل، برامج تزامن البيانات، في طبيعة برامج 
أدوات تطوير التطبيقات ألجهزة الكمبيوتر الشخصية والمحمولة وأجهزة الكترونية 

إدارة الهواتف، هواتف نقالة، برامج الهواتف الذكية واللوحية،  محمولة، برامج
برنامج وأجهزة استرجاع المعلومات المستندة إلى الهاتف، برنامج إعادة توجيه 
الرسائل، برنامج تطبيقات الكمبيوتر للهواتف النقالة؛ الهواتف الذكية واألجهزة 

طبيقات الكمبيوتر وبرنامج اللوحية فيما يتعلق بوظائف الهاتف النقال، برنامج ت
تطبيقات الكمبيوتر مضمنة للهواتف النقالة، الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية، 

وخاصة، برنامج الذي يمكن وجود الصور والفيديوهات من الكاميرا على الهاتف 
النقال، الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية للمشاركة على وسائل التواصل اإلجتماعي 

بكات اإلجتماعية، برامج الكمبيوتر للوصول والتصفح والبحث في ألغراض الش
قواعد البيانات عبر اإلنترنت، أجهزة وبرامج الكمبيوتر لتوفير اتصال هاتفي متكامل 
مع شبكات المعلومات العالمية المحوسبة، أجزاء وإكسسوارات لألجهزة اإللكترونية 

قالة، هواتف ذكية وأجهزة لوحية الرقمية المحمولة، أجزاء واكسسوارت للهواتف الن
على هيئة أغطية، حافظات، حافظات مصنوعة من الجلد المدبوغ أو الجدل المدبوغ 
المقلد، أغطية مصنوعة من القماش أو مواد من النسيج، بطاريات، بطاريات قابلة 
إلعادة الشحن، أجهزة شحن، أجهزة شحن للبطاريات اإللكترونية، كابالت البيانات، 

الطاقة، سماعات الرأس، سماعات رأس لإلستيريو، سماعات أذن، مكبرات  كابالت
صوت لإلستيريو، مكبرات صوت، مكبرات صوت لإلستعمال المنزلي، سماعات 

ألجهزة اإلتصاالت الالسلكية، أجهزة مكبرات صوت شخصية لإلستيريو، 
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semi-worked glass, glassware, porcelain and earthenware, textiles 
and textile goods, bed and table covers, clothing, footwear, headgear, 
games and playthings, gymnastic and sporting article, decorations for 
Christmas trees, 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, 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, 
ices, honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, 
sauces (condiments), spices, ice, agricultural, horticultural and 
forestry products and grains, live animals, fresh fruits and vegetables, 
seeds, natural plants and flowers, foodstuffs for animals, malt, 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, fruit 
drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making 
beverages and non- alcoholic beverages, telephones, mobile phones, 
videophones, cameras, monitors for television receiver, television 
receivers [TV sets] and television transmitters, remote controllers for 
television receiver [TV set], electronic notepads, magnetic data 
carriers, radio receivers, radio transmitters, video cameras, computer 
hardware and software, computer software and firmware, namely, 
operating system programs, data synchronization programs, in the 
nature of application development tool programs for personal and 
handheld computers and mobile digital electronic devices, telephony 
management software, mobile telephone, smartphone and tablet 
software, telephone-based information retrieval software and 
hardware, software for the redirection of messages, computer 
application software for mobile phones, smart phones and tablet 
devices featuring mobile phone functionality, computer application 
software and embedded computer application software for mobile 
phones, smart phones and tablet devices namely, software that 
enables photos and videos from cameras found on mobile phones, 
smart phones and tablet devices to be shared in social media for 
social networking purposes, computer programs for accessing, 
browsing and searching online databases, computer hardware and 
software for providing integrated telephone communication with 
computerized global information networks, parts and accessories for 
handheld and mobile digital electronic devices, parts and accessories 
for mobile telephones, smartphones and tablets in the nature of 
covers, cases, cases made of leather or imitations of leather, covers 
made of cloth or textile materials, batteries, rechargeable batteries, 
chargers, chargers for electric batteries, data cables, power cables, 
headphones, stereo headphones, in-ear headphones, stereo speakers, 
audio speakers, audio speakers for home, headsets for wireless 
communication apparatus, personal stereo speaker apparatus, 
microphones, car audio apparatus, apparatus for connecting and 
charging portable and handheld digital electronic devices, user 
manuals in electronically readable, machine readable or computer 
readable form for use with, and sold as a unit with, all the 
aforementioned goods, parts and fittings for all the aforesaid goods, 
downloadable software for accessing and managing of computer 
applications over a global computer network, character recognition 
software, electronic mail and messaging software, set-top boxes; 
providing consumer product information via the Internet or other 
communications networks; computerized on-line ordering services 
featuring bleaching preparations and other substances for laundry 
use, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, 
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, 
pharmaceutical and veterinary preparations, sanitary preparations for 
medical purposes, dietetic substances adapted for medical use, food 
for babies, plasters, materials for dressings, material for stopping 
teeth, dental wax, disinfectants, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, common metals and their alloys, goods of 
common metal, namely metal building materials, transportable 
buildings of metal, materials of metal for railway tracks, non-electric 
cables and wires of common metal, ironmongery, small items of metal 
hardware, pipes and tubes of metal, safes, ores, hand tools and 
implements (hand-operated), cutlery, side arms, razors, scientific, 
nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, 

ية ميكروفونات، أجهزة صوتية للسيارة، أجهزة لوصل وشحن األجهزة اإللكترون
الرقمية المحمولة، دليل مستخدم يقرأ الكترونياً، آالت وكمبيوترات بشكل مقروء 

تستخدم مع وتباع كوحدة واحدة مع جميع البضائع المذكورة، أجزاء ولوازم للبضائع 
المذكورة، برامج قابلة للتنزيل للوصول وإدارة تطبيقات الكمبيوتر عبر شبكة 

وف، ، برنامج البريد اإللكتروني والرسائل، كمبيوتر عالمية، برنامج تمييز الحر
أجهزة استقبال؛ خدمات توفير معلومات عن المنتجات اإلستهالكية عبر اإلنترنت أو 

شبكات اتصاالت أخرى؛ خدمات الطلب عبر اإلنترنت المحوسبة فيما يتعلق 
بمستحضرات قصر األقمشة وغيرها من المواد المستخدمة في غسل المالبس، 

لتنظيف والصقل والجلي، صابون، عطور، زيوت عطرية، مستحضرات مستحضرات ا
تجميلية، غسول )لوشن( للشعر، منظفات أسنان، مستحضرات صيدالنية وبيطرية، 

مستحضرات صحية ألغراض طبية، مواد وأغذية حمية معدة لإلستعمال الطبي 
، وطعام لألطفال ولصقات ومواد ضماد ومواد لحشو األسنان، شمع طب األسنان

مطهرات، مستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة، مبيدات الفطريات، 
مبيدات األعشاب، معادن غير نفيسة وكل خليط منها، بضائع من معادن غير نفيسة، 

وخاصة، مواد البناء المعدنية، مباني متنقلة معدنية، مواد معدنية لخطوط السكك 
عادن غير نفيسة، مصنوعات حدادة، الحديدية، أسالك وحبال غير كهربائية من م

خردوات معدنية صغيرة، مواسير وأنابيب معدنية، خزائن حفظ الوثائق واألشياء 
الثمينة، خامات معادن، أدوات وعدد يدوية )تدار باليد(، أدوات قطع )شوك وسكاكين 

ومالعق(، أسلحة بيضاء، أدوات حالقة، األجهزة واألدوات العلمية والمالحية 
ة وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات والمساحي

البصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة واإلنقاذ والتعليم، أجهزة 
وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، 

ور، حامالت بيانات مغناطيسية، أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الص
أقراص تسجيل، آليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت 

حاسبة، معدات معالجة البيانات وأجهزة الكمبيوتر أجهزة إطفاء الحرائق، أقراص 
مدمجة وأقراص فيديوية رقمية وأقراص ذات كثافة بصرية عالية، أجهزة كمبيوتر 

، أجهزة كمبيوتر لوحية، أجهزة إلكترونية محمولة، مساعدات رقمية شخصية صغيرة
شخصية، مشغالت موسيقية رقمية، هواتف نقالة، الهواتف الذكية، الكاميرات 
الرقمية وكاميرات الفيديو الرقمية، قارئات الكتب اإللكترونية، أجهزة اتصاالت 

أطراف وعيون  السلكية، أجهزة وأدوات جراحية وطبية وطب أسنان وبيطرية،
وأسنان إصطناعية، أدوات تجبير، مواد خياطة أو درز الجروح، أجهزة لإلنارة 

والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتبريد والتجفيف والتهوية والتزويد بالماء 
ولألغراض الصحية، المركبات وأجهزة النقل البري أو الجوي أو المائي، المعادن 

وهرات، األحجار الكريمة، أدوات قياس الوقت وأدوات النفيسة وكل خليط منها، المج
قياس الوقت الدقيقة، آالت موسيقية، كتب خيالية وواقعية لمجموعة متنوعة من 

الموضوعات، سلسلة من الكتب الخيالية والواقعية، كتب الرسوم الهزلية، روايات 
مصورة، قصص على شكل رسوم وقصص كتب الرسوم الهزلية، القصص 

واألعمال الفنية، الدوريات في مجال قصص كتب الرسوم الهزلية، المصورة، 
القصص المصورة، واألعمال الفنية،الورق، الورق المقوى، المطبوعات والكتب، 

مواد تجليد الكتب، الصور الفوتوغرافية، القرطاسية، لصاقات، مواد اللصق 
شي الدهان، اآلالت المستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية، ومواد الفنانين، فرا

الكاتبة واللوازم المكتبية، مواد التوجيه والتدريس، مواد التغليف البالستيكية، 
حروف الطباعة، الكليشيهات، المطبوعات في مجال أجهزة الكمبيوتر، المطبوعات 

في مجال أجهزة الكمبيوتر اللوحية، المطبوعات في مجال منتجات الوسائط المتعددة، 
لية والخدمات عبر اإلنترنت، المنشورات المطبوعة، الكتب، المنتجات التفاع

المجالت، نشرات إخبارية دورية، دوريات، النشرات، الكتيبات، كراسات، أدلة، 
مذكرات، منشورات، بطاقات تهنئة، مواد إعالنية وترويجية، كتالوجات، كتالوجات 

وتر، منشورات متعلقة ببرامج الكمبيوتر، نشرات الكمبيوتر، كتب موجزة للكمبي
أجهزة الكمبيوتر، أدلة مرجعية ألجهزة الكمبيوتر، دليل المستخدمين ألجهزة 

الكمبيوتر، أدلة إرشادية ألجهزة الكمبيوتر، منشورات تتعلق بالتكنولوجيا 
والتكنولوجيا الرقمية واألدوات، كتالوجات تتعلق باألجهزة واألدوات الموسيقية، 

ت، الهواتف النقالة، أجهزة الكترونية محمولة كتالوجات تتعلق بأجهزة اإلتصاال
إلرسال واستقبال المكالمات الهاتفية والفاكس والبريد اإللكتروني والملفات المرئية 

الرسائل الفورية والموسيقى والملفات السمعية المرئية وملفات أخرى متعددة 
مجالت  الوسائط، وبيانات رقمية أخرى، كتب موسيقية، أدلة إرشادية موسيقية،

موسيقية، إكسسوارات مكتبية، دليل الهاتف ودفاتر العناوين، جدول األعمال، 
مفكرات، تقاويم، إعالنات كبيرة، صور فوتوغرافية قابلة وغير قابلة للتعليق، نماذج 

مطبوعة للقمصان القصيرة والسترات، مواد عرض، صور معدة للنقل وملصقات 
ية سمعية، قطع ولوازم للبضائع المذكورة، لممتص الصدمات، كتيبات للبيع مع أشرط

الجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة والبضائع المصنوعة من هذه المواد، 
وخاصة، جلود الحيوانات الخام او المدبوغة، الصناديق، والحقائب السفرية، 

المظالت والشماسي، العصي، السياط، أطقم الحيوانات والسروج، األثاث، المرايا، 
إطارات الصور، منتجات مصنوعة من الخشب أو الفلين أو القصب أو الخيزران أو 

الصفصاف او السندان أو العظام أو العاج أو عظم فك الحوت أو الصدف أو الكهرمان 
أو المحار أو المرشوم والمواد البديلة لكل هذه المواد أو من المواد البالستيكية 

صور والسالل ومساند للكتب ومناصب للقوارير وخاصة واألثاث والمرايا وإطارات ال
وألواح فرم ومشابك للمعاطف وحاويات للتخزين وسدادات فلينية للقوارير وسالل، 
كراسي مرتفعة لألطفال، قطع متحركة للزينة ولوحات إعالنات وصواني ومخدات 
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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, automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus, cash registers, calculating machines, data 
processing equipment and computers, fire-extinguishing apparatus, 
CDs, DVDs and high density optical discs, laptop computers, tablet 
computers, handheld electronic devices, personal digital assistants, 
digital music players, mobile telephone, smartphones, digital cameras 
and digital video cameras, ebook readers, wireless communications 
devices, surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopedic articles, 
suture materials, apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary 
purposes, vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water, 
precious metals and their alloys, jewellery, precious stones, 
horological and chronometric instruments, musical instruments, 
fiction and non-fiction books on a variety of topics, series of fiction 
and non-fiction books, comic books, graphic novels, stories in 
illustrated form and comic book stories, storyboards, and artwork, 
periodicals in the field of comic book stories, storyboards, and 
artwork, paper, cardboard, printed matter and books, bookbinding 
material, photographs, stationery, stickers and adhesives for 
stationery or household purposes, artists' materials, paint brushes, 
typewriters and office requisites, instructional and teaching material, 
plastic materials for packaging, printers' type, printing blocks, printed 
matter in the field of computers, printed matter in the field of tablet 
computers, printed matter in the field of multi-media products, 
interactive products and online services, printed publications, books, 
magazines, newsletters, periodicals, brochures, booklets, pamphlets, 
manuals, journals, leaflets, greeting cards, advertising and 
promotional material, catalogues, catalogues relating to computer 
software, computer brochures, computer handbooks, computer 
hardware publications, computer hardware reference manuals, 
computer hardware users guides, computer instruction manuals, 
computer manuals, publications relating to technology, digital 
technology and gadgets, catalogues relating to musical apparatus and 
instruments, catalogues relating to telecommunications apparatus, 
mobile phones, handheld and mobile digital electronic devices for the 
sending and receiving of telephone calls, faxes, electronic mail, video, 
instant messaging, music, audiovisual and other multimedia works, 
and other digital data, music books, music instruction manuals, music 
magazines, desk accessories, telephone and address books, agendas, 
diaries, calendars, posters, mounted and unmounted photographs, 
printed patterns for T-shirts and sweatshirts, display materials, decals 
and bumper stickers, booklets for sale with audio tapes, parts and 
fittings for the aforesaid goods, leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials, namely animal skins, hides, trunks 
and travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, 
harness and saddlery, furniture, mirrors, picture frames, goods of 
wood, cork, cane, wicker, horn, bone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics, 
namely furniture, mirrors, picture frames, baskets, book rests, bottle 
racks, chopping blocks, coat hooks, containers for storage, cork for 
bottles, hampers, high chairs for babies, decorative mobiles, placards, 
trays, pillows, shower curtain hooks, household or kitchen utensils 
and containers, combs and sponges, brushes, brush-making 
materials, articles for cleaning purposes, steelwool, unworked or 
semi-worked glass, glassware, porcelain and earthenware, textiles 
and textile goods, bed and table covers, clothing, footwear, headgear, 
games and playthings, gymnastic and sporting article, decorations for 
Christmas trees, 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, 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, 

ومشابك ستائر االستحمام، أدوات وأواني وأوعية لإلستعمال المنزلي وللمطبخ، 
شاط وإسفنج وفراشي وأدوات صناعة الفراشي، أدوات التنظيف، سلك جلي، أم

زجاج غير مشغول أو زجاج شبه مشغول، أواني زجاجية وأواني خزف صيني 
وأواني خزفية، المنسوجات ومنتجات النسيج، أغطية الفراش، أغطية الموائد، 

ت الرياضة المالبس، لباس القدم، أغطية الرأس، ، اللعب وأدوات اللعب، أدوا
الجمنازية واألدوات الرياضية، زينة لشجرة عيد الميالد، اللحوم واألسماك ولحوم 
الدواجن والصيد، خالصات اللحم، فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة، 

هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر، البيض والحليب ومنتجات الحليب، 
ة، شاي، كاكاو، سكر، أرز، التابيوكا والساغو، الزيوت والدهون الصالحة لألكل، قهو

القهوة االصطناعية، الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب، الخبز والفطائر 
والحلويات، الحلويات المثلجة، عسل النحل والعسل األسود، الخميرة ومسحوق 

جات الخبيز والملح والخردل والخل والصلصات )التوابل(، البهارات، الثلج، المنت
الزراعية والبساتين والغابات والغالل، حيوانات حية، خضروات وفواكه طازجة، 

بذور، نباتات وزهور طبيعية، مواد غذائية للحيوانات، الشعير المنبت )الملت(، مياه 
معدنية وغازية ومشروبات أخرى غير كحولية، مشروبات الفواكه وعصيرات 

شروبات والمشروبات غير الفواكه، شراب ومستحضرات اخرى لتحضير الم
الكحولية؛ خدمات توفير قاعدة بيانات للبحث في مجال المعلومات التجارية متوفرة 
عبر شبكة الكمبيوتر العالمية؛ خدمات توفير دليل إعالني للبحث عبر اإلنترنت فيما 
يتعلق بالبضائع والخدمات لآلخرين للشركات األخرى على اإلنترنت؛ خدمات نشر 

ة واإلعالن لآلخرين عبر شبكة اتصاالت إلكترونية على اإلنترنت؛ خدمات مواد الدعاي
تسويق المنتجات؛ خدمات الترويج للمنتجات والخدمات لآلخرين من خالل عروض 
الخصم المتوفرة والمحدودة عبر شبكة اتصاالت إلكترونية على اإلنترنت؛ خدمات 

مالية )قرض استهالكي(، تحصيل مزودي الخدمات في مجال اإلتصاالت والخدمات ال
السفر واإلقامة، خدمات إستشارات الكمبيوتر/ التجارة اإللكترونية، تفعيل المواقع 

اإللكترونية، خدمات المبيعات والبيع بالمزاد العلني فيما يتعلق بمجموعة واسعة من 
السلع االستهالكية، وصيانة المنتجات/ خدمات الضمان طويل األجل، لتمكين األخرين 

اإلطالع واختيار هذه الخدمات من الموقع اإللكتروني؛ خدمات تحصيل مزودي من 
الخدمات في مجال اإلتصاالت والخدمات المالية )قرض استهالكي(، السفر واإلقامة، 

خدمات إستشارات الكمبيوتر/ التجارة اإللكترونية، تفعيل المواقع اإللكترونية 
ما يتعلق بمجموعة واسعة من السلع وخدمات المبيعات والبيع بالمزاد العلني في

االستهالكية، وصيانة المنتجات/ خدمات الضمان طويل األجل، لتمكين األخرين من 
اإلطالع واختيار هذه الخدمات من الموقع اإللكتروني؛ خدمات االشتراك بالكتب 

والمجالت وكتب الرسوم الهزلية؛ خدمات الدعاية واإلعالن، وخاصة ترويج 
دمات لآلخرين؛ خدمات توفير قاعدة بيانات للبحث في مجال المنتجات والخ

المعلومات التجارية متوفرة عبر شبكة الكمبيوتر العالمية؛ خدمات إدارة قاعدة 
البيانات؛ خدمات البحث والطلب المحوسبة عبر اإلنترنت فيما يتعلق باألفالم واألفالم 

تلفزيونية والرسومات والرسوم السينمائية واألفالم الوثائقية واألفالم والبرامج ال
المتحركة وعروض الوسائط المتعددة و أعمال سمعية مرئية أخرى على شكل 

أشرطة فيديو وأقراص مدمجة وأقراص الفيديوية الرقمية أقراص بصرية ذات كثافة 
 عالية وأجهزة تنزيالت رقمية وأجهزة إرسال رقمية مباشرة.
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ices, honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, 
sauces (condiments), spices, ice, agricultural, horticultural and 
forestry products and grains, live animals, fresh fruits and vegetables, 
seeds, natural plants and flowers, foodstuffs for animals, malt, 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, fruit 
drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making 
beverages and non- alcoholic beverages; providing a searchable 
database in the field of business information available via a global 
computer network; providing a searchable on-line advertising guide 
featuring the goods and services of other on-line vendors; 
dissemination of advertising for others via an on-line electronic 
communications network; product merchandising; promoting the 
goods and services of others through limited availability discount 
offers via an on-line electronic communications network; the 
collection of a selection service providers within the field of 
telecommunications, financial services (consumer credit), travel and 
accommodation, computer consultancy/e-commerce services, 
website hosting, sales and auction services relating to a wide range of 
consumer goods, and product maintenance/extended guarantee 
services, to enable others to conveniently view and select these 
services from a website; the collection of a selection service 
providers within the field of telecommunications, financial services 
(consumer credit), travel and accommodation, computer 
consultancy/e-commerce services, website hosting, sales and auction 
services relating to a wide range of consumer goods, and product 
maintenance/extended guarantee services, to enable others to 
conveniently view and select these services from a website; 
subscriptions to books, reviews, or comic books; advertising 
services, namely, promoting the goods and services of others; 
providing a searchable database in the field of business information 
available via a global computer network; providing a searchable on-
line advertising guide featuring the goods and services of others; 
database management services; computerized on-line searching and 
ordering service featuring movies, motion pictures, documentaries, 
films, television programs, graphics, animation and multimedia 
presentations, and other audiovisual works in the form of 
videocassettes, compact disks, DVDs, high density optical discs, 
digital downloads and direct digital transmission apparatus. 



306 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Business management and organization consulting; Business 
management assistance; Business information services; 
Professional business consultancy; Marketing research; 
Providing management guidance to franchised leaning service 
centers; Providing operational guidance to franchised learning 
centers; Advertising; Assistance (business management); 
Advisory and consultancy services associated with the above-
mentioned services; Retail services or wholesale services for 
books; Retail services or wholesale services for publications; 
Retail services or wholesale services for downloadable 
electronic publications; Retail services or wholesale services 
for toys; Retail services or wholesale services for stationery 
supplies; Retail services or wholesale services for computer 
software and computer software; Retail services or wholesale 
services for musical sound recordings (including 
downloadable). 

دارة األعمال؛ خدمات تقديم إدارة األعمال واستشارات التنظيم؛ خدمات تقديم المساعدة في إ
المعلومات في مجال االعمال؛ خدمات االستشارات المهنية المتعلقة باألعمال؛ أبحاث 

التسويق؛ توفير التوجيه اإلداري لمراكز خدمة التعليم ممنوحة االمتياز؛ توفير التوجيه 
دة في ادارة التشغيلي لمراكز التعليم ممنوحة االمتياز؛ خدمات الدعاية واإلعالن؛ المساع

االعمال؛ خدمات النصائح واالستشارات المترافقة مع الخدمات المذكورة أعاله؛ خدمات البيع 
بالتجزئة أو خدمات البيع بالجملة للكتب؛ خدمات البيع بالتجزئة أو خدمات البيع بالجملة 

القابلة للمنشورات؛ خدمات البيع بالتجزئة أو خدمات البيع بالجملة للمنشورات اإللكترونية 
للتحميل؛ خدمات البيع بالتجزئة أو خدمات البيع بالجملة للعب األطفال؛ خدمات البيع بالتجزئة 
أو خدمات البيع بالجملة لتزويدات القرطاسية؛ خدمات البيع بالتجزئة أو خدمات البيع بالجملة 

ملة لبرمجيات الحاسوب وبرامج الحاسوب؛ خدمات البيع بالتجزئة أو خدمات البيع بالج
 للتسجيالت الصوتية الموسيقية )تتضمن القابلة للتحميل(

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 يابان: 

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 165722 Class 35 35 التجاريةرقم العالمة  165722 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Business management and organization consulting; Business 
management assistance; Business information services; 
Professional business consultancy; Marketing research; 
Providing management guidance to franchised learning service 
centers; Providing operational guidance to franchised learning 
centers; Advertising; Assistance (business management); 
Advisory and consultancy services associated with the above-
mentioned services; Retail services or wholesale services for 
books; Retail services or wholesale services for publications; 
Retail services or wholesale services for downloadable 
electronic publications; Retail services or wholesale services 
for toys; Retail services or wholesale services for stationery 
supplies; Retail services or wholesale services for computer 
software and computer software; Retail services or wholesale 
services for musical sound recordings (including 
downloadable). 

إدارة األعمال واستشارات التنظيم؛ خدمات تقديم المساعدة في إدارة األعمال؛ خدمات تقديم 
المعلومات في مجال االعمال؛ خدمات االستشارات المهنية المتعلقة باألعمال؛ أبحاث 

؛ توفير التوجيه التسويق؛ توفير التوجيه اإلداري لمراكز خدمة التعليم ممنوحة االمتياز
التشغيلي لمراكز التعليم ممنوحة االمتياز؛ خدمات الدعاية واإلعالن؛ المساعدة في ادارة 

االعمال؛ خدمات النصائح واالستشارات المترافقة مع الخدمات المذكورة أعاله؛ خدمات البيع 
ع بالجملة بالتجزئة أو خدمات البيع بالجملة للكتب؛ خدمات البيع بالتجزئة أو خدمات البي

للمنشورات؛ خدمات البيع بالتجزئة أو خدمات البيع بالجملة للمنشورات اإللكترونية القابلة 
للتحميل؛ خدمات البيع بالتجزئة أو خدمات البيع بالجملة للعب األطفال؛ خدمات البيع بالتجزئة 

البيع بالجملة أو خدمات البيع بالجملة لتزويدات القرطاسية؛ خدمات البيع بالتجزئة أو خدمات 
لبرمجيات الحاسوب وبرامج الحاسوب؛ خدمات البيع بالتجزئة أو خدمات البيع بالجملة 

 للتسجيالت الصوتية الموسيقية )تتضمن القابلة للتحميل(

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: .تي دي، ال .كومون انستيتيوت اوف ايديوكيشن كو

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

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 -يودوجاوانيشيناكاجيما،  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 
 األمير شاكر بن زيدعمان/ الشميساني /شارع 

ليغعنوان التب  

Trademark 165744 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165744 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising / publicity; Business information; Commercial 
administration of the licensing of the goods and services of 
others; Commercial information and advice for consumers 
[consumer advice shop]; Demonstration of goods; Presentation 
of goods on communication media for retail purposes. 

خدمات الدعاية واإلعالن، خدمات توفير المعلومات التجارية، خدمات اإلدارة التجارية 
هلكين لترخيص البضائع والخدمات اآلخرين، تقديم المعلومات والنصائح التجارية للمست

)متاجر تقديم النصائح للمستهلكين(، خدمات اظهار واشهار البضائع، عرض البضائع عبر 
 وسائل االتصال لغايات البيع بالتجزئة.

Special condition:  Claiming red and blue colors. .اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان االحمر واالزرق 

 

Date of 10/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/02/2019  

Applicant Name: Retail World Limited اسم طالب التسجيل: ريتيل ورلد 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 Wickham's Cay1, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 

 عنوان طالب التسجيل  ، رود تاون، تورتوال، جزر العذارى البريطانية1ويكهامز كاي 

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 165988 Class 35 35 العالمة التجاريةرقم  165988 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising / publicity; Business information; Commercial 
administration of the licensing of the goods and services of 
others; Commercial information and advice for consumers 
[consumer advice shop]; Demonstration of goods; Presentation 
of goods on communication media for retail purposes. 

خدمات الدعاية واإلعالن، خدمات توفير المعلومات التجارية، خدمات اإلدارة التجارية 
خرين، تقديم المعلومات والنصائح التجارية للمستهلكين لترخيص البضائع والخدمات اآل

)متاجر تقديم النصائح للمستهلكين(، خدمات اظهار واشهار البضائع، عرض البضائع عبر 
 وسائل االتصال لغايات البيع بالتجزئة.

Special condition:  Claiming red and blue colors. حمر واالزرق.اشتراطات خاصة: مع المطالبة بااللوان اال 

 

Date of 10/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/02/2019  

Applicant Name: Retail World Limited اسم طالب التسجيل: ريتيل ورلد 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 Wickham's Cay1, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands 

 عنوان طالب التسجيل  ، رود تاون، تورتوال، جزر العذارى البريطانية1ويكهامز كاي 

Applicant for 
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 165986 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165986 الصنف 
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Goods/Services البضائع/الخدمات التالية من اجل 

Retail and wholesale services in the field of weapons and 
accessories, ammunition, hunting and protective clothing, 
weapons, import and export, marketing, advertising 

والصيد والمالبس خدمات البيع بالتجزئة والجملة في مجال األسلحة ولوازمها والذخائر 
 الخاصة بالحماية ، األسلحة ، االستيراد والتصدير ، التسويق ، الدعاية واإلعالن

Date of 10/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 10/02/2019  

Applicant Name: Al Azemah For Tecnology 
Co 

 اسم طالب التسجيل: شركة العزيمة للتكنولوجيا 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman/Al Madina Al Munawra st./ near  
KFC, P.O.Box: 11821, 1577  
 

 عنوان طالب التسجيل  1577, 11821ش المدينة المنورة/مقابل كنتاكي  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

  Amman/Al Madina Al Munawra st./ near  
KFC, P.O.Box: 11821, 1577 

ليغعنوان التب 1577, 11821ش المدينة المنورة/مقابل كنتاكي  ، ص.ب:    

Trademark 165803 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165803 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Order fulfillment services; providing product information for the 
purpose of assisting with the selection of general consumer 
merchandise to meet the consumer's needs; providing 
consumer information and related news in the field of sports, 
entertainment, business and finance, politics and government, 
health and physical fitness, weather, science and technology, 
travel, arts and literature, lifestyle and personal growth, vehicles 
and transportation, education and child development, real 
estate, fashion and design, food and cooking, home decorating, 
music and cinema, history, medicine, and law; providing 
information, news, and commentary in the field of politics and 
government affairs, and consumer information relating to a wide 
variety of products; providing information and news in the field 
of business, namely, information and news on current events 
and on economic, legislative, and regulatory developments as it 
relates to and can impact businesses; providing consumer 
information via voice-controlled automated inquiries, namely, 
providing an online automated consumer resource for 
searching, locating, rating and providing directions for the 
purchase, consumption and use of a wide range of consumer 
products, services and information over a global 
communications network; data processing services; creating 
indexes of information, sites and other resources available on 
global computer networks and other electronic and 
communications networks for others 

خدمات استيفاء الطلبات، توفير معلومات عن المنتجات بغرض المساعدة في اختيار السلع 
االستهالكية العامة لتلبية حاجات المستهلك، توفير المعلومات للمستهلك واألخبار المتعلقة 

والمال واألعمال والسياسة والحكومات والصحة واللياقة البدنية والطقس  بالرياضة والترفيه
والعلوم والتكنولوجيا والسفر والفنون واألدب وأسلوب الحياة والنمو الشخصي والمركبات 
البرية والنقل والمواصالت والتعليم ونمو األطفال والعقارات والموضة والتصميم والطعام 

نزلي والموسيقى والسينما والتاريخ والطب والقانون، توفير والطبخ والطبخ والديكور الم
المعلومات واالخبار والتعليقات في مجال السياسة والشؤون الحكومية والمعلومات للمستهلك 
تتعلق بمجموعة واسعة من المنتجات، توفير المعلومات واألخبار المتعلقة باألعمال وبالتحديد 

لحالية ومشاريع التطوير االقتصادي والتشريعي والتنظيمي المعلومات واألخبار حول األحداث ا
كونها تتعلق باألعمال وتؤثر عليها، توفير المعلومات للمستهلك عبر الطلبات اآللية التي تعمل 

عبر التحكم بالصوت وبالتحديد توفير مصدر آلي للمستهلك على الخط مباشرة )اإلنترنت( 
تجاهات لشراء واستهالك واستخدام مجموعة واسعة للبحث وتحديد المكان وتقييم وتوفير اإل

من بضائع وخدمات ومعلومات للمستهلكين عبر شبكات اإلتصاالت العالمية، خدمات معالجة 
البيانات، إنشاء فهارس للمعلومات ومواقع ومصادر أخرى تتوفر على شبكات اإلتصاالت 

 لآلخرين. العالمية وغيرها من الشبكات اإللكترونية وشبكات االتصاالت

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88101632 
Claim Date: 31/08/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88101632رقم االدعاء: 

 31/08/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 19/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/02/2019  

Applicant Name: Amazon Technologies, 
Inc. 

 اسم طالب التسجيل: تكنولوجيز، إنكأمازون 

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 

ABU-SETTA & PARTNERS P.O.Box 
910580 -11191 AMMAN - JORDAN 

عمان  11191 -910580ص.ب  سماس للملكيه الفكريه 
 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165842 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165842 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

The bringing together for the benefit of others, of a variety of 
goods (excluding the transport thereof) namely Cosmetics; 
perfumes; skin care (cosmetic) preparations; make-up 
preparations; antiperspirants [toiletries]; cleansing milk for 
toilet purposes; colorants for toilet purposes; milk (cleaning-) 
for toilet purposes; oils for toilet purposes; swabs [toiletries]; 
talcum powder,  for toilet use; toiletries, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods, such services 
may be provided by retail stores, wholesale outlets, through 
mail order catalogues or by means of electronic media, for 
example through websites or television shopping programs. 

خدمات التجميع لصالح اآلخرين، لمجموعة متنوعة من السلع )باستثناء نقلها( وخاصة  
مستحضرات تجميل؛ عطور؛ مستحضرات )تجميل( للعناية بالبشرة؛ مستحضرات مكياج؛ 

ت ألغراض الزينة؛ حليب موانع للتعرق ]مواد الزينة[؛ حليب منظف ألغراض الزينة؛ ملونا
تنظيف ألغراض الزينة؛  زيوت ألغراض الزينة؛  أعواد]مواد الزينة[؛ مسحوق الطلق 

للزينة؛ مواد الزينة، لتمكين الزبائن من معاينة وشراء هذه البضائع بسهولة ، ويمكن توفير 
الل مثل هذه الخدمات من قبل متاجر البيع بالتجزئة أو منافذ البيع بالجملة أو من خ

الكتالوجات البريدية أو عن طريق الوسائط اإللكترونية ، على سبيل المثال من خالل مواقع 
 الويب أو برامج التسوق التلفزيونية.

Date of 19/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/02/2019  

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، 
 1110تاون، تورتوال، في جي ، رود  4041ستريت، ص. ب. 

 ، الجزر العذراء البريطانية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

SMAS INTELLECTUAL PROPERTY   -  
AMMAN-JORDAN, PO_BOX: 910580 - 
POSTCODE: 11191  

صندوق بريد  -االردن   -عمان  -سماس للملكية الفكرية   
 - 11191رمز بريدي  - 910580

ليغعنوان التب  

Trademark 165814 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165814 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Co-working facilities equipped with private offices, office 
equipment, mailroom, printing center, receptionist, kitchen, 
meeting rooms, telecommunications equipment and other office 
amenities; business information services; providing work space 
containing business equipment and other amenities to 
emerging, start-up and existing companies; business 
development services in the nature of providing start-up 
support for businesses of others; providing office support 
services; online business networking services; business 
negotiation with providers of insurance, banking, credit card 
processing, travel and transportation services, to enable 
participant members of a business community to obtain 
discounts on the purchase of those services from others; 
computer assisted business information and research services; 
assistance and advice regarding business location; arranging 
and conducting special events, parties, camps, and concerts for 
advertising and promotional purposes; job listing services, 
career placement services, providing on-line employment 
information in the field of careers, job listings, job resources 
and resumes; job placement; personnel placement and 
recruitment; providing on-line employment placement services 
in the nature of matching resumes and potential employers; 
providing career information; business networking services. 

خدمات مرافق العمل المشترك المجهزة بمكاتب خاصة واجهزة مكتبية وغرفة البريد ومركز 
فة االجتماعات ومعدات االتصاالت بعيدة المدى وغيرها من الطباعة واالستقبال والمطبخ وغر

مستلزمات المكاتب األساسية؛ خدمات تقديم المعلومات في مجال االعمال؛ توفير مساحات 
العمل التي تتضّمن معّدات العمل وغيرها من المستلزمات األساسية للشركات حديثة اإلنشاء 

يم دعم البدء للشركات من اآلخرين؛ توفير والقائمة؛ خدمات تطوير األعمال على شكل تقد
خدمات دعم المكاتب؛ خدمات شبكات األعمال اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ التفاوض التجاري 

مع مقدمي التأمين والعمليات المصرفية ومعالجة بطاقات االئتمان وخدمات السفر والنقل 
خصومات على شراء تلك لتمكين األعضاء المشاركين في مجتمع األعمال من الحصول على 

الخدمات من اآلخرين؛ المعلومات التجارية بمساعدة الحاسوب والخدمات البحثية؛ المساعدة 
والمشورة فيما يتعلق بموقع العمل؛ تنظيم وعقد الفعاليات الخاّصة والحفالت والمخيمات 

مات والحفالت الموسيقية ألغراض الدعاية والترويج؛ خدمات إعداد قوائم األعمال وخد
التعيين والتوظيف في المهن المناسبة وتوفير معلومات التوظيف عبر اإلنترنت في مجال 

الوظائف وقوائم الوظائف وموارد العمل والسير الذاتية؛ خدمات تنسيب الوظائف؛ خدمات 
تنسيب وتوظيف الموظفين؛ توفير خدمات التوظيف على االنترنت على شكل مطابقة السير 

 عمل المحتملين؛ توفير المعلومات المهنية؛ خدمات ربط شبكات العمل.الذاتية وأرباب ال

Priority claim:  Claim Country: LV 
Claim No.: M-18-1633 
Claim Date: 25/09/2018 

 LVاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 M-18-1633رقم االدعاء: 

 25/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 11/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/03/2019  

Applicant Name: WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th Street New York, New York 
10011, USA 

، 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY   
- 56, PRINCE SHAKER BIN ZAID 
ST.,SHEMISSANI , PO_BOX: 840553 - 
POSTCODE: 11184  

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

11184 - 

ليغعنوان التب  

Trademark 165749 Class 35 35 العالمة التجارية رقم 165749 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Business consultation services in the nature of office space 
design; business management and organization consultancy; 
real estate marketing analysis; providing electronic tracking of 
real estate assets to others for business purposes; planning, 
design, development, maintenance, tracking and reporting of 
real estate construction projects for third parties; providing 
office support staff services; project management services for 
others; business consulting services in the fields of spatial 
layout and infrastructure architecture and interior design; 
consulting services in the field of spatial management to 
optimize business process efficiency and decision-making; 
computer-aided optimization and management, namely, 
managing logistics and physical spaces; convenience stores, 
on-line convenience stores, providing an on-line searchable 
database for the sale of goods and services of others; providing 
an on-line searchable ordering guide for locating, organizing 
and presenting goods and services of other on-line vendors; gift 
and sundries retail services. 

خدمات استشارات األعمال على شكل تصميم المساحات المكتبية؛ تقديم االستشارات عن ادارة 
و تنظيم االعمال؛ تحليل التسويق العقاري؛ توفير التتبع اإللكتروني لألصول العقارية لآلخرين 
ألغراض تجارية؛ خدمات التخطيط والتصميم والتطوير والصيانة وتتبع واإلبالغ عن مشاريع 

ناء العقاري ألطراف ثالثة؛ تقديم خدمات موظفي مكتب الدعم؛ خدمات إدارة المشاريع الب
لآلخرين؛ خدمات االستشارات التجارية في مجاالت التخطيط المكاني وهندسة البنية التحتية 

والتصميم الداخلي؛ الخدمات االستشارية في مجال اإلدارة المكانية لتحسين كفاءة عملية 
قرار؛ التحسين واإلدارة بمساعدة الحاسوب، تحديدا: إدارة الخدمات األعمال وصنع ال

اللوجستية والمساحات المادية؛ والمتاجر  والمتاجر متعددة األقسام على االنترنت وتوفير 
قاعدة بيانات قابلة للبحث عبر اإلنترنت لبيع سلع وخدمات اآلخرين؛ توفير دليل طلب قابل 

موقع وتنظيم وعرض السلع والخدمات للبائعين اآلخرين على للبحث على اإلنترنت لتحديد ال
 اإلنترنت؛ خدمات البيع بالتجزئة للهدايا والمتفرقات

Priority claim:  Claim Country: NO 
Claim No.: 201815353 
Claim Date: 15/11/2018 

 NOاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 201815353رقم االدعاء: 

 15/11/2018االدعاء: تاريخ 

Date of 11/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/03/2019  

Applicant Name: WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th Street New York, New York 
10011, USA 

، 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

SABA & CO INTELLECTUAL PROPERTY   
- 56, PRINCE SHAKER BIN ZAID 
ST.,SHEMISSANI , PO_BOX: 840553 - 
POSTCODE: 11184  

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

11184  

ليغعنوان التب  

Trademark 165750 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165750 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 

تسجيالت الموسيقية والتسجيالت خدمات متاجر البيع بالتجزئة على الخط مباشرة متضمنة ال
الكوميدية وتسجيالت الكالم المنطوق وتسجيالت الفيديو والمنتجات المتعلقة بالموسيقى، 

توفير مساحات إعالنية لآلخرين على اإلنترنت، خدمات قائمة على خدمات اإلشتراك  
جر البيع المتضمنة الموسيقى والفيديوهات القابلة للتنزيل والمسجلة مسبقا، خدمات متا

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 
ومضخمات الصوت وأجهزة التحكم عن بعد لمنتجات الفيديو والصوت  ومكبرات الصوت

وسماعات الرأس وسماعات األذن والسماعات وأنظمة الترفيه المنزلي ومعدات الصوت 
 والمسرح المنزلي والقطع والملحقات المتعلقة بها.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88125053 
Claim Date: 20/09/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88125053رقم االدعاء: 

 20/09/2018تاريخ االدعاء: 

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
 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 165789 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165789 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Business organization consultancy; Business management; 
Business management assistance; Sponsorship search for the 
purpose of technical and technological partnership for the 
establishment of companies (unrelated to the conduct of 
business); Advice and administrative support to companies in 
setting up entrepreneurship projects; Administrative assistance 
for the creation and development of businesses in relation to all 
activities; Expertise in entrepreneurship and business 
management (business analysis); Reception and administrative 
support for business creation and takeover; Administrative 
support to companies for their implementation; Commercial or 
industrial management assistance; Business development; 
Conducting of business feasibility studies; Business 
administration; Advisory services relating to commercial 
transactions; Advertising; Online advertising on a computer 
network; Rental of advertising time on communication media; 
Publication of publicity texts; Rental of advertising space; 
Dissemination of advertising matter; Consultancy regarding 
advertising communication strategies; Marketing services; 
Public relations; Arranging subscriptions to telecommunication 
services for others; Computerized file management; 
Demonstration of goods; Presentation of goods on 
communication media, for retail purposes; Retail sale and 
wholesale services of goods made of leather and imitations of 
leather, luggage, bags, briefcases, trunks and suitcases, 
clothing, underwear, footwear, headgear, luxury goods, leather 
ware, spectacles, optical goods, perfumery products and 
cosmetics, jewelry, watches, furniture and furnishing, games 
and toys; Organization of exhibitions for commercial, business 
or advertising purposes; Arranging of exhibitions for trade 
purposes; Consultancy regarding public relations 
communication strategies; Business auditing; Business 
promotion; Sales promotion for others; Promotion [advertising] 
of business; Commercial intermediation services. 

استشارات تنظيم األعمال، ادارة األعمال، المساعدة في إدارة األعمال، البحث عن رعاية 
لغرض الشراكة التقنية والتكنولوجية إلنشاء الشركات )ال عالقة لها بممارسة األعمال 

(، المشورة والدعم اإلداري للشركات إلقامة مشاريع ريادة األعمال، المساعدة التجارية
اإلدارية إلنشاء وتطوير األعمال فيما يتعلق بجميع األنشطة، الخبرة في ريادة األعمال وإدارة 

األعمال )تحليل األعمال(، دعم والمساعدة في االستقبال والدعم اإلداري إلنشاء وتولي 
إلداري للشركات لتشغيلها، المساعدة في اإلدارة التجارية أو الصناعية، األعمال، الدعم ا

تطوير االعمال، إجراء دراسات قابلية تنفيذ األعمال، توجيه األعمال، الخدمات االستشارية 
المتعلقة بالمعامالت التجارية، الدعاية واإلعالن، اإلعالن عبر اإلنترنت على شبكة الحاسوب، 

على وسائل االتصال، نشر نصوص الدعاية، تأجير مساحات إعالنية، تأجير وقت اإلعالن 
نشر المواد اإلعالنية، استشارات بشأن استراتيجيات االتصال اإلعالني )دعايات التواصل(، 
خدمات التسويق، عالقات عامة، ترتيب االشتراكات لخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية 

اظهار واشهار البضائع، عرض البضائع على وسائط لآلخرين، إدارة الملفات المحوسبة، 
االتصال ألغراض البيع بالتجزئة، خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة للسلع المصنوعة من 

الجلد والجلود المقلدة واألمتعة والحقائب وحقائب السفر الصغيرة وصناديق السفر وحقائب 
وأغطية الرأس والسلع الفاخرة والسلع السفر والمالبس والمالبس الداخلية ولباس القدم 

الجلدية والنظارات وسلع البصريات ومستحضرات العطور والتجميل والمجوهرات والساعات 
واألثاث والمفروشات واأللعاب والدمى، تنظيم المعارض ألغراض الدعاية التجارية أو األعمال 

ت بشأن استراتيجيات التجارية أو الدعائية، تنظيم المعارض ألغراض تجارية، استشارا
التواصل في العالقات العامة، تدقيق األعمال، تعزيز وتسويق األعمال التجارية، ترويج 

 المبيعات لآلخرين، الترويج ]اإلعالن[ لألعمال، خدمات الوساطة التجارية.

Priority claim:  Claim Country: FR 
Claim No.: 4484630 
Claim Date: 20/09/2018 

 FRق االولوية: بلد االدعاء: االدعاء بح
 4484630رقم االدعاء: 

 20/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 20/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/03/2019  

Applicant Name: SOFPAR 125  التسجيل:اسم طالب  125سوفبار  

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 24-32 rue Jean Goujon 75008 PARIS, 
France 

 عنوان طالب التسجيل  باريس، فرنسا 75008رو جان غوجون  24-32

Applicant for 
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 165887 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165887 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Commercial management of hotels (for others) Advertising  
Business management assistance Business management 
consultancy Commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others Sales promotion for others 
Organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes Relocation services for businesses Personnel 
management consultancy Arranging newspaper subscriptions 
for others Accounting Sponsorship search Business anagement 
of hotels Import-export agency servicesAdvertising agency 
services Office machines and equipment rental Procurement 
services for others [purchasing goods and services for other 
businesses]Appointment scheduling services [office functions] 
Rental of sales stands 

إستشارات  في ادارة األعمالالمساعدة  الدعاية واإلعالن اإلدارة التجارية للفنادق )لآلخرين(
 ترويج المبيعات لآلخرين اإلدارة التجارية لترخيص السلع والخدمات لآلخرين إدارة األعمال

إستشارات إدارة شؤون  خدمات نقل األعمال تنظيم المعارض لغايات تجارية أو إعالنية
إدارة أعمال  البحث عن الكفاالت المحاسبة تنظيم االشتراكات في الصحف لآلخرين الموظفين

تأجير اآلالت  خدمات وكاالت الدعاية واإلعالن  خدمات وكاالت االستيراد والتصدير الفنادق
 خدمات الشراء لآلخرين ]شراء السلع والخدمات لألعمال األخرى[ والمعدات المكتبية

 تأجير منصات المبيعات خدمات تنظيم المواعيد ]وظائف مكتبية[

Date of 26/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/03/2019  

Applicant Name: Shanghai Jin Jiang 
International Hotels 
Development Co., Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: ، إل تي دي.شنغهاي جين جيانغ إنترناشونال هوتلز ديفيلوبمنت كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 4th Floor, Jin Jiang Oriental Hotel (District 
B), No. 889, Yang Gao Nan Road, China 
(Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 
Shanghai 200127, China 

فورث فلور، جين جيانغ أوريانتال هوتل )ديستريكت بي(، رقم 
، يانغ جاو نان رود، الصين )شنغهاي( بايلوت فري تريد 889

 ، الصين200127زون، شنغهاي 

 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 165818 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165818 الصنف 
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  DTC  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Retail and wholesale services connected with the sale of 
precious metals and their alloys, badges of precious metal, 
ingots of precious metal, boxes of precious metal, ornaments of 
precious metal, jewellery and imitation jewellery, precious and 
semi-precious stones, horological and chronometric 
instruments including watches, pocket watches and clocks; 
advertising and marketing services all in the field of precious 
metals and their alloys, badges of precious metal, ingots of 
precious metal, boxes of precious metal, ornaments of precious 
metal, jewellery and imitation jewellery, precious and semi-
precious stones, horological and chronometric instruments 
including watches, pocket watches and clocks. 

خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة المرتبطة ببيع المعادن النفيسة وسبائكها وشارات من 
المعادن الثمينة وسبائك من المعادن الثمين وصناديق من المعادن الثمينة وحلي من المعادن 

ت والمجوهرات المقلدة واألحجار الكريمة وشبه الكريمة وأدوات قياس النفيسة والمجوهرا
الوقت وأدوات قياس الوقت والزمن الدقيقة وتشمل ساعات اليد وساعات الجيب والساعات، 

خدمات اإلعالن والتسويق كلها في مجال المعادن النفيسة وسبائكها وشارات من المعادن 
ناديق من المعادن الثمينة وحلي من المعادن النفيسة الثمينة وسبائك من المعادن الثمين وص

والمجوهرات والمجوهرات المقلدة واألحجار الكريمة وشبه الكريمة وأدوات قياس الوقت 
 وأدوات قياس الوقت والزمن الدقيقة وتشمل ساعات اليد وساعات الجيب والساعات.

Date of 31/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/03/2019  

Applicant Name: De Beers UK Limited اسم طالب التسجيل: دي بيرز 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 20 Carlton House Terrace, London, SW1Y 
5AN, United Kingdom 

ايه ان،  5واي  1كارلتون هاوس تيراس، لندن، اس دبليو  20
 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  أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104رقم 

 االردن

ليغالتبعنوان   

Trademark 165984 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165984 الصنف 
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WEBER SHANDWICK 
 
 

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Public relations services; advertising and marketing services., ,.خدمات العالقات العامة، خدمات الدعاية واإلعالن والتسويق 

 

Date of 02/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/04/2019  

Applicant Name: CMGRP, Inc. اسم طالب التسجيل: .سي ام جي آر بيه، 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 909 Third Avenue, New York, NY 10022, 
United States of America 

، الواليات 10022ثيرد افينيو، نيو يورك، نيو يورك  909
 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 166005 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166005 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising; business management; business administration; 
office functions. 

 الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، توجيه األعمال، وظائف مكتبية.

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

 JMاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 076849رقم االدعاء: 

 04/02/2019تاريخ االدعاء: 

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

 

Date of 11/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/04/2019  

Applicant Name: Alcon Inc. اسم طالب التسجيل: .آلكون إنك 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

 عنوان طالب التسجيل  فريبورغ، سويسرا 1701-، سي اتش6رو لويس ديفري 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165948 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165948 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising; business management; business administration; 
office functions. 

 الدعاية واإلعالن، إدارة األعمال، توجيه األعمال، وظائف مكتبية.

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

 JMاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 077108رقم االدعاء: 

 07/03/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 11/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/04/2019  

Applicant Name: Alcon Inc. اسم طالب التسجيل: .آلكون إنك 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

 عنوان طالب التسجيل  فريبورغ، سويسرا 1701-، سي اتش6رو لويس ديفري 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165954 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165954 الصنف 
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  ALL IN MOTION   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Retail store and online retail store services featuring a wide 
variety of consumer goods 

خدمات متجر بيع بالتجزئة ومخزن بيع بالتجزئة عبر اإلنترنت توفر مجموعة كبيرة من 
 البضائع للمستهلكين.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/259,261 
Claim Date: 11/01/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 259.261/88رقم االدعاء: 

 11/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

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

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166050 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 166050 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising, marketing and promotions; promoting the goods 
and services of others through on-line social networking sites 
and mobile network accessible devices to distribute coupons 
and advertising materials; maintaining consumer incentive data 
and information for others; advertising and marketing; 
advertising and promotional services; electronic commerce 
services, namely, providing information about products via 
telecommunication networks for advertising and sales 
purposes; contests and incentive award programs to promote 
the sale of products and services of others; customer loyalty 
services and customer club services, for commercial, 
promotional and/or advertising purposes; business 
management; business administration; marketing and 
promotional services; loyalty, reward, incentive and bonus 
scheme services; operation, supervising and management of 
loyalty, reward, incentive and bonus schemes; organization, 
management, operation and supervision of customer 
relationship, loyalty and incentive programs; administration of a 
consumer loyalty program which provides incentives at the 
point of sale and customer relationship management; 
promotion, advertising and marketing services, including 
promoting and marketing the goods and services of others, by 
distributing advertising material, coupons and discount offers 
via electronic communication networks; business information 
management, including tracking, analysis and reporting of 
electronic incentive programs that promote the sale of products 
and services of others; and consultancy, advisory and 
information services in respect to all the aforesaid services. 

الدعاية وإلعالن والتسويق والترويج، الترويج لسلع وخدمات اآلخرين من خالل مواقع 
التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت واألجهزة التي يمكن الوصول إليها عبر شبكة الهاتف 

النية، الحفاظ على بيانات حوافز المستهلك والمعلومات المحمول لتوزيع القسائم والمواد اإلع
لآلخرين، اإلعالن والتسويق، الخدمات اإلعالنية والترويجية، خدمات التجارة اإللكترونية 

وبالتحديد توفير المعلومات حول المنتجات عبر شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية 
رامج الحوافز لتشجيع بيع منتجات وخدمات ألغراض الدعاية والمبيعات، برامج المسابقات وب

اآلخرين، خدمات والء العمالء وخدمات نادي العمالء لألغراض التجارية والترويجية و/أو 
اإلعالنية، ادارة األعمال، توجيه األعمال، خدمات التسويق والترويج، خدمات برامج الوالء 

ء والمكافآت والحوافز والمكافآت والحوافز والعالوات، خدمات تشغيل مخططات الوال
والعالوات واإلشراف عليها وإدارتها، التنظيم واإلدارة والتشغيل واإلشراف على عالقات 

العمالء وبرامج الوالء والحوافز، توجيه برامج والء المستهلك الذي يوفر حوافز في نقطة 
ك ترويج البيع وإدارة عالقات العمالء، خدمات الترويج واإلعالن والتسويق وبما في ذل

وتسويق سلع وخدمات اآلخرين عن طريق توزيع المواد اإلعالنية والقسائم وعروض 
التخفيض عبر شبكات االتصال اإللكترونية، إدارة معلومات األعمال وبما في ذلك التتبع 

والتحليل واعداد التقارير لبرامج الحوافز اإللكترونية التي تشجع على بيع منتجات وخدمات 
خدمات االستشارية واالستشارات )النصح( والمعلومات فيما يتعلق بجميع اآلخرين، وال

 الخدمات المذكورة أعاله.

 

Date of 08/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/05/2019  

Applicant Name: Majid Al Futtaim Holding 
LLC 

 اسم طالب التسجيل: م.م.ذ.ماجد الفطيم القابضة ش

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Deira,  Majid Al Futtaim Tower 1, 10th 
Floor, P.O.BOX 91100 Dubai, UAE 

 91100، الطابق العاشر، ص.ب. 1برج ماجد الفطيم ديرة، 
 دبي، االمارت العربية المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165947 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165947 الصنف 
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KIOXIA 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Retail services or wholesale services for electrical machinery 
and apparatuses; providing information concerning commercial 
sales. 

خدمات البيع بالتجزئة أو خدمات البيع بالجملة لآلالت واألجهزة الكهربائية؛ خدمات توفير 
 المعلومات التي تتعلق بالمبيعات التجارية.

Priority claim:  Claim Country: JP 
Claim No.: 2018-145370 
Claim Date: 26/11/2018 

 JPبحق االولوية: بلد االدعاء:  االدعاء
 2018-145370رقم االدعاء: 

 26/11/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 16/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/05/2019  

Applicant Name: Toshiba Memory 
Corporation 

 اسم طالب التسجيل: كوربوريشنتوشيبا ميموري 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan 

 عنوان طالب التسجيل  كو، طوكيو، اليابان -تشوم، ميناتو -1، شيبورا 1-1

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165727 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165727 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Trade of water cooler and filters , import and export , advertising 
and advertising services , display of goods , sale and purchase  

البيع تجارة الكوارات والفالتر االستيراد والتصدير خدمات الدعايه واالعالن عرض السلع 
 والشراء

 

Date of 28/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/05/2019  

Applicant Name: World Water Technology 
Company  

 اسم طالب التسجيل: شركة تكنولوجيا عالم المياه 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman /Tela al ali, P.O.Box: 1852, 11953  عنوان طالب التسجيل  11953, 1852تالع العلي   ، ص.ب: -عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1852 -11953 amman /Tela al ali   ليغعنوان التب تالع العلي  -عمان  11953 -1852ص.ب  

Trademark 165866 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165866 الصنف 
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    Golden shields   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

commercial Agencies ,Import & Export Electronic devices 
trading 

 ترونية كوكاالت تجارية استيراد وتصدير تجارة االجهزة االل 
 

   

Date of 04/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/07/2019  

Applicant Name: Raed Mohamad Mahmoud 
Abed Al Jaber 

 اسم طالب التسجيل: رائد محمد محمود عبد الجابر 

Nationality     : JORDAN الطالب جنسية االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -tela al ali, P.O.Box: 285, 11831 :عنوان طالب التسجيل  11831, 285عمان تالع العلي   ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 285 -11831 amman -tela al ali   ليغعنوان التب عمان تالع العلي  11831 -285ص.ب  

Trademark 165646 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165646 الصنف 
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 الدروع الذهبية   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

commercial Agencies ,Import & Export Electronic devices 
trading  

 ترونية كوكاالت تجارية استيراد وتصدير تجارة االجهزة االل

Date of 04/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/07/2019  

Applicant Name: Raed Mohamad Mahmoud 
Abed Al Jaber 

 اسم طالب التسجيل: رائد محمد محمود عبد الجابر 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -tela al ali, P.O.Box: 285, 11831 :عنوان طالب التسجيل  11831, 285عمان تالع العلي   ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 285 -11831 amman -tela al ali   ليغعنوان التب عمان تالع العلي  11831 -285ص.ب  

Trademark 165647 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165647 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

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 شبكات 

 وب /الدعاية واالعالن الخارجي /االعالنات الخارجية/تحديث مواد الدعاية واالعالنالحاس

 

Date of 21/07/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/07/2019  

Applicant Name: Seatel For Communication 
& Logistic Services Ltd 

 اسم طالب التسجيل: م.م.شركة سياتل لالتصال والخدمات اللوجستية 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 - Alrabeh 
- Kapol st  

عمان الرابية شارع كابول عمارة  11118 -182356ص.ب  
  2جوهرة الرابية ط 

ليغعنوان التب  

Trademark 165844 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165844 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 شبكات 

 ت الخارجية/تحديث مواد الدعاية واالعالن الحاسوب /الدعاية واالعالن الخارجي /االعالنا

 

Date of 25/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/07/2019  

Applicant Name: FOREX RIVER LTD   اسم طالب التسجيل: شركة فوركس ريفر لمتد 

Nationality     : American  جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -Alrabeh -Kapol st , P.O.Box: 
182356, 11181 

،   2الرابية طالرابية شارع كابول عمارة جوهرة -عمان 
 11181, 182356ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 182356 -11181 Amman -Alrabeh -
Kapol st  

الرابية شارع كابول -عمان  11181 -182356ص.ب  
 2عمارة جوهرة الرابية ط

ليغعنوان التب  

Trademark 165846 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165846 الصنف 



330 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

commercial management services , commercial information 
services,commercial business management services 

 خدمات االداره التجارية,خدمات المعلومات التجارية,خدمات إدارة االعمال التجارية 

 

Date of 19/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/08/2019  

Applicant Name: Stanford Business 
Services LLC. 

 اسم طالب التسجيل: م.م.شركة ستانفورد لخدمات رجال االعمال ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Tla" Al Ali -Al Madina Al munawara 
St,building -No.(246) -Floor (1), Office 
(104) , P.O.Box: 1670, 11953 

،   104م 246عمان/تالع العلي/ش.المدينة المنورة /عمارة 
 11953, 1670ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

  P.O.Box 1670 -11953 Tla' Al Ali - Al 
Madina Al munawara St , building - No . 
(246) - Floor (1) , Office (104)  

عمان / تالع العلي / ش . المدينة  11953 -1670ص.ب  
 104م  246المنوره / عمارة 

ليغعنوان التب  

Trademark 165648 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165648 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 شبكات 

 ات الخارجية/تحديث مواد الدعاية واالعالن الحاسوب /الدعاية واالعالن الخارجي /االعالن

 

Date of 20/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/08/2019  

Applicant Name : FOREX RIVER LTD   اسم طالب التسجيل: شركة فوركس ريفر ليمتد 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -Alrabeh -Kapol st , P.O.Box: 
182356, 11181 

،   2الرابية شارع كابول عمارة جوهرة الرابية ط-عمان 
 11181, 182356ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 182356 -11181 Amman -Alrabeh -
Kapol st  

الرابية شارع كابول -عمان  11181 -182356ص.ب  
 2عمارة جوهرة الرابية ط

ليغعنوان التب  

Trademark 165853 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165853 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Advertising ; Business Management  Business Administration 
office Functions : Updating of advertising material,Bill - posting 
, advertising .  

. الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال وتفعيل النشاط المكتبي  ،  ، تحديث مواد الدعاية 
 الدعاية واإلعالنصق اإلعالنات لواإلعالن ، 

 

 

Date of 26/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/08/2019  

Applicant Name: Queen Rania Foundation 
for Education and 
Development  

 اسم طالب التسجيل: جمعية مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type NON PROFIT ORGANIZATION نوع طالب التسجيل جمعية غير ربحية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman-Alshmesani- Queen Noor St. 86- 
Building No. , P.O.Box: 9431, 11191 

،    86عمارة رقم -شارع الملكة نور -الشميساني -عمان
 11191, 9431ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 9936 -11191 Amman-
Alshmesani- Queen Noor St. 86- Building 
No.  

شارع الملكة  -الشميساني -عمان 11191 -9936ص.ب  
  86عمارة رقم -نور

ليغعنوان التب  

Trademark 165685 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165685 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Aavertising in the field of tourism and travel, 
Promoting tourism in indicate area or specific geographic 
location , promoting recreation and tourism 

 حه في منطقه أو موقع جغرافي محددلترويج للسيا  راإلعالن في مجال السياحة والسف
 الترفيه والسياحة تشجيع

 

Date of 24/09/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/09/2019  

Applicant Name: Al-ordon hawiyati for 
cyber marketing  

 اسم طالب التسجيل: مؤسسة االردن هويتي للتسويق االلكتروني 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Public Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة عامة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -st jamal asfour , P.O.Box: 
852764, 11185 

 عنوان طالب التسجيل  11185, 852764شارع جمال عصفور   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 852764 -11185 Amman -st jamal 
asfour  

ليغعنوان التب شارع جمال عصفور -عمان  11185 -852764ص.ب    

Trademark 165851 Class 35 35 رقم العالمة التجارية 165851 الصنف 
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 البيانات مجرد بداية  
 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Provision of information on the topic of financial advisory 
services; providing research assistance on the topic of financial 
advisory services; providing customized statistical reports 
concerning financial data; financial analysis; financial 
consultancy; fiscal assessments; stock exchange price 
quotations; electronic funds transfers; providing financial 
information on bonds; warrant bonds, commercial sales, and 
exchange and investment trusts; Financial services, namely, 
providing financial information in the nature of market trade and 
quotation information for securities; trading support services in 
the field of financial securities, namely, trade comparison, 
collection, processing, tabulation, distribution, negotiation, and 
execution; providing securities trading information, namely, 
classification of securities, brokers, dealers, and issuers; 
calculation, provision, and updating for the benefit of others of 
financial securities indices and sub-indices; automated financial 
services, namely, online brokerage of securities via a global 
computer network; providing online electronic computer 
databases featuring securities information via a global 
computer network; providing information services in the fields 
of economic, financial, monetary and stock exchange 
information, currency trading information. 

توفير المعلومات حول موضوع الخدمات االستشارية المالية؛ تقديم المساعدة في األبحاث 
حول موضوع الخدمات االستشارية المالية؛ تقديم تقارير إحصائية حسب الطلب بشأن البيانات 

ستشارات المالية؛ التقييمات المالية؛ أسعار البورصة؛ تحويل المالية؛ التحليل المالي؛ اال
األموال إلكترونياً؛ توفير معلومات مالية حول السندات؛ سندات الضمان والمبيعات التجارية 

وائتمانات التداول واالئتمانات االستثمارية؛ الخدمات المالية، وبخاصًة، توفير معلومات مالية 
علومات تسعير األوراق المالية؛ خدمات الدعم التجاري في مجال على شكل تجارة األسواق وم

األوراق المالية، وبخاصًة المقارنة، التجميع، المعالجة، الجدولة، التوزيع، التفاوض والتنفيذ 
التجاري؛ توفير معلومات حول تداول األوراق المالية، وبخاصًة، تصنيف األوراق المالية، 

حساب، وتوفير، وتحديث مؤشرات األوراق المالية  السماسرة، التجار والمصدرون؛
والمؤشرات الفرعية لصالح اآلخرين؛ الخدمات المالية اآللية، وبخاصًة، سمسرة األوراق 

المالية عبر شبكة الكمبيوتر العالمية؛ توفير قواعد بيانات الكمبيوتر اإللكترونية عبر اإلنترنت 
شبكة الكمبيوتر العالمية؛ تقديم خدمات  والتي تضم معلومات عن األوراق المالية عبر

المعلومات في مجاالت المعلومات االقتصادية والمالية والنقدية ومعلومات حول البورصة 
 ومعلومات تداول العمالت.

 

Date of 16/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/01/2019  

Applicant Name: Financial & Risk 
Organisation Limited 

 اسم طالب التسجيل: فاينانشال آند ريسك أورجانايزيشن ليمتد

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Five Canada Square, Canary Wharf  
London England E14 5AQ 

 عنوان طالب التسجيل  أيه كيو5 14ئيفايف كندا سكوير، كناري وارف لندن إنجلترا 

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 165787 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 165787 الصنف 
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Data is Just the Beginning 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Provision of information on the topic of financial advisory 
services; providing research assistance on the topic of financial 
advisory services; providing customized statistical reports 
concerning financial data; financial analysis; financial 
consultancy; fiscal assessments; stock exchange price 
quotations; electronic funds transfers; providing financial 
information on bonds; warrant bonds, commercial sales, and 
exchange and investment trusts; Financial services, namely, 
providing financial information in the nature of market trade and 
quotation information for securities; trading support services in 
the field of financial securities, namely, trade comparison, 
collection, processing, tabulation, distribution, negotiation, and 
execution; providing securities trading information, namely, 
classification of securities, brokers, dealers, and issuers; 
calculation, provision, and updating for the benefit of others of 
financial securities indices and sub-indices; automated financial 
services, namely, online brokerage of securities via a global 
computer network; providing online electronic computer 
databases featuring securities information via a global 
computer network; providing information services in the fields 
of economic, financial, monetary and stock exchange 
information, currency trading information. 

المساعدة في األبحاث  توفير المعلومات حول موضوع الخدمات االستشارية المالية؛ تقديم
حول موضوع الخدمات االستشارية المالية؛ تقديم تقارير إحصائية حسب الطلب بشأن البيانات 

المالية؛ التحليل المالي؛ االستشارات المالية؛ التقييمات المالية؛ أسعار البورصة؛ تحويل 
المبيعات التجارية األموال إلكترونياً؛ توفير معلومات مالية حول السندات؛ سندات الضمان و

وائتمانات التداول واالئتمانات االستثمارية؛ الخدمات المالية، وبخاصًة، توفير معلومات مالية 
على شكل تجارة األسواق ومعلومات تسعير األوراق المالية؛ خدمات الدعم التجاري في مجال 

زيع، التفاوض والتنفيذ األوراق المالية، وبخاصًة المقارنة، التجميع، المعالجة، الجدولة، التو
التجاري؛ توفير معلومات حول تداول األوراق المالية، وبخاصًة، تصنيف األوراق المالية، 

السماسرة، التجار والمصدرون؛ حساب، وتوفير، وتحديث مؤشرات األوراق المالية 
والمؤشرات الفرعية لصالح اآلخرين؛ الخدمات المالية اآللية، وبخاصًة، سمسرة األوراق 

المالية عبر شبكة الكمبيوتر العالمية؛ توفير قواعد بيانات الكمبيوتر اإللكترونية عبر اإلنترنت 
والتي تضم معلومات عن األوراق المالية عبر شبكة الكمبيوتر العالمية؛ تقديم خدمات 

المعلومات في مجاالت المعلومات االقتصادية والمالية والنقدية ومعلومات حول البورصة 
 ت تداول العمالت.ومعلوما

 

Date of 16/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/01/2019  

Applicant Name: Financial & Risk 
Organisation Limited 

 اسم طالب التسجيل: فاينانشال آند ريسك أورجانايزيشن ليمتد

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career  طالب التسجيلمهنة  

Applicant Address Five Canada Square, Canary Wharf  
London England E14 5AQ 

 عنوان طالب التسجيل  أيه كيو5 14فايف كندا سكوير، كناري وارف لندن إنجلترا ئي

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

ليغتبعنوان ال  

Trademark 165783 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 165783 الصنف 
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  AMAZON  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; 
credit card services; debit card services; payment services; gift 
card transaction processing services. 

التأمين ، الشؤون المالية، الشؤون النقدية، الشؤون العقارية، خدمات بطاقات االئتمان، 
 دمات بطاقات الخصم المباشر، خدمات الدفع، خدمات معالجة معامالت بطاقات الهدايا.خ

 

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

Applicant Name: Amazon Technologies, 
Inc. 

 اسم طالب التسجيل: أمازون تكنولوجيز، إنك

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

، الواليات 98109تيري افنيو ان، سياتل، واشنطن  410
 األمريكيةالمتحدة 

 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 165832 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 165832 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Monetary affairs; insurance; banking services; online banking 
services; purchasing and sales of currencies; financial services 
namely central depository of virtual currency; providing digital 
currency or digital tokens for use by members of an online 
community via a global computer network; providing digital 
currency or digital tokens; integrating cryptographic protocols, 
used for the operation and development of applications and 
block chains on a decentralised computer platform and as a 
method of payment for goods and services; crypto currency 
exchange operations; providing electronic transfer of a virtual 
currency for use by members of an online community via a 
global computer network; computerised financial services 
related to transactions in foreign currencies; exchange 
transactions of virtual currencies and credit card and payment 
cards services; currency exchange; online trading and 
brokering of currencies in real time; electronic payment 
services; transfer of electronic funds; electronic transfer of 
funds services; electronic debit transactions; processing and 
administration of payments, charitable fund raising; mutual 
funds; collection and distribution of donations for associations 
and commercial companies; financing projects, studies and 
evaluations; sponsorship services; financial patronage intended 
for companies, associations non-governmental organisations or 
specific programs in the domain of research, health, and 
learning; charitable and philanthropic services relating to the 
granting of subsidies in the domains of health and learning; 
administration and management of subsidies; provision of 
subsidies for others; consultancy services related to 
investments and financing; capital investments; administration 
of funds and investments; computerised information services 
related to financial matters; information services relating to 
finance, provided online from computerised data bases or the 
internet; information services, consultancy and advisory 
services relating to the aforementioned services. 

خدمات الشؤون النقدية؛ خدمات التأمين؛ الخدمات المصرفية؛ الخدمات المصرفية عبر 
ر اإلنترنت؛ شراء وبيع العمالت؛ الخدمات المالية أي اإليداع المركزي للعملة االفتراضية؛ توفي

عملة رقمية أو رموز رقمية الستخدامها من قبل أعضاء مجتمع عبر اإلنترنت عبر شبكة 
الحاسوب العالمية؛ توفير العملة الرقمية أو الرموز الرقمية؛ دمج بروتوكوالت التشفير التي 
تستخدم لتشغيل وتطوير التطبيقات وسالسل الحظر على منصة حاسوب المركزية وكوسيلة 

لع والخدمات؛ عمليات تبادل العمالت األجنبية؛ توفير النقل اإللكتروني للعملة للدفع مقابل الس
االفتراضية الستخدامها من قبل أعضاء مجتمع عبر اإلنترنت من خالل شبكة الحاسوب 

العالمية؛ الخدمات المالية المحوسبة المتعلقة بالمعامالت في العمالت األجنبية؛ المعامالت 
فتراضية وبطاقات االئتمان وخدمات بطاقات الدفع؛ االستثمار؛ التداول التبادلية للعمالت اال

عبر اإلنترنت والسمسرة في العمالت في الوقت الفعلي؛ خدمات الدفع اإللكتروني؛ تحويل 
األموال اإللكترونية؛ النقل اإللكتروني لخدمات الصناديق؛ تعامالت الدين اإللكترونية؛ معالجة 

ت جمع التبرعات الخيرية؛ خدمات صناديق االستثمار؛ جمع وتوزيع وإدارة المدفوعات وخدما
التبرعات للجمعيات والشركات التجارية؛ مشاريع التمويل والدراسات والتقييمات؛ خدمات 

الرعاية؛ الرعاية المالية المخصصة للشركات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية أو برامج 
م؛ الخدمات الخيرية والمتعلقة باإلحسان المتعلقة بمنح محددة في مجال البحث والصحة و التعل

اإلعانات في مجاالت الصحة والتعلم؛ اإلشراف على وإدارة اإلعانات؛ تقديم اإلعانات 
لآلخرين؛ الخدمات االستشارية المتعلقة باالستثمارات والتمويل؛ استثمار رؤوس األموال؛ 

ت المعلومات المحوسبة المتعلقة بالمسائل إدارة الصناديق والموجودات واالستثمارات؛ خدما
المالية؛ خدمات المعلومات المتعلقة بالتمويل والمقدمة عبر اإلنترنت من قواعد البيانات 

المحوسبة أو اإلنترنت؛ خدمات تقديم المعلومات والخدمات االستشارية والنصائح المتعلقة 
 بالخدمات المذكورة أعاله.

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 INDIVIDUAL نوع طالب التسجيل فرد 

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 165941 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 165941 الصنف 
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THE WE COMPANY 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Financial services. .الخدمات المالية 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88254098 
Claim Date: 08/01/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88254098رقم االدعاء: 

 08/01/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 31/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 31/01/2019  

Applicant Name : WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th Street New York, New York 
10011, USA 

، 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165938 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 165938 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Real estate services; real estate services, namely, leasing of real 
property and apartments; leasing of office space; leasing or 
renting of buildings; real estate brokerage; rental of office 
space; rental of temporary and shared office spaces and offices. 

الخدمات العقارية؛ الخدمات العقارية، تحديدا: تأجير العقارات والشقق السكنية؛ تأجير 
مساحات المكاتب؛ استئجار أو تأجير المباني؛ خدمات وساطة العقارات؛ تأجير المساحات 

 والمشتركةالمكتبية؛ تأجير مساحات المكاتب والمكاتب المؤقتة 

Priority claim:  Claim Country: ID 
Claim No.: JID2018044602 
Claim Date: 12/09/2018 

 IDاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 JID 2018044602رقم االدعاء: 

 12/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 11/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/03/2019  

Applicant Name: WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th Street New York, New York 
10011, USA 

، 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165751 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 165751 الصنف 
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Goods/Services  اجل البضائع/الخدمات التاليةمن 

Commercial real estate brokerage; leasing of real estate; 
management, ownership, and franchise of condominiums, 
apartments, office facilities. 

االمتياز الوساطة التجارية للعقارات؛ خدمات تأجير العقارات؛ خدمات اإلدارة والملكية ومنح 
 للوحدات السكنية والشقق السكنية ومرافق المكتب

Priority claim:  Claim Country: MY 
Claim No.: 2018069094 
Claim Date: 18/09/2018 

 MYاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018069094رقم االدعاء: 

 18/09/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 11/03/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/03/2019  

Applicant Name: WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th Street New York, New York 
10011, USA 

، 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165761 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 165761 الصنف 
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MERIDIAM   
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Financial investment; fund investment services; investment and 
portfolio management services; mutual funds or capital 
investment; management of capital investment funds; arranging 
of financial investment; asset management; provision of finance 
for infrastructure projects and energy projects. 

االستثمار المالي، خدمات االستثمار المالي، خدمات االستثمار وإدارة المحافظ االستثمارية، 
صناديق األستثمار المشترك أو استثمار رأس المال، إدارة صناديق استثمار رأس المال، 

يم االستثمار المالي، إدارة األصول، توفير التمويل لمشاريع البنية التحتية ومشاريع تنظ
 الطاقة.

Priority claim:  Claim Country: FR 
Claim No.: 18 4 496 183 
Claim Date: 31/10/2018 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 184496183رقم االدعاء: 

 31/10/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 08/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/04/2019  

Applicant Name: MERIDIAM SAS اسم طالب التسجيل: ميريديام اس ايه اس 

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 4 place de l'Opera, 75002 Paris, France 4  ،عنوان طالب التسجيل  باريس، فرنسا 75002بليس دي لوبيرا 

Applicant for 
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 165982 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 165982 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Financial research; financial information; financial analysis; 
financial advice; financial planning; financial consultation; 
financial management; investment brokerage; investment 
consultation; investment management; investment advice; 
mutual fund investment; banking services; credit card and debit 
card services; trading of securities, shares, foreign exchange, 
commodities, options and other derivative products for others; 
financial planning for retirement; financial information and 
services provided online from a computer database or global 
computer network. 

مالية، المعلومات المالية، التحليل المالي، المشورة المالية، التخطيط المالي، البحوث ال
االستشارات المالية، اإلدارة المالية، وساطة االستثمار، استشارات االستثمار، إدارة 

االستثمار، المشورة في االستثمار، صندوق االستثمار المتبادل والمشترك، الخدمات المصرفية 
بطاقة االئتمان وبطاقة الدين، تداول األوراق المالية واألسهم والعمالت والبنكية، خدمات 

األجنبية والسلع االساسية والخيارات وغيرها من المنتجات المشتقة لآلخرين، التخطيط المالي 
للتقاعد، المعلومات والخدمات المالية المقدمة عبر اإلنترنت من قاعدة بيانات الحاسوب أو 

 مية.شبكة الحاسوب العال

Priority claim:  Claim Country: KZ 
Claim No.: 89098 
Claim Date: 07/02/2019 

 KZاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 89098رقم االدعاء: 

 07/02/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 09/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/04/2019  

Applicant Name: Bank of America 
Corporation 

 اسم طالب التسجيل: بانك اوف اميريكا كوربوريشن

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 100 North Tryon Street, Charlotte, North 
Carolina 28255  United States of America 

كارولينا  نورث تريون ستريت، تشارلوت، نورث 100
 ، الواليات المتحدة األمريكية28255

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166024 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 166024 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Financial affairs; monetary affairs; provision of prepaid tokens, 
coupons, vouchers and other substitutes for currency; issuing 
of tokens, coupons and vouchers of value; issuing of 
substitutes for currency; issuing of tokens, coupons and 
vouchers of value in relation to customer loyalty, reward, 
incentive and bonus schemes; issuing of substitutes for 
currency in relation to customer loyalty, reward, incentive and 
bonus schemes; redemption services relating to loyalty, reward, 
incentive and bonus schemes and services; payment 
administration services; payment processing; payment 
processing services in the field of redemption of electronic 
coupon, deal discounts and incentive program awards for 
others; and consultancy, advisory and information services in 
respect to all the aforesaid services. 

الشؤون المالية، الشؤون النقدية، توفير العمالت الرمزية والقسائم والقسائم الشرائية وغيرها 
العمالت الرمزية والقسائم والقسائم الشرائية ذات  من بدائل العملة المدفوعة مسبًقا، إصدار

القيمة، إصدار بدائل للعملة، إصدار العمالت الرمزية والقسائم والقسائم الشرائية ذات القيمة 
فيما يتعلق بمخططات والء العمالء والمكافآت والحوافز والعالوات، إصدار بدائل للعملة فيما 

آت والحوافز والعالوات، خدمات االسترداد المتعلقة يتعلق بمخططات والء العمالء والمكاف
بمخططات وخدمات والء العمالء والمكافآت والحوافز والعالوات، خدمات إدارة المدفوعات، 

معالجة المدفوعات، خدمات معالجة المدفوعات في مجال استرداد القسيمة اإللكترونية 
مات االستشارية واالستشارات وخصومات العروض وجوائز برامج الحوافز لآلخرين، والخد

 )النصح( والمعلومات فيما يتعلق بجميع الخدمات المذكورة أعاله.

Date of 08/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  08/05/2019  

Applicant Name: Majid Al Futtaim Holding 
LLC 

 اسم طالب التسجيل: م.م.ذ.ماجد الفطيم القابضة ش

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Deira,  Majid Al Futtaim Tower 1, 10th 
Floor, P.O.BOX 91100 Dubai, UAE 

 91100، الطابق العاشر، ص.ب. 1ديرة، برج ماجد الفطيم 
 دبي، االمارت العربية المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165946 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 165946 الصنف 
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   BOFAS  
   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Insurance affairs; financial affairs; monetary affairs; real estate 
affairs; financial research; financial information; financial 
analysis; financial advice; financial planning; financial 
consultation; financial management; investment brokerage; 
investment consultation; investment management; investment 
advice; mutual fund investment; banking services; credit card 
and debit card services; trading of securities, shares, foreign 
exchange, commodities, options and other derivative products 
for others; financial planning for retirement; financial 
information and services provided online from a computer 
database or global computer network. 

شؤون التأمين، الشؤون المالية، الشؤون النقدية، الشؤون العقارية، البحوث المالية، 
لية، التحليل المالي، المشورة المالية، التخطيط المالي، االستشارات المالية، المعلومات الما

اإلدارة المالية، وساطة االستثمار، استشارات االستثمار، إدارة االستثمار، المشورة في 
االستثمار، صندوق االستثمار المتبادل والمشترك، الخدمات المصرفية، خدمات بطاقة االئتمان 

داول األوراق المالية واألسهم والعمالت األجنبية والسلع االساسية والخيارات وبطاقة الدين، ت
وغيرها من المنتجات المشتقة لآلخرين، التخطيط المالي للتقاعد، المعلومات والخدمات 

 المالية المقدمة عبر اإلنترنت من قاعدة بيانات الحاسوب أو شبكة الحاسوب العالمية.

Priority claim:  Claim Country: KZ 
Claim No.: 88321 
Claim Date: 12/12/2018 

 KZاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88321رقم االدعاء: 

 12/12/2018تاريخ االدعاء: 

 

Date of 16/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/05/2019  

Applicant Name: Bank of America 
Corporation 

 اسم طالب التسجيل: كوربوريشنبانك اوف اميريكا 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 100 North Tryon Street, Charlotte, North 
Carolina 28255, United States of America 

نورث تريون ستريت، تشارلوت، نورث كارولينا  100
 ، الواليات المتحدة األمريكية28255

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165958 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 165958 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

analysis (financial) /brokerage/consultancy( financial) /financial 
information /financial management /fund investments/securities 
brokerage/stock exchange quotations /stocksand bonds 
brokerage/valuations( fiscal 

التحليل المالي /السمسرة/االستشارات المالية/المعلومات المالية/االدارة المالية /استثمار 
المالية والسندات االموال /سمسرة االوراق المالية/اسعار البورصة/سمسرة بورصة االوراق 

 /التقييم المالي 

Date of 25/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/07/2019  

Applicant Name: FOREX RIVER LTD   اسم طالب التسجيل: شركة فوركس ريفر لمتد 

Nationality     :  AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -Alrabeh -Kapol st , P.O.Box: 
182356, 11181 

،   2الرابية شارع كابول عمارة جوهرة الرابية ط-عمان 
 11181, 182356ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 182356 -11181 Amman -Alrabeh -
Kapol st  

الرابية شارع كابول -عمان  11181 -182356ص.ب  
 2طعمارة جوهرة الرابية 

ليغعنوان التب  

Trademark 165847 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 165847 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

analysis (financial) /brokerage/consultancy( financial) /financial 
information /financial management /fund investments/securities 
brokerage/stock exchange quotations /stock sand bonds 
brokerage/valuations( fiscal 

التحليل المالي /السمسرة/االستشارات المالية/المعلومات المالية/االدارة المالية /استثمار 
االموال /سمسرة االوراق المالية/اسعار البورصة/سمسرة بورصة االوراق المالية والسندات 

 /التقييم المالي
 

 

Date of 20/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/08/2019  

Applicant Name: FOREX RIVER LTD   اسم طالب التسجيل: شركة فوركس ريفر لمتد 

Nationality     : AMERICA الطالبجنسية  امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman -Alrabeh -Kapol st , P.O.Box: 
182356, 11181 

،   2الرابية شارع كابول عمارة جوهرة الرابية ط-عمان 
 11181, 182356ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 182356 -11181 Amman -Alrabeh -
Kapol st  

الرابية شارع كابول -عمان  11181 -182356ص.ب  
 2عمارة جوهرة الرابية ط

ليغعنوان التب  

Trademark 165852 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 165852 الصنف 
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; financial 
sponsorship; providing financial information via a web site; 
property investment services; property development; rental of 
accommodation; management, leasing and brokerage of 
property; real estate services; advice, consultancy and 
information services relating to all the aforesaid services; 
providing educational  scholarships; consultancy relating to 
educational financial  assistance. 

 عقارية، الكفالالت المالبة، توفيرالشؤون التمويلية، الشؤون المالية. الشؤون ال
 المعلومات المالية عبر المواقع االلكترونية، خدمات استثمار العقارات، تطوير

 العقارات؛. تأجير أماكن اإلقامة،إدارة وتأجير وسمسرة العقارات، خدمات
 العقارات، خدمات المشورة واالستشارات والمعلومات المتعلقة بجميع الخدمات

 ء توفير منح تعليمية، االستشارات المتعلقة بالمساعدات التعليميةالمذكورة آنفا
 المالية.

 

 

Date of 26/08/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/08/2019  

Applicant Name: Dubai College of Tourism 
L.L.C. 

 اسم طالب التسجيل: م.م.كلية دبي للسياحة ذ

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Deira,Algarhood,Dubai ,United, P.O.Box: 
18055, 11195 

ديرة،القوهود،دبي،االمارات العربية المتحدة .  ، 
 11195, 18055ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

  P.O.Box 18055 - 11195 Emmar Tower ,6th 
Circle Tower A-11th floor 

-الدوار السادس -ابراج اعمار   11195-18055ص.ب   
 A-11برج الطابق 

ليغعنوان التب  

Trademark 165667 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 165667 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; 
financial sponsorship; providing financial information via a web 
site; trusteeship / fiduciary; property investment services; 
property development; rental of accommodation; management, 
leasing and brokerage of property; real estate services; real 
estate valuations; estate agency services; real estate 
management; property marketing; advice, consultancy and 
information services relating to all the aforesaid services; land 
acquisition; management of land capital investment; debt 
advisory services; financial evaluation (insurance, banking, real 
estate); financial analysis. 

خدمات التامين، الشؤون التمويلية، الشؤون المالية. الشؤون العقارية, الكفاالت المالية، 
توفير المعلومات المالية عبر المواقع االلكترونية، الوصاية, اإلنتمان، خدمات استثمار 

لعقارات؛ تأجير أماكن اإلقامة، إدارة وتأجير وسمسرة العقارات، خدمات العقارات، تطوير ا
العقارات؛ تقييم العقارات، خدمات وكاالت العقارات، إدارةٌ العقارات،تسويق العقارات؛ خدمات 
المشورة واالستشارات والمعلومات المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة أنفأ، حيازة األراضي، 

مار رؤوس األموال،خدمات المشورة المتعلقة بالديون،التقييم المالي إدارة األراضي، استث
 ]التامين واألعمال المصرفية والعقارات[، التحليل المالي.

 

Date of 26/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/08/2019  

Applicant Name: Department Of Tourism 
and Commerce 

 اسم طالب التسجيل: التجاريدائرة السياحة والتسويق 

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab 
Emirates, P.O.Box: 18055, 111195 

شارع الشيخ زايد، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.  ، 
 111195, 18055ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 18055 - 11195 Emmar Tower ,6th 
Circle Tower A-11th floor 

-الدوار السادس -ابراج اعمار   11195-18055ص.ب   
 A-11برج الطابق 

ليغعنوان التب  

Trademark 165665 Class 36 36 رقم العالمة التجارية 165665 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

building construction supervision:building (cleaning of-) 
exterior surface ; cleaning (vehicle-); electric appliance 
installation and repair;machinery installation , maintenance and 
repair . 

االشراف على انشاء المباني ؛ تنظيف السطوح الخارجية للمباني ؛ تنظيف المركبات ؛ تركيب 
 صيانة و اصالح المعدات االلية .واصالح االجهزة الكهربائية ؛ تركيب و

 

Date of 11/07/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2018  

Applicant Name: Mubadala Trade Marks 
Holding Company -LLC  

 اسم طالب التسجيل: .م.م.شركة المبادلة للعالمات التجارية القابضة 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 45005 Abu Dhabi United Arab 
Emirates 

 عنوان طالب التسجيل  ابو ظبي  االمارات العربية المتحدة  45005ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

   P.O.Box 18055 - 11195 Emmar Tower ,6th 
Circle Tower A-11th floor 

برج -الدوار السادس -ابراج اعمار   11195-18055ص.ب 
 A-11الطابق 

ليغعنوان التب  

Trademark 165661 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 165661 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Repair information, Installation, maintenance and repair of 
computer hardware ,Interference suppression in electrical 
apparatus, Photographic apparatus repair, Telephone 
installation and repair, Installation and repair of recreational and 
sports equipment, Repair of toys or dolls, Repair of game 
machines and game devices, Upholstering, Repair of consumer 
electronics and its spare parts, Vehicle battery charging 

 معلومات عن التصليح،تركيب وصيانة وتصليح معدات الحاسوب،
إزالة التشويش في األجهزة الكهربائية، تصليح أجهزة التصوير الفوتوغرافي ،تركيب 

ية والرياضية،تصليح اللعب وتصليح التلفونات،تركيب وتصليح المعدات الترفيه
والدمى،تصليح آالت وأجهزة األلعاب ،تنجيد األثاث،إصالح إلكترونيات المستهلكين وقطع 

 غيارها 
 شحن بطارية المركبات.

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

( Rالتنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الحرف االتيني )
 بمعزل عن العالمه

 

Date of 30/12/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/12/2018  

Applicant Name: Realme Chongqing Mobile 
Telecommunications 
Corp., Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: إل تي دي، .ريلمي تشونغكينغ موبايل تيليكوميونيكيشنز كورب

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address No.2 Building, No.24 Nichang Boulevard, 
Huixing Block, Yubei District, Chongqing, 
China,  

نيتشانغ بوليفارد، هويكسينغ بلوك،  24بيلدينغ، رقم  2رقم 
 يوبي ديستركت، تشونغكينغ، الصين.  ، 

 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 165809 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 165809 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Machinery installation, maintenance and repair; rebuilding 
machines that have been worn or partially destroyed; electric 
appliance installation and repair; air conditioning apparatus 
installation and repair; motor vehicle maintenance and repair; 
vehicle service stations (refuelling and maintenance); vehicle 
breakdown assistance (repair); retreading of tires; burglar alarm 
installation and repair. 

ئياً؛ تركيب تركيب وصيانة وإصالح المعدات اآللية؛ إعادة بناء الماكينات المعطلة أو التالفة جز
وإصالح األجهزة الكهربائية؛ تركيب وإصالح أجهزة تكييف الهواء؛ صيانة وإصالح 

السيارات؛ محطات خدمة المركبات ]التزّود بالوقود والصيانة[؛ تقديم المساعدة عند تعطل 
المركبات ]تصليح[؛ إعادة تلبيس اإلطارات بالمطاط؛ تركيب وإصالح أجهزة اإلنذار ضد 

 السرقة

Date of 26/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/02/2019  

Applicant Name: SAIC MOTOR 
CORPORATION LIMITED 

 اسم طالب التسجيل: إس أيه آي سي موتور كوربوريشن ليمتد

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address ROOM 509, BUILDING 1, 563 SONGTAO 
ROAD, ZHANGJIANG HIGH-TECH PARK, 
SHANGHAI, 201203, CHINA 

-سونجتاو رود، زهانججيانج هاي 563, 1، بلدينج 509روم 
 ، الصين201203تيش بارك، شنغهاي، 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165919 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 165919 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Machinery installation, maintenance and repair; rebuilding 
machines that have been worn or partially destroyed; electric 
appliance installation and repair; air conditioning apparatus 
installation and repair; motor vehicle maintenance and repair; 
vehicle service stations (refuelling and maintenance); vehicle 
breakdown assistance (repair); retreading of tires; burglar alarm 
installation and repair. 

تركيب وصيانة وإصالح المعدات اآللية؛ إعادة بناء الماكينات المعطلة أو التالفة جزئياً؛ تركيب 
وإصالح األجهزة الكهربائية؛ تركيب وإصالح أجهزة تكييف الهواء؛ صيانة وإصالح 

ل السيارات؛ محطات خدمة المركبات ]التزّود بالوقود والصيانة[؛ تقديم المساعدة عند تعط
المركبات ]تصليح[؛ إعادة تلبيس اإلطارات بالمطاط؛ تركيب وإصالح أجهزة اإلنذار ضد 

 السرقة

Date of 26/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/02/2019  

Applicant Name: SAIC MOTOR 
CORPORATION LIMITED 

 اسم طالب التسجيل: إس أيه آي سي موتور كوربوريشن ليمتد

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address ROOM 509, BUILDING 1, 563 SONGTAO 
ROAD, ZHANGJIANG HIGH-TECH PARK, 
SHANGHAI, 201203, CHINA 

-هايسونجتاو رود، زهانججيانج  563, 1، بلدينج 509روم 
 ، الصين201203تيش بارك، شنغهاي، 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165708 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 165708 الصنف 
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   APPLE CARPLAY  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Maintenance, installation, repair, and servicing of computer 
hardware, computer peripherals, computer hardware, computer 
software, watches, and consumer electronic devices; technical 
support and troubleshooting services for computer hardware, 
computer peripherals, computer hardware, computer software, 
watches, and consumer electronic devices; Maintenance, 
installation, repair, and servicing of digital audio and video 
players, digital audio and video receivers, handheld electronic 
devices, automotive navigation devices, in-car entertainment 
systems, automotive electronic devices, driver-assistance 
equipment, electronic organizers and electronic notepads; 
installation, maintenance, consulting, and technical support 
services with respect to lighting, air conditioning, ventilation, 
heating, alarm, security, surveillance, and home automation 
devices, controls, and systems; maintenance, installation, 
repair, and servicing of electric, electronic and multimedia 
devices and equipment for automobiles, trucks and other land 
vehicles; maintenance, repair, and servicing of automobiles, 
trucks, two-wheeled motor vehicles; automobile service station 
services; custom installation of automobile interiors; providing 
technical support, namely, technical advice concerning the 
installation, repair and maintenance of electric or electronic 
apparatus, equipment and devices used for automobiles and 
land vehicles; repair of automotive sound and video equipment 
and parts; providing an online computer database featuring 
technical information about the installation and maintenance of 
automotive parts and their accessories. 

حقة بالحواسيب والعتاد الحاسوبي والبرمجيات صيانة العتاد الحاسوبي واألجهزة الطرفية المل
الحاسوبية والساعات وأجهزة المستهلك اإللكترونية وتركيبها وإصالحها وخدمتها؛ خدمات 
الدعم التقني والتحري عن اعطال العتاد الحاسوبي واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب 

المستهلك اإللكترونية  والعتاد الحاسوبي والبرمجيات الحاسوبية والساعات وأجهزة
وإصالحها؛ صيانة مشغالت محتويات الصوت والفيديو الرقمية وأجهزة استقبال محتويات 

الصوت والفيديو الرقمية واألجهزة اإللكترونية المحمولة باليد وأجهزة المالحة الخاصة 
معدات بالمركبات وأنظمة الترفيه في السيارات واألجهزة اإللكترونية الخاصة بالمركبات و

مساعدة السائق والمنظمات اإللكترونية والدفاتر اإللكترونية وتركيبها وإصالحها وخدمتها؛ 
خدمات التركيب والصيانة والخدمات االستشارية وخدمات الدعم التقني المتعلقة باإلضاءة 

وتكييف الهواء والتهوية والتدفئة واالنذار واالمن والمراقبة واالجهزة ووسائل التحكم 
نظمة الخاصة بالمكننة المنزلية؛ صيانة األجهزة والمعدات الكهربائية واإللكترونية واال

والمتعددة الوسائط الخاصة بالسيارات والشاحنات والمركبات البرية األخرى وتركيبها 
وإصالحها وخدمتها؛ صيانة السيارات والشاحنات والمركبات ذات العجلتين وإصالحها 

السيارات؛ تركيب تصميمات داخلية مخصصة للسيارات؛  وخدمتها؛ خدمات محطات خدمة
توفير الدعم التقني وتحديًدا المشورة التقنية المتعلقة بتركيب األجهزة والمعدات الكهربائية 
واإللكترونية المستخدمة للسيارات والمركبات البرية وإصالحها وصيانتها؛ إصالح معدات 

يديو؛ توفير قاعدة بيانات حاسوبية مباشرة وقطع السيارات الخاصة بمحتويات الصوت والف
 الين( تتضمن معلومات تقنية بشأن تركيب وصيانة قطع السيارات واكسسواراتها.-)ان

 

Date of 07/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/03/2019  

Applicant Name: Apple Inc. اسم طالب التسجيل: .أبل انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address One Apple Park Way, Cupertino, California 
95014 

 عنوان طالب التسجيل  95014كوبرتينو، كاليفورنيا وان أبل بارك واي، 

Applicant for 
Correspondence 

CEDAR WHITE BRADLEY CONSULTING 
/JORDAN LTD  P.O.Box 435 -11821 
AMMAN,JORDAN   

 -435ص.ب م .م.االردن ذ /سيدر وايت برادلي لالستشارات 
  -عمان ،االردن   11821

ليغعنوان التب  

Trademark 165698 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 165698 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Maintenance, installation, repair, and servicing of computer 
hardware, computer peripherals, computer hardware, computer 
software, watches, and consumer electronic devices; technical 
support and troubleshooting services for computer hardware, 
computer peripherals, computer hardware, computer software, 
watches, and consumer electronic devices; Maintenance, 
installation, repair, and servicing of digital audio and video 
players, digital audio and video receivers, handheld electronic 
devices, automotive navigation devices, in-car entertainment 
systems, automotive electronic devices, driver-assistance 
equipment, electronic organizers and electronic notepads; 
installation, maintenance, consulting, and technical support 
services with respect to lighting, air conditioning, ventilation, 
heating, alarm, security, surveillance, and home automation 
devices, controls, and systems; maintenance, installation, 
repair, and servicing of electric, electronic and multimedia 
devices and equipment for automobiles, trucks and other land 
vehicles; maintenance, repair, and servicing of automobiles, 
trucks, two-wheeled motor vehicles; automobile service station 
services; custom installation of automobile interiors; providing 
technical support, namely, technical advice concerning the 
installation, repair and maintenance of electric or electronic 
apparatus, equipment and devices used for automobiles and 
land vehicles; repair of automotive sound and video equipment 
and parts; providing an online computer database featuring 
technical information about the installation and maintenance of 
automotive parts and their accessories. 

حقة بالحواسيب والعتاد الحاسوبي والبرمجيات صيانة العتاد الحاسوبي واألجهزة الطرفية المل
الحاسوبية والساعات وأجهزة المستهلك اإللكترونية وتركيبها وإصالحها وخدمتها؛ خدمات 
الدعم التقني والتحري عن اعطال العتاد الحاسوبي واألجهزة الطرفية الملحقة بالحواسيب 

المستهلك اإللكترونية  والعتاد الحاسوبي والبرمجيات الحاسوبية والساعات وأجهزة
وإصالحها؛ صيانة مشغالت محتويات الصوت والفيديو الرقمية وأجهزة استقبال محتويات 

الصوت والفيديو الرقمية واألجهزة اإللكترونية المحمولة باليد وأجهزة المالحة الخاصة 
معدات بالمركبات وأنظمة الترفيه في السيارات واألجهزة اإللكترونية الخاصة بالمركبات و

مساعدة السائق والمنظمات اإللكترونية والدفاتر اإللكترونية وتركيبها وإصالحها وخدمتها؛ 
خدمات التركيب والصيانة والخدمات االستشارية وخدمات الدعم التقني المتعلقة باإلضاءة 

وتكييف الهواء والتهوية والتدفئة واالنذار واالمن والمراقبة واالجهزة ووسائل التحكم 
نظمة الخاصة بالمكننة المنزلية؛ صيانة األجهزة والمعدات الكهربائية واإللكترونية واال

والمتعددة الوسائط الخاصة بالسيارات والشاحنات والمركبات البرية األخرى وتركيبها 
وإصالحها وخدمتها؛ صيانة السيارات والشاحنات والمركبات ذات العجلتين وإصالحها 

السيارات؛ تركيب تصميمات داخلية مخصصة للسيارات؛  وخدمتها؛ خدمات محطات خدمة
توفير الدعم التقني وتحديًدا المشورة التقنية المتعلقة بتركيب األجهزة والمعدات الكهربائية 
واإللكترونية المستخدمة للسيارات والمركبات البرية وإصالحها وصيانتها؛ إصالح معدات 

يديو؛ توفير قاعدة بيانات حاسوبية مباشرة وقطع السيارات الخاصة بمحتويات الصوت والف
 الين( تتضمن معلومات تقنية بشأن تركيب وصيانة قطع السيارات واكسسواراتها.-)ان

Special condition:  Claim of right to the green color اشتراطات خاصة: المطالبة بحق خاص على اللون األخضر 

 

Date of 07/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 07/03/2019  

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  95014أبل بارك واي، كوبرتينو، كاليفورنيا وان 

Applicant for 
Correspondence 

CEDAR WHITE BRADLEY CONSULTING 
/JORDAN LTD  P.O.Box 435 -11821 
AMMAN,JORDAN ,  

 -435ص.ب م .م.االردن ذ /سيدر وايت برادلي لالستشارات 
  -عمان ،االردن   11821

ليغعنوان التب  

Trademark 165702 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 165702 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Real estate development services; real estate construction 
services, namely, construction of office space and office 
facilities. 

المساحات المكتبية ومرافق خدمات تطوير العقارات؛ خدمات بناء العقارات، تحديدا:  إنشاء 
 المكاتب.

Priority claim:  Claim Country: MY 
Claim No.: 2018069097 
Claim Date: 18/09/2018 

 MYاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018069097رقم االدعاء: 

 18/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 11/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/03/2019  

Applicant Name: WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company  نوع طالب التسجيل اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th Street New York, New York 
10011, USA 

، 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165760 Class 37 37 التجاريةرقم العالمة  165760 الصنف  
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   THE WE COMPANY  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Building construction; building repair and maintenance; 
installation services; installation services, namely, installation 
of lighting apparatus, security systems, doors, HVAC (Heating, 
ventilation and air conditioning), flooring, wiring, machinery, 
audiovisual equipment, fixtures and fittings for buildings, and 
computer hardware and telecommunication apparatus; 
construction consultancy and supervision; construction project 
management services; real estate construction services; Real 
estate sales management. 

خدمات إنشاء المباني؛ ترميم وصيانة المباني؛ خدمات التركيب ؛ خدمات التركيب ، تحديدا:  
تركيب أجهزة اإلنارة واجهزة األمن واالبواب اتش في ايه سي )التدفئة والتهوية وتكييف 

ضيات وتمديد األسالك واآلالت والمعّدات الصوتية المرئية وتركيبات الهواء( وتركيب االر
وتجهيزات المباني وقطع الحاسوب وأجهزة االتصاالت بعيدة المدى؛ خدمات تقديم 

االستشارات واإلشراف المتعلّقة باإلنشاء؛ خدمات إدارة المشاريع اإلنشائية؛ خدمات بناء 
 العقارات؛ إدارة مبيعات العقارات.

Priority claim:  Claim Country: MU 
Claim No.: MU/M/2018/28391 
Claim Date: 03/12/2018 

 MUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 MU/M/2018/28391 رقم االدعاء:

 03/12/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 02/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/04/2019  

Applicant Name: WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th Street New York, New York 
10011, USA 

، 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165926 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 165926 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Building construction; repair; installation services. .)تشييد المباني، التصليح، خدمات التركيب )التثبيت 

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

 JMاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 076849رقم االدعاء: 

 04/02/2019تاريخ االدعاء: 

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

 

Date of 11/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/04/2019  

Applicant Name: Alcon Inc. اسم طالب التسجيل: .آلكون إنك 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

 عنوان طالب التسجيل  فريبورغ، سويسرا 1701-، سي اتش6رو لويس ديفري 

Applicant for 
Correspondence 

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

مبنى مجموعة طالل أبوغزالة  92 أبو غزالة للملكية الفكرية 
 11192عمان  921100، شارع مكة، ص. ب 104بناية رقم 

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165952 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 165952 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Building construction; repair; installation services. .)تشييد المباني، التصليح، خدمات التركيب )التثبيت 

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

 JMاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 077108رقم االدعاء: 

 07/03/2019تاريخ االدعاء: 

 

Date of 11/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/04/2019  

Applicant Name: Alcon Inc. اسم طالب التسجيل: .آلكون إنك 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

 عنوان طالب التسجيل  فريبورغ، سويسرا 1701-، سي اتش6رو لويس ديفري 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165956 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 165956 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

dry cleaning and waxing (wash.wax & polish ) services for cars  ) خدمات تنظيف وتلميع السيارات ) غسيل .تنظيف وتلميع 

Disclaimer: The registration of this mark does not give owners 
the right to use  word (The Clean Garage Car  care Center)if 
used separately from the mark 

 Theالتنازل: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها الحق المطلق باستعمال الكلمة )
Clean Garage Car care Centerبمعزل عن العالمه ) 

 

Date of 08/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  08/05/2019  

Applicant Name: husam Anton salim Petro  اسم طالب التسجيل: حسام انطون سليم بيترو 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -, P.O.Box: 8604, 11121 :عنوان طالب التسجيل  11121, 8604عمان   ، ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 8604 -11121 amman -   ليغعنوان التب عمان  11121 -8604ص.ب  

Trademark 165833 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 165833 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Air conditioning apparatus installation and repair; Electric 
appliance installation and repair; Factory construction; Heating 
equipment installation and repair; Kitchen equipment 
installation 

واصالح اجهزة تكييف الهواء، تركيب واصالح االجهزة الكهربائية، انشاء المصانع، تركيب 
 تركيب واصالح معدات التسخين، تركيب معدات المطابخ

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

Date of 21/05/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/05/2019  

Applicant Name: El Araby Co. for Trading 
and Manufacturing 

 اسم طالب التسجيل: شركة العربي للتجارة والصناعة

Nationality     : EGYPT جنسية الطالب مصر: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

 عنوان طالب التسجيل  شارع جوهر القائد، الجمالية، القاهرة، مصر 12

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165960 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 165960 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Disinfecting , Pipeline construction and construction , 
maintenance . 

 االنشاء ، التطهير ، إنشاء وصيانة خطوط األنابيب .

Date of 27/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2019  

Applicant Name: Sukhtian For Power , 
Water Environment Co 

 اسم طالب التسجيل: السختيان للطاقة والمياه والبيئة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address ِ Amman -abdali King Hussain Street  , 
P.O.Box: 1027, 11118 

, 1027العبدلي شارع الملك حسين   ، ص.ب:-عمان  
11118 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1027 -11118 ِ Amman -abdali 
King Hussain Street   

ليغعنوان التب العبدلي شارع الملك حسين -عمان   11118 -1027ص.ب    

Trademark 166049 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 166049 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Disinfecting , Pipeline construction and construction , 
maintenance . 

 االنشاء ، التطهير ، إنشاء وصيانة خطوط األنابيب .

Date of 27/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2019  

Applicant Name: Sukhtian For Power , 
Water Environment Co 

 اسم طالب التسجيل: السختيان للطاقة والمياه والبيئة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address  Amman -abdali King Hussain Street  , 
P.O.Box: 1027, 11118 

, 1027العبدلي شارع الملك حسين   ، ص.ب:-عمان  
11118 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1027 -11118  Amman -abdali 
King Hussain Street   

ليغعنوان التب العبدلي شارع الملك حسين -عمان   11118 -1027ص.ب    

Trademark 166046 Class 37 37 رقم العالمة التجارية 166046 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Television broadcasting; cable television broadcasting; 
providing telecommunications connections to a global 
computer network; message sending; providing internet 
chatrooms; communications by computer terminals; video on 
demand transmission; computer aided transmission of 
messages and images; videoconferencing services; 
transmission of electronic mail. 

بث التلفزيوني الكبلي، توفير روابط االتصاالت السلكية والالسلكية إلى البث التلفزيوني، ال
شبكة الحاسوب العالمية، إرسال الرسائل، توفير غرف الدردشة على اإلنترنت، االتصاالت عن 

طريق محطات الحاسوب، بث الفيديو عند الطلب، اإلرسال بمساعدة الحاسوب للرسائل 
 ديو، إرسال البريد اإللكتروني.والصور، خدمات المؤتمرات عبر الفي

Date of 14/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/11/2018  

Applicant Name: SAIC Motor International 
Co., Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: .، ليمتد.سايك موتور انترناشيونال كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Room 429H, 188 Yesheng Road, China 
(Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 
Shanghai, China 

يشينغ رود، الصين )شنغهاي( بايلوت  188اتش،  429روم 
 تريد زون، شنغهاي، الصينفري 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL 
PROPERTY   - AMMAN- JORDAN , 
PO_BOX: 921100 - POSTCODE: 11192 -  

صندوق بريد  -االردن   -عمان  -ابوغزالة للملكية الفكرية  
  11192رمز بريدي  - 921100

ليغالتبعنوان   
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   IMDB  
  Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing an on-line commercial information directory; 
dissemination of advertising for others via an on-line 
electronic communications network; providing a searchable 
on-line advertising guide featuring the goods and services of 
others; database management services; on-line ordering 
services featuring movies, motion pictures, documentaries, 
films, television programs, graphics, animation and 
multimedia presentations, videos and DVDs, and other 
audiovisual works; Providing online business directory 
information, namely, providing information regarding the 
location/addresses of movie theaters; computerized on-line 
searching and ordering service featuring movies, motion 
pictures, documentaries, films, television programs, 
graphics, animation and multimedia presentations, and other 
audiovisual works in the form of videocassettes, compact 
disks, DVDs, digital downloads and direct digital 
transmission; association services, namely providing 
opportunities for exchange of information and conversation 
regarding a wide variety of topics by means of product 
reviews; auction services; auctioneering; automated and 
computerized retail and wholesale services; automated and 
computerized trading services; directory services to help 
locate people, places, organizations, phone numbers, 
network home pages, and electronic mail addresses; 
Providing an online searchable database featuring 
employment and career opportunities and business, 
employment and professional information; providing an 
online searchable database featuring movie, motion picture 
and television talent casting employment opportunities and 
talent casting employment information; providing online 
computer databases and online searchable databases in the 
fields of business and professional networking; providing 
online career networking services and information in the 
fields of employment, recruitment, job resources, and job 
listings; providing networking opportunities for individuals 
seeking employment; on-line professional networking 
opportunities; Online retail store services featuring 
streamed and downloadable pre-recorded audio, video and 
audiovisual content; compiling of information into computer 
databases; comparison shopping services namely, 
promoting the goods and services of others; computerized 
database and file management; creating indexes of 
information, sites and other resources available on global 
computer networks and other electronic and 
communications networks for others; order fulfillment 
services namely, services relating to order processing; 
promoting the goods and services of others by providing, 
searching, browsing and retrieving information, sites, and 
other resources available on global computer networks and 
other electronic and communications networks for others. 

ت االلكتروني وبالتحديد البث االلكتروني للمعلومات خدمات االتصاالت عن بعد، خدمات االتصاال
بواسطة شبكات االتصاالت االلكترونية، البث االلكتروني للبيانات والصوت والفيديو وملفات 
الفيديو/الصوت، خدمة التواصل الالسلكي واسع النطاق )البرود باند(، خدمات البث، خدمات 

تدفق وارسال الفيديو والصور وصوتيات الموسيقى االتصاالت عبر الفيديو وبالتحديد البث وال
والوسائط المتعددة على االنترنت وغيرها من شبكات االتصاالت، تدفق البيانات، خدمات النصح 

واالستشارات المتعلقة بخدمات االتصاالت عن بعد، خدمات الحاسوب وبالتحديد توفير الوصول من 
تروني للبيانات المختلفة واالتصاالت والوثائق عدة مستخدمين لشبكات الحاسوب لالرسال االلك

والمعلومات الشخصية والمهنية، توفير الوصول الى قاعدة بيانات حاسوبية تفاعلية تضم دفتر 
عناوين يتم تحديثه تلقائيا ومخطط يومي ومذكرة للتواريخ ومخطط للسفر وروابط مجموعات 

ة، توفير موقع الكتروني يوفر الخريجين والمجموعات المهنية عبر شبكة حاسوب عالمي
لمستخدمي الحاسوب امكانية ارسال وتوفير ذاكرة التخزين المؤقت واستقبال وتنزيل وتدفق وبث 

وعرض وتصميم ونقل ومشاركة المحتويات والنص واالعمال البصرية واالعمال السمعية واالعمال 
فات والوثائق والصور وغيرها من السمعبصرية واالعمال االدبية والصور والفيديو والبيانات والمل

االعمال االلكترونية، توفير رابط على االنترنت عن األحداث الراهنة ومواد المراجع المتعلقة 
باالفالم والصور المتحركة والبرامج الوثائقية واالفالم السينمائية وبرامج التلفزيون والرسوم 

الفيديوهات وأقراص الفيديو الرقمية البيانية والرسوم المتحركة والعروض متعددة الوسائط و
وغيرها من االعمال السمعبصرية، توفير النشرات االخبارية بالبريد االلكتروني والمجالت الرقمية، 

، ارسال المدونات الصوتية، بث الفيديو تحت الطلب، خدمات البث SMSارسال الرسائل النصية 
للملفات الصوتية والمرئية المتدفقة والقابلة  ، البث اإللكترونيIPTVلتلفزيون بروتوكول اإلنترنت 

للتنزيل عن طريق الحاسوب وشبكات االتصاالت األخرى، التدفق والبث اإللكتروني لمحتويات 
الوسائط الرقمية لآلخرين من خالل الشبكات العالمية والمحلّية، خدمات االتصاالت عن بعد 

ية والبيانات والصور واألفالم وبرامج التلفزيون وبالتحديد البث والتدفق اإللكتروني للملفات الصوت
والبرامج السمعّية والسمعبصرّية وغيرها من معلومات الوسائط الرقمّية ومحتوياتها من خالل 

شبكات االتصاالت عن بعد وشبكات االتصاالت الالسلكّية وشبكة اإلنترنت، تدفق المواد السمعية 
وشبكات االتصاالت وشبكات االتصاالت عن بعد  والسمعبصرية والفيديو على شبكة اإلنترنت

الالسلكّية، تدفق البيانات، تدّفق الموسيقى واألفالم وعروض التلفزيون واأللعاب على شبكة 
اإلنترنت، خدمات بث الملّفات السمعّية والفيديو، تدفق األفالم السينماتوغرافية والبرامج 

يديو على شبكة اإلنترنت  قائمة على خدمات السمعبصرّية، خدمات بث الملّفات السمعّية والف
االشتراك، خدمات البث وتوفير وصول خدمات االتصاالت عن بعد على األفالم وبرامج التلفزيون 

والبرامج السمعّية والسمعبصرّية وغيرها من معلومات الوسائط الرقمّية ومحتوياتها من خالل 
إلنترنت، خدمات البث اإلذاعي عبر شبكة خدمات الفيديو تحت الطلب، خدمات البث عبر شبكة ا

اإلنترنت، خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحديد نقل البث الشبكي، بث الملّفات الرقمّية، بث 
( DSLالمحتويات الرقمّية عبر شبكات الحاسوب وشبكة اإلنترنت وخط المشترك الرقمي )

فيديو تحت الطلب ونظام الفيديو المتاح والشبكات الكبلّية والتنزيل الرقمي والتدفق الرقمي ونظام ال
( والتلفزيون وقنوات التلفزيون المفتوحة وقنوات التلفزيون بنظام الدفع NVODحسب الطلب )

مقابل المشاهدة والقمر الصناعي والكابل والهاتف والهاتف النّقال، البث اإللكتروني لملفات الصور 
إلى كتب الدليل على االنترنت وقواعد البيانات  الرقمية بين مستخدمي اإلنترنت، ، توفير الوصول

والمواقع االلكترونية والمدونات ومواد المراجع على االنترنت، بث األخبار،  تسليم الرسائل عن 
طريق البث اإللكتروني، البث اإللكتروني للرسائل والبريد، خدمات البث الصوتي، توفير منتديات 

سائل بين مستخدمي الحاسوب ونقل الصور والفيديو على الخط مباشرة )اإلنترنت( لبث الر
والنصوص والبيانات والصور والصوت، خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحديد توفير لوحات 

اعالنات الكترونية الرسال الرسائل بين مستخدمي الحاسوب فيما يتعلق بالترفيه، توفير خدمات 
االعمال السمعية والبصرية والسمعبصرية  االتصال باالتصاالت عن بعد لنقل الصور والرسائل و

واالعمال متعددة الوسائط عبر الهواتف النقالة والهواتف الذكية واالجهزة االلكترونية المحمولة 
واالجهزة الرقمية المحمولة والحواسيب اللوحية أو الحواسيب، بث أدلة التلفزيون واألفالم، 

ى المواد متعددة الوسائط على االنترنت، خدمات اإلتصاالت بين الحواسيب، توفير وقت الوصول ال
االتصال باالتصاالت عن بعد الى قواعد بيانات الحواسيب، بث البيانات من خالل األجهزة 

السمعبصرّية محكومة بأجهزة معالجة البيانات والحواسيب، خدمات توجيه وتوصيل المكالمات عن 
ارسال بطاقات المعايدة على االنترنت، تأجير بعد، تأجير وقت الوصول الى شبكات حاسوب عالمية، 

 معدات ارسال الرسائل، تأجير المودمات، تأجير معدات االتصاالت عن بعد.

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
 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  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Telecommunications; telecommunications services, namely, 
electronic transmission of streamed and downloadable audio 
and video files via computer and other communications 
networks; providing on-line electronic bulletin boards for the 
transmission of messages among computer users in the field of 
consumer product information; web casting services; delivery 
of messages by electronic transmission; telecommunication 
services, namely, electronic transmission of streamed and 
downloadable audio and video and multimedia content files via 
computer and other communications networks; audio 
broadcasting of spoken word, music, concerts and radio 
programs; wireless broadband communications services; text 
and numeric digital wireless messaging services; 
communication via wireless electronic book reader; providing 
access to an interactive database for transmission of messages 
among computer users and subscribers concerning music, 
books, movies, motion pictures, television programs, games, 
toys, sporting goods, electronics, multimedia presentations, 
videos and DVDs, and other household and consumer goods, 
product reviews and purchase information on the internet; 
electronic transmission of information and data; audio 
broadcasting and transmission of educational and 
entertainment digital media; communication services for 
transmitting, caching, accessing, receiving, downloading, 
streaming, broadcasting, sharing, displaying, formatting, 
mirroring and transferring text, images, audio, video and data 
via telecommunications networks, wireless communications 
networks, and the internet; providing an internet forum, online 
chat rooms and online communities for the transmission of 
messages among computer users; providing access to online 
directories, databases, current events websites and blogs, and 
on-line reference materials; providing access to auxiliary 
devices or electronic devices in the nature of providing 
telecommunication connectivity services for the transfer of 
images, messages, audio, visual, audiovisual and multimedia 
works among e-readers, mobile phones, smartphones, portable 
electronic devices, portable digital devices, tablets or 
computers; streaming of audio, visual and audiovisual material 
via the Internet or other computer or communications network; 
providing online chat rooms, internet forums and online 
communities for the transmission of photos, videos, text, data, 
images and other electronic works; transmission of podcasts; 
transmission of webcasts; providing an online network that 
enables users to access and share content, text, visual works, 
audio works, audiovisual works, literary works, data, files, 
documents and electronic works; providing on-line network 
services that enable users to share content, photos, videos, 
text, data, images and other electronic works relating to 
entertainment, including, movies, television, audiovisual works, 
music, audio works, books, theatre, literary works, sporting 

مرئية خدمات اإلتصاالت، خدمات اإلتصاالت وخاصة اإلرسال اإللكتروني لملفات سمعية و
متدفقة وقابلة للتنزيل عبر الكمبيوتر وشبكات اتصاالت أخرى، توفير خدمات لوحات النشرات 

اإللكترونية عبر اإلنترنت إلرسال الرسائل بين مستخدمين اجهزة الكمبيوتر في مجال 
معلومات السلع االستهالكية، خدمات البث عبر شبكة اإلنترنت، خدمات تسليم الرسائل عبر 

إللكتروني، خدمات اإلتصاالت وخاصة اإلرسال اإللكتروني لملفات ذات محتوى اإلرسال ا
سمعي ومرئي ومتعدد الوسائط متدفقة وقابلة للتنزيل عبر شبكات الكمبيوتر واالتصاالت 
األخرى، خدمات البث السمعي للكالم المنطوق والموسيقى والحفالت الموسيقية وبرامج 

كية ذات نطاق واسع، خدمات اإلرسال الالسلكية للرسائل الراديو، خدمات اإلتصاالت الالسل
النصية والرقمية، خدمات اإلتصال عبر قارئ الكتب اإللكتروني الالسلكي، خدمات توفير 

وصول لقاعدة بيانات تفاعلية إلرسال الرسائل فيما بين مستخدمي الكمبيوتر والمشتركين فيما 
ينمائية والرسوم المتحركة وبرامج التلفزيون يتعلق بملفات الموسيقى والكتب واألفالم الس

واأللعاب واللعب والمنتجات الرياضية واإللكترونيات والعروض متعددة الوسائط وملفات 
الفيديو واألقراص الفيديوية الرقمية وغيرها من السلع المنزلية واالستهالكية وتعليقات 

اإللكتروني للمعلومات والبيانات، المنتجين ومعلومات الشراء على اإلنترنت، خدمات اإلرسال 
خدمات البث واإلرسال السمعي للوسائط التعليمية والترفيهية الرقمية، خدمات اإلتصاالت 

إلرسال وتخزين والوصول واستقبال وتنزيل وتحميل وبث ومشاركة وعرض وتنسيق ونسخ 
كات اإلتصاالت ونقل الرسائل النصية والصور والملفات السمعية والمرئية والبيانات عبر شب

وشبكات اإلتصاالت الالسلكية واإلنترنت، خدمات توفير منتديات وغرف دردشة والتجمعات 
اإللكترونية على اإلنترنت إلرسال الرسائل فيما بين مستخدمي الكمبيوتر، خدمات توفير 
ى الوصول إلى األدلة وقواعد البيانات والمدونات والمواقع اإللكترونية لألحداث الحالية عل

اإلنترنت ومواد مرجعية عبر اإلنترنت، خدمات توفير الوصول إلى أجهزة ملحقة أو أجهزة 
إلكترونية ذات طبيعة تقوم بتوفير خدمات توصيل اإلتصاالت لنقل الصور والرسائل واألعمال 

السمعية والمرئية والسمعية المرئية والوسائط المتعددة فيما بين القارئات اإللكترونية 
النّقالة والهواتف الذكية واألجهزة اإللكترونية المحمولة واألجهزة الرقمية والهواتف 

المحمولة واألجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر؛ خدمات تنزيل انسيابي للمواد السمعية 
والمرئية والسمعية المرئية عبر اإلنترنت أو الكمبيوتر أو شبكات اإلتصاالت، خدمات توفير 

يات والمجتمعات اإللكترونية على اإلنترنت إلرسال الصور غرف الدردشة والمنتد
الفوتوغرافية والملفات المرئية والنصوص والبيانات والصور وأعمال إلكترونية أخرى؛ 

خدمات إرسال المنتجات، خدمات البث عبر شبكة اإلنترنت، خدمات توفير شبكة انترنت تمكن 
ألعمال المرئية والسمعية والمرئية المستخدمين للوصول ومشاركة المحتوى والنصوص وا

السمعية واألعمال األدبية والبيانات والملفات والوثائق واألعمال اإللكترونية، توفير خدمات 
شبكة اإلنترنت لتمكين المستخدمين بمشاركة المحتوى والصور الفوتوغرافية والملفات 

يتعلق بمجال بالترفيه بما  المرئية والنصوص والبيانات والصور وأعمال إلكترونية أخرى فيما
في ذلك األفالم والتلفزيون واالعمال السمعية المرئية وملفات الموسيقى واألعمال السمعية 
والكتب واألعمال المسرحية واألدبية والفعاليات الرياضية واألنشطة الترويحية واألنشطة 

المعارض واإلرشادات الترفيهية والمباريات واألعمال الفنية والرقص واألعمال الموسيقية و
الرياضية والنوادي وبرامج الراديو والبرامج الكوميدية والمسابقات واألعمال المرئية 

واأللعاب واللعب واالحتفاالت والمتاحف والمنتزهات والفعاليات الثقافية والمسابقات والنشر 
التاريخ والعروض الحية والفعاليات الجارية وعروض األزياء والعروض متعددة الوسائط و

واللغة والفنون الحرة والرياضيات واألعمال والعلوم والهوايات والثقافة والرياضة والفنون 
وعلم النفس والفلسفة، توفير موقع الكتروني يمنح مستخدمي الكمبيوتر القدرة على إرسال 

وتخزين واستقبال وتنزيل والتحميل وبث وعرض وتنسيق ونقل ومشاركة المحتوى 
مال المرئية واألعمال السمعية واألعمال السمعية المرئية واألعمال األدبية والنصوص واألع

والبيانات والملفات والوثائق واألعمال اإللكترونية،  توفير موقع الكتروني يمنح مستخدمي 
الكمبيوتر القدرة على إرسال وتخزين واستقبال وتنزيل والتحميل وبث وعرض وتنسيق ونقل 

رافية والملفات المرئية والنصوص والبيانات والصور وأعمال ومشاركة الصور الفوتوغ
إلكترونية أخرى، توفير بوابات الدخول إلى شبكة اإلنترنت للترفيه في مجال األفالم 

والتلفزيون واألعمال السمعية المرئية وملفات الموسيقى واألعمال السمعية والكتب واألعمال 
واألنشطة الترويحية واألنشطة الترفيهية والمباريات المسرحية واألدبية والفعاليات الرياضية 

واألعمال الفنية والرقص واألعمال الموسيقية والمعارض واإلرشادات الرياضية والنوادي 

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

Applicant Name: Amazon Technologies, 
Inc. 

 اسم طالب التسجيل: أمازون تكنولوجيز، إنك

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

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

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

SMAS Intellectual Property P.O.Box 
910580 -11191 Bldg. No. 8, next to Aldor 
Almanthoor Schools Al-Salheen District, 
Mohammed Hleil Street, Tlaa Al Ali Region 
AMMAN Jordan 

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

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 165834 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 165834 الصنف 



366 

 

 

events, recreational activities, leisure activities, tournaments, 
art, dance, musicals, exhibitions, sports instruction, clubs, 
radio, comedy, contests, visual works, games, gaming, festivals, 
museums, parks, cultural events, concerts, publishing, 
animation, current events, fashion, multimedia presentations, 
history, language, liberal arts, math, business, science, 
technology, hobbies, culture, sports, arts, psychology, and 
philosophy; 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, data, files, 
documents and electronic works; providing a web site that 
gives computer users the ability to transmit, cache, receive, 
download, stream, broadcast, display, format, transfer and 
share photos, videos, text, data, images and other electronic 
works; providing on-line portals for entertainment in the field of 
movies, television, audiovisual works, music, audio works, 
books, theatre, literary works, sporting events, recreational 
activities, leisure activities, tournaments, art, dance, musicals, 
exhibitions, sports instruction, clubs, radio, comedy, contests, 
visual works, games, gaming, festivals, museums, parks, 
cultural events, concerts, publishing, animation, current events, 
fashion shows, and multimedia presentations; 
telecommunications services, namely, providing online 
electronic bulletin boards for the transmission of messages 
among computer users concerning entertainment; providing 
interactive chat rooms for transmission of messages among 
computer users and subscribers concerning a wide variety of 
topics; electronic transmission of entertainment reviews and 
information through computer and communications networks; 
providing electronic communication of blogs. Providing online 
chat rooms and electronic bulletin boards; Providing online 
forums for communication in the field of electronic games; 
Providing video on-demand transmission of computer games; 
providing users with telecommunication access time to 
electronic communications networks with means of identifying, 
locating, grouping, distributing, and managing data and links to 
third-party computer servers, computer processors and 
computer users; providing directories for telephone numbers, 
business addresses, electronic mail addresses, network home 
page addresses, addresses and telephone number of people, 
places, and organizations; providing an online interactive 
electronic bulletin board in the field of comic book publishing, 
entertainment and the entertainment industry; information 
access, and remote data management for wireless delivery of 
content to handheld computers, laptops and mobile electronic 
devices; transmission of data and of information by electronic 
means in the nature of computer, cable, radio, teleprinter, 
teleletter, telephone, mobile phone, electronic mail, microwave, 
laser beam, communications satellite or electronic 
communication means; electronic transmission of voice, data 
and images through a global communications network. 

وبرامج الراديو والبرامج الكوميدية والمسابقات واألعمال المرئية واأللعاب واللعب 
ية والمسابقات والنشر والعروض الحية واالحتفاالت والمتاحف والمنتزهات والفعاليات الثقاف

والفعاليات الجارية وعروض األزياء والعروض متعددة الوسائط، خدمات اإلتصاالت، وخاصة، 
توفير خدمات لوحات النشرات اإللكترونية على اإلنترنت إلرسال الرسائل ما بين مستخدمي 

دشة تفاعلية إلرسال الكمبيوتر والمشتركين فيما يتعلق بمجال الترفيه، توفير غرف در
الرسائل ما بين مستخدمي الكمبيوتر والمشتركين بما يتعلق بمجموعة واسعة من المواضيع، 

خدمات اإلرسال اإللكتروني لإلستطالعات والمعلومات بمجال الترفيه عبر شبكات الكمبيوتر 
ت ولوحات واإلتصاالت، توفير اتصاالت الكترونية للمنتديات، توفير غرف دردشة على اإلنترن

نشرات إلكترونية، توفير منتديات على اإلنترنت لإلتصال في مجال األلعاب اإللكترونية، توفير 
إرسال ملفات الفيديو حسب الطلب أللعاب الكمبيوتر تزويد المستخدمين بزمن الوصول 
لإلتصال بشبكات اإلتصاالت االلكترونية بوسائل تعريف وتحديد وتجميع وتوزيع وإدارة 

ات والربط بخوادم كمبيوتر طرف ثالث ومعالجات الكمبيوتر ومستخدمين الكمبيوتر، البيان
توفير أدلة ألرقام الهواتف والعناوين التجارية وعناوين البريد اإللكتروني وعناوين صفحات 

اإلنترنت الرئيسية وعناوين وأرقام هواتف األشخاص واألماكن والمنظمات، توفير لوحات 
اعلية في مجال منشورات كتب الرسوم الهزلية والترفيه وصناعة القطاع نشرات إلكترونية تف

الترفيهي، خدمات الوصول للمعلومات وإدارة البيانات عن بعد إلرسال السلكي للمحتوى إلى 
الكمبيوترات المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية الصغيرة واألجهزة اإللكترونية المحمولة، 

علومات عن طريق وسائل الكترونية من خالل أجهزة كمبيوتر خدمات إرسال البيانات والم
وأسالك وأجهزة الراديو والطابعات عن بعد والفاكس والهاتف والهواتف النقالة والبريد 

اإللكتروني واألجهزة التي تعمل بالموجات الصغرية  واألجهزة التي تعمل بأشعة الليزر وأقمار 
اإللكترونية، اإلرسال اإللكتروني للملفات الصوتية االتصاالت الصناعية ووسائل اإلتصاالت 

 والبيانات والصور من خالل شبكات اإلتصاالت العالمية.
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Telecommunication access services; telecommunications services, 
namely, electronic transmission of streamed and downloadable audio and 
video files via computer and other communications networks, providing 
on-line electronic bulletin boards for the transmission of messages 
among computer users in the field of consumer product information; web 
casting services; delivery of message by electronic transmission; 
telecommunication services namely, electronic transmission of streamed 
and downloaded audio and video and multimedia content files via 
computer and other communications networks; audio broadcasting of 
spoken word, music, concerts, and radio programs; wireless broadband 
communications services; text and numeric digital wireless messaging 
services; wireless communications services, namely, transmission of 
graphics to electronic book readers; providing access to interactive 
databases for transmission of messages among computer users and 
subscribers concerning music, books, movies, motion pictures, 
television programs, games, toys, sporting goods, electronics, 
multimedia presentations, videos and dvds, and other household and 
consumer goods, product reviews and purchase information on the 
internet; electronic transmission of information and data; audio 
broadcasting and transmission of educational and entertainment digital 
media;  telecommunications services, namely, transmission of text, 
images, audio, and video, and data via telecommunications networks, 
wireless communications networks, and the internet; providing an online 
internet forum for the transmission of messages and information; 
providing online chat rooms for social networking; providing access to 
databases; providing telecommunication connectivity services for the 
transfer of images, messages, audio, visual, audiovisual and multimedia 
works among e-readers, mobile phones, smartphones, portable electronic 
devices, portable digital devices, tablets or computers; streaming of 
audio, visual and audiovisual material via the internet or other computer 
or communications network; telecommunications services, namely, 
transmission of podcasts; telecommunications services, namely, 
transmission of webcasts; telecommunications services, namely, 
providing online electronic bulletin boards for the transmission of 
messages among computer users concerning entertainment; providing 
interactive chat rooms for transmission of messages among computer 
users and subscribers concerning a wide variety of topics; providing 
video on-demand transmission of computer games; telecommunication 
services for providing multiple-user access to a global computer network; 
providing an online interactive electronic bulletin board for transmission 
of messages among users in the field of comic book publishing, 
entertainment, and the entertainment industry; electronic and wireless 
transmission and streaming of digital media content for others via global 
computer networks to handheld computers, laptops, and mobile 
electronic devices; provision of information, consultancy and advisory 
services in the field of telecommunications 

خدمات الوصول لإلتصاالت، خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحديد االرسال 
واالستقبال االلكتروني لملفات الصوت والفيديو المتدفقة والقابلة للتنزيل عبر 
الحاسوب وغيرها من شبكات االتصاالت وتوفير لوحات النشرات االلكترونية 

رنت( إلرسال الرسائل بين مستخدمي الحاسوب في على الخط مباشرة )اإلنت
مجال معلومات بضائع المستهلكين، خدمات البث عبر االنترنت، توصيل 

الرسائل عبر اإلرسال اإللكتروني، خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحديد اإلرسال 
اإللكتروني لملفات الصوت والفيديو وملفات محتوى الوسائط المتعددة المتدفقة 

لة للتنزيل عبر الحاسوب وغيرها من شبكات االتصاالت، بث صوت والقاب
الكلمات المحكية والموسيقى والحفالت وبرامج الراديو، خدمات االتصاالت 
الالسلكية عبر النطاق العريض )البرودباند(، خدمات المراسالت الالسلكية 
 الرقمية على شكل نصوص وأرقام، خدمات االتصاالت الالسلكية وبالتحديد

إرسال الرسومات الى قارئات الكتب االلكترونية، توفير الوصول الى قواعد 
بيانات تفاعلية إلرسال الرسائل بين مستخدمي الحاسوب والمشتركين فيما 

يتعلق بالموسيقى والكتب واألفالم والصور المتحركة وبرامج التلفزيون 
وسائط المتعددة واأللعاب والدمى والرياضة والبضائع واإللكترونيات وعروض ال

والفيديوهات وأقراص الفيديو الرقمية وغيرها من البضائع المنزلية وبضائع 
المستهلكين وتقييم المنتجات ومعلومات الشراء على اإلنترنت، اإلرسال 

اإللكتروني للمعلومات والبيانات، بث الصوت وإرسال الوسائط الرقمية التعليمية 
د وبالتحديد إرسال النصوص والصور والترفيهية، خدمات االتصاالت عن بع

والصوت والفيديو والبيانات  عبر شبكات االتصاالت عن بعد وشبكات 
االتصاالت الالسلكية واإلنترنت، توفير منتديات على الخط مباشرة )اإلنترنت( 

إلرسال الرسائل والمعلومات، توفير غرف المحادثة على الخط مباشرة 
توفير الوصول الى قواعد البيانات، توفير  )اإلنترنت( للتواصل االجتماعي،

خدمات إتصال االتصاالت عن بعد لنقل الصور والرسائل واألعمال السمعية 
والبصرية والسمعبصرية والمتعددة الوسائط بين القارئات اإللكترونية 

والهواتف النقالة وأجهزة الهواتف الذكية واألجهزة اإللكترونية المحمولة 
المحمولة والحواسيب اللوحية والحواسيب، تدفق المواد واألجهزة الرقمية 

السمعية والبصرية والسمعبصرية عبر اإلنترنت أو غيرها من شبكات 
االتصاالت أو شبكات الحاسوب، خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحديد إرسال 
التدوين الصوتي، خدمات االتصاالت عن بعد وبالتحديد إرسال البث، خدمات 

بعد وبالتحديد توفير لوحات النشرات االلكترونية على الخط  االتصاالت عن
مباشرة )اإلنترنت( إلرسال الرسائل بين مستخدمي الحاسوب فيما يتعلّق 

بالترفيه، توفير غرف محادثة تفاعلية إلرسال الرسائل بين مستخدمي الحاسوب 
ديو والمشتركين فيما يتعلق بمجموعة واسعة من المواضيع، توفير إرسال الفي

حسب الطلب أللعاب الحاسوب، خدمات االتصاالت عن بعد لتوفير وصول عدة 
مستخدمين الى شبكات الحاسوب العالمية، توفير لوحات النشرات االلكترونية 

التفاعلية على الخط مباشرة )اإلنترنت( لنقل الرسائل بين المستخدمين في مجال 
رسال اإللكتروني والالسلكي نشر الكتب الهزلية والترفيه وصناعة الترفيه، اإل

وتدفق محتوى الوسائط الرقمية لألخرين عبر شبكات حاسوب عالمية الى 
الحواسيب المحمولة باليد والحواسيب المحمولة واألجهزة اإللكترونية النقالة، 
 توفير خدمات المعلومات واإلستشارات والنصح في مجال اإلتصاالت عن بعد.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88101632 
Claim Date: 31/08/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88101632رقم االدعاء: 

 31/08/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 19/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/02/2019  

Applicant Name: Amazon Technologies, 
Inc. 

 اسم طالب التسجيل: تكنولوجيز، إنكأمازون 

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 

ABU-SETTA & PARTNERS P.O.Box 
910580 -11191 AMMAN - JORDAN 

عمان  11191 -910580ص.ب سماس للملكيه الفكريه 
 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165843 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 165843 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 

وتنزيل وتشفير وفك  ومكبرات الصوت ومضخمات الصوت لبث والوصول واستقبال وتحميل
تشفير وتدفق والعرض والحفظ والتخزين المؤقت ونقل الصوت والسمعيات والصور المرئية 

والبيانات والكتب والصور والفيديوهات والنصوص والمحتويات واالعمال السمعبصرية 
ق واالعمال متعددة الوسائط واالعمال االدبية والملفات وغيرها من االعمال االلكترونية، تدف
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 

 تي، خدمة البث الصوتي والفيديوي عبر االنترنت، خدمات البث عبر االنترنت.بعد، البث الصو

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88125053 
Claim Date: 20/09/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88125053رقم االدعاء: 

 20/09/2018تاريخ االدعاء: 

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 165790 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 165790 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Telecommunications; broadcasting, transmission, and 
streaming 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; subscription and pay-per-view broadcasting, 
transmission, and streaming services by means of 
telecommunications networks, computer networks, the Internet, 
satellite, radio, wireless communications networks, television, 
and cable; video-on-demand transmission services; matching 
users for the transfer of music, audio, video, and multimedia by 
means of telecommunications networks, computer networks, 
the Internet, satellite, radio, wireless communications networks, 
television, and cable; telephone, electronic mail, electronic 
messaging, electronic data transmission, audioconferencing, 
and videoconferencing services; providing access to 
telecommunications networks, computer networks, the Internet, 
satellite communications, wireless communications networks, 
and cable; providing access to websites, databases, electronic 
bulletin boards, on-line forums, directories, music, and video 
and audio programs; communication by computer; information, 
advisory and consultancy services relating to all the aforesaid 

االتصاالت السلكية والسلكية؛ بث ونقل وتدفق الصوت والبيانات والصور والموسيقى 
والمحتويات السمعية ومحتويات الفيديو وذات الوسائط المتعددة والتلفزيون والراديو بواسطة 

والالسلكية وشبكات الحاسوب واالنترنت واألقمار الصناعية  شبكات االتصاالت السلكية
والراديو وشبكات االتصاالت الالسلكية والتلفزيون والكوابل؛ خدمات البث والنقل والتدفق 

الخاصة باالشتراك والدفع عند المشاهدة بواسطة شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية 
عية والراديو وشبكات االتصاالت الالسلكية وشبكات الحاسوب واالنترنت واألقمار الصنا

والتلفزيون والكوابل؛ خدمات نقل محتويات الفيديو عند الطلب؛ مطابقة هوية المستخدمين 
لنقل الموسيقى والصوت والفيديو والوسائط المتعددة بواسطة شبكات االتصاالت السلكية 

لراديو وشبكات االتصاالت والالسلكية وشبكات الحاسوب واالنترنت واألقمار الصناعية وا
الالسلكية والتلفزيون والكوابل؛ خدمات الهاتف والبريد االلكتروني والمراسلة االلكترونية 
والنقل االلكتروني للبيانات والمؤتمرات السمعية والمؤتمرات المرئية؛ توفير الدخول الى 

تصاالت عبر األقمار شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية وشبكات الحاسوب واالنترنت واال
الصناعية وشبكات االتصاالت الالسلكية والكوابل؛ توفير الدخول الى المواقع االلكترونية 

الين( والفهارس -وقواعد البيانات ولوحات النشرات االلكترونية والمنتديات المباشرة )ان
ات تقديم والموسيقى وبرامج الفيديو والبرامج السمعية؛ االتصاالت بواسطة الحاسوب؛ خدم

 المعلومات والمشورة واالستشارات المتعلقة بكل ما سبق ذكره.

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 76968 
Claim Date: 20/02/2019 

 JMاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 76968رقم االدعاء: 

 20/02/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 21/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/03/2019  

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 165697 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 165697 الصنف 
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   APPLE TV  
   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Telecommunications; broadcasting, transmission, and 
streaming 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; subscription and pay-per-view broadcasting, 
transmission, and streaming services by means of 
telecommunications networks, computer networks, the Internet, 
satellite, radio, wireless communications networks, television, 
and cable; video-on-demand transmission services; matching 
users for the transfer of music, audio, video, and multimedia by 
means of telecommunications networks, computer networks, 
the Internet, satellite, radio, wireless communications networks, 
television, and cable; telephone, electronic mail, electronic 
messaging, electronic data transmission, audioconferencing, 
and videoconferencing services; providing access to 
telecommunications networks, computer networks, the Internet, 
satellite communications, wireless communications networks, 
and cable; providing access to websites, databases, electronic 
bulletin boards, on-line forums, directories, music, and video 
and audio programs; communication by computer; information, 
advisory and consultancy services relating to all the aforesaid. 

االتصاالت السلكية والسلكية؛ بث ونقل وتدفق الصوت والبيانات والصور والموسيقى 
والمحتويات السمعية ومحتويات الفيديو وذات الوسائط المتعددة والتلفزيون والراديو بواسطة 

لحاسوب واالنترنت واألقمار الصناعية شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية وشبكات ا
والراديو وشبكات االتصاالت الالسلكية والتلفزيون والكوابل؛ خدمات البث والنقل والتدفق 

الخاصة باالشتراك والدفع عند المشاهدة بواسطة شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية 
االتصاالت الالسلكية وشبكات الحاسوب واالنترنت واألقمار الصناعية والراديو وشبكات 

والتلفزيون والكوابل؛ خدمات نقل محتويات الفيديو عند الطلب؛ مطابقة هوية المستخدمين 
لنقل الموسيقى والصوت والفيديو والوسائط المتعددة بواسطة شبكات االتصاالت السلكية 

الت والالسلكية وشبكات الحاسوب واالنترنت واألقمار الصناعية والراديو وشبكات االتصا
الالسلكية والتلفزيون والكوابل؛ خدمات الهاتف والبريد االلكتروني والمراسلة االلكترونية 
والنقل االلكتروني للبيانات والمؤتمرات السمعية والمؤتمرات المرئية؛ توفير الدخول الى 

شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية وشبكات الحاسوب واالنترنت واالتصاالت عبر األقمار 
لصناعية وشبكات االتصاالت الالسلكية والكوابل؛ توفير الدخول الى المواقع االلكترونية ا

الين( والفهارس -وقواعد البيانات ولوحات النشرات االلكترونية والمنتديات المباشرة )ان
والموسيقى وبرامج الفيديو والبرامج السمعية؛ االتصاالت بواسطة الحاسوب؛ خدمات تقديم 

 المشورة واالستشارات المتعلقة بكل ما سبق ذكره.المعلومات و

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 76969 
Claim Date: 20/02/2019 

 JMاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 76969رقم االدعاء: 

 20/02/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 24/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/03/2019  

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 165695 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 165695 الصنف 
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   Epoque  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing of access to databases and enabling of access to 
databases in the field of intellectual property. 

الوصول والدخول إلى قواعد خدمات توفيرالوصول والدخول إلى قواعد البيانات وتمكين 
 البيانات في مجال الملكية الفكرية.

Date of 24/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/04/2019  

Applicant Name: European Patent 
Organization 

 اسم طالب التسجيل: منظمة البراءات األوروبية

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Bob-van-Benthem-Platz 1, 80469 Munich, 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  ميونيخ، المانيا 80469، 1بالتز -بينثيم-فان-بوب

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 165886 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 165886 الصنف 
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  ORANGE DIGITAL CENTRE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Telecommunications services; communications services; 
telephone, mobile telephone, facsimile, telex, message 
collection and transmission, radio-paging, call diversion, 
answerphone, directory enquiries and electronic mail services; 
transmission, delivery and reception of sound, data, images, 
music and information; electronic message delivery services; 
on-line information services relating to telecommunications; 
data interchange services; transfer of data by 
telecommunication; transmission of digital files; satellite 
communication services; broadcasting services; broadcasting 
or transmission of radio or television programmes, films and 
interactive games; videotext, teletext and viewdata services; 
broadcasting, transmission and delivery of multimedia content 
and electronic games over electronic communications 
networks; video messaging services; video conferencing 
services; video telephone services; telecommunication of 
information (including web pages), computer programs and any 
other data; rental of access time to a database server; provision 
of telecommunications connections for telephone hotlines and 
call centres; telephone communication services provided for 
hotlines and call centres; providing user access to the Internet; 
providing telecommunications connections or links to the 
Internet or databases; providing user access to the Internet 
(service providers); provision and operation of electronic 
conferencing, discussion groups and chat rooms; providing 
access to digital music websites on the Internet; providing 
access to MP3 websites on the Internet; delivery of digital music 
by telecommunications; providing access to 
telecommunications infrastructures and networks for other 
operators and third parties; rental of telecommunications 
infrastructure and networks to other operators and third parties; 
telecommunication access services; computer aided 
transmission of messages and images; communication by 
computer; transmission and distribution of data or audio visual 
images via a global computer network or the Internet; providing 
access to the Internet on a temporary basis for third parties; 
providing electronic transmission of electronic payment data via 
a global computer network; news agency services; transmission 
of news and current affairs information; hire, leasing or rental of 
apparatus, instruments, installations or components for use in 
the provision of the aforementioned services; provison of 
access to an electronic on-line network for information retrieval; 
leasing of access time to a computer database; leasing of 
access time to computer bulletin and message boards and to 
computer networks; Internet service provider (ISP) services; 
advisory, information and consultancy services relating to all 
the aforementioned. 

خدمات االتصاالت عن بعد، خدمات االتصاالت، الهاتف، الهاتف المحمول، الفاكس، التلكس، 
، االستدعاء بالراديو، تحويل المكالمات، الرد على الهاتف، استعالمات تجميع وإرسال الرسائل

الدليل وخدمات البريد اإللكتروني، إرسال، توصيل واستقبال الصوت، البيانات، الصور، 
الموسيقى والمعلومات، خدمات توصيل الرسائل اإللكترونية، خدمات المعلومات عبر اإلنترنت 

خدمات تبادل البيانات، نقل البيانات عن طريق االتصاالت عن المتعلقة باالتصاالت عن بعد، 
بعد، إرسال الملفات الرقمية، خدمات االتصاالت عبر األقمار الصناعية، خدمات البث، بث أو 
إرسال البرامج اإلذاعية أو التليفزيونية، األفالم واأللعاب التفاعلية، خدمات النص الفيديوي، 

المرئية، بث، إرسال وتوصيل محتوى الوسائط المتعددة واأللعاب النص التليفزيوني والبيانات 
اإللكترونية عبر شبكات االتصاالت اإللكترونية، خدمات رسائل الفيديو، خدمات عقد 

المؤتمرات عن طريق الفيديو، خدمات هاتفية عبر الفيديو، االتصاالت عن بعد للمعلومات )بما 
لي وأي بيانات أخرى، تأجير زمن الوصول إلى في ذلك صفحات الويب(، برامج الحاسب اآل

خادم قاعدة البيانات، توفير وصالت اتصاالت عن بعد لخطوط هاتفية ساخنة ومراكز اتصال، 
خدمات اتصاالت هاتفية مقدمة لخطوط ساخنة ومراكز اتصال، توفير اتصال المستخدمين 

و قواعد البيانات، توفير باإلنترنت، توفير وصالت اتصاالت عن بعد أو روابط باإلنترنت أ
اتصال المستخدم باإلنترنت )مقدمي الخدمة(، توفير وتشغيل المؤتمرات اإللكترونية، 

مجموعات النقاش وغرف الدردشة، توفير االتصال بمواقع إلكترونية للموسيقى الرقمية على 
وسيقى على اإلنترنت، توصيل الم MP3اإلنترنت، توفير الدخول على المواقع اإللكترونية 

الرقمية عن طريق االتصاالت عن بعد، توفير الوصول إلى البنية التحتية لالتصاالت عن بعد 
والشبكات لمشغلين آخرين وأطراف ثالثة، تأجير البنية التحتية لالتصاالت عن بعد والشبكات 
لمشغلين آخرين وأطراف ثالثة، خدمات وصول االتصاالت عن بعد، إرسال الرسائل والصور 

دة الحاسب اآللي، االتصاالت عن طريق الحاسب اآللي، إرسال وتوزيع البيانات أو بمساع
الصور السمعية والبصرية عبر شبكة الحاسب اآللي العالمية أو اإلنترنت، توفير االتصال 

باإلنترنت على أساس مؤقت لألطراف الثالثة، توفير إرسال إلكتروني لبيانات الدفع اإللكتروني 
آلي عالمية، خدمات وكاالت األنباء، نقل األخبار ومعلومات األحداث عبر شبكة حاسب 

الجارية، توظيف، استئجار أو تأجير أجهزة، أدوات، تجهيزات أو مكونات لالستخدام في تقديم 
الخدمات سابقة الذكر، توفير االتصال بشبكة إلكترونية عبر اإلنترنت السترجاع المعلومات، 

عدة بيانات حاسب آلي، استئجار زمن الوصول إلى نشرة حاسب استئجار زمن الوصول إلى قا
(، خدمات ISPآلي ولوحات رسائل وإلى شبكات حاسب آلي، خدمات مقدم خدمة اإلنترنت )

 إرشاد، معلومات واستشارات تتعلق بجميع ما سبق ذكره.

Date of 30/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 30/04/2019  

Applicant Name: ORANGE BRAND 
SERVICES LIMITED 

 اسم طالب التسجيل: اورانج براند سيرفيسز ليمتد

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

ايه كيو، المملكة  2 1لندن، اس إي مور لندن ريفرسايد،  3
 المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166033 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 166033 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Broadcasting ( Radio) / Broadcasting ( television ) / cellular 
telephone communication / communication by computer 
terminals / communication by fiber optic / communication by 
telephone / computer aided transmission of messages and 
images / computer terminals ( communication by - ) / electronic 
bulletin | board services ( telecommunication services )/ 
electronic mail /facsimile transmission / information about 
telecommunication /message sending / paging services ( radio , 
telephone , or other means of — electronic communication / 
providing _telecommunication connections to a global 
computer network /providing user access to a global computer 
network ( service providers ) / rental of message sending 
apparatus / rental of modems / rental of telecommunication 
equipment / rental of telephones / telecommunication ( 
information about ) /telecommunication routing and junction’ 
services /teleconferencing services / telephone services / telex 
services /transmission of telegrams / wire services 

 لتراسل بالتلفون الخلوي / التراسلاالذاعة بالراديو / البث بالتلفزيون / ا
 عبر الطرفيات الحاسوبية / التراسل عبر شبكات االلياف البصرية / الرسال
 التلفونات / نقل الرسائل والصور عبر الحاسوب / االتصال عبر الطرفيات

 الحاسوبية / خدمات لوحات النشرات االلكترونية ) خدمات اتصاالت ( /
 الفاكسات / معلومات حول االتصاالت / ارسال البريد االلكتروني / ارسال

 الرسائل / خدمات النداء االلي ) عبر الراديو أو التلفون أو وسائل االتصال
 االلكترونية االخرى / توفير توصيالت خاصة عبر شبكة حاسوب دولية /

 توفير امكانية توصيل المستخدم بشبكة حاسوب عالمية / تاجير اجهزة
 جير اجهزة المودم / تاجير معدات االتصال / تاجيرارسال الرسائل / تا

 التلفونات / معلومات حول االتصال / توجيه وربط االتصاالت / االجتماعات
 عن بعد / خدمات التلفونات / خدمات التلكس / ارسال التلغرافات / خدمات

 سلكية .
 

Date of 21/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/07/2019  

Applicant Name: Seatel For Communication 
& Logistic Services Ltd 

 اسم طالب التسجيل: م.م.شركة سياتل لالتصال والخدمات اللوجستية ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Liability Company طالب التسجيلنوع  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 - Alrabeh 
- Kapol st  

عمان الرابية شارع كابول عمارة  11118 -182356ص.ب  
  2جوهرة الرابية ط 

ليغعنوان التب  

Trademark 165845 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 165845 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Radio and television  broadcasting البث اإلذاعي والتلفزيوني 

Date of 26/08/2019 الرسمية اعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/08/2019  

Applicant Name: Jordan International 
Broadcasting Llc 

 اسم طالب التسجيل: .م.م.شركة االردن الدولية للبث االذاعي ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address  ٍٍ Suwaifeyeh  Martyr AbdelRahim Alhaj 
mohammad st, amman, P.O.Box: 142731, 
11844 

عمان الصويفية شارع الشهيد عبد الرحيم الحاج محمد  ، عمان  
 11844, 142731، ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 142731 -11844  ٍٍ Suwaifeyeh  
Martyr AbdelRahim Alhaj mohammad st 

عمان الصويفية شارع الشهيد  11844 -142731ص.ب  
 عبد الرحيم الحاج محمد 

ليغعنوان التب  

Trademark 165669 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 165669 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Offer audio , visual , and written media services   تقديم الخدمات اإلعالمية المقروءة والمسموعة والمرئية 

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

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

 

Date of 26/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/08/2019  

Applicant Name: Modern Media Company 
Limited  

 اسم طالب التسجيل: م .م.الشركة الحديثة لالعالم ذ

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Suwaifeyeh Martyr AbdelRahim Alhaj 
mohammad s, Amman, P.O.Box: 142731, 
11844 

 عمان الصويفية شارع الشهيد عبد الرحيم الحاج محمد 
 11844, 142731، عمان  ، ص.ب: 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 840616 -11184 Shemisani, Al 
Abdali Area, Abed Al Rahee Al Waked, 
Jordan 

الشميساني، منطقة العبدلي،  11184 -840616ص.ب  
 شارع عبد الرحيم الواكد االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165670 Class 38 38 رقم العالمة التجارية 165670 الصنف 
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   AMAZON  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Transport by land, sea and air; travel arrangement; packaging 
and storage of goods; delivery of goods; physical storage of 
electronic media, namely, images, text, video, and audio data; 
Transport of goods; providing a website featuring information in 
the field of transportation; shipping, delivery, and storage of 
goods; freight transportation by means of truck, train and air; 
goods warehousing; packaging articles for transportation; 
merchandise packaging for others; rental of storage containers; 
mailbox rental; locating and arranging for reservations for 
storage space for others; courier services; messenger services; 
expedited shipping services, namely, arranging for freight 
transportation by means of truck, train and air; distribution 
services, namely, providing online services which afford 
customers the ability to select a distribution point for goods 
purchased on the Internet; membership-based truck, train, and 
air shipping programs; coordinating travel arrangements for 
individuals and for groups; travel booking agencies; providing  
a web site featuring travel information and commentary 

النقل بالبر وبالبحر وبالجو، اجراءات السفر، تغليف وتخزين البضائع، توصيل البضائع، 
التخزين الفعلي )المادي( للوسائط االلكترونية وبالتحديد الصور والنصوص والفيديوهات 

وتية، نقل البضائع، توفير موقع الكتروني يضم معلومات في مجال النقل، والبيانات الص
الشحن والتوصيل والتخزين للبضائع، نقل الشحنات بواسطة الشاحنة او القطار او بالجو، 

تخزين البضائع، مواد التغليف للنقل، تغليف السلع لآلخرين، تأجير حاويات التخزين، تاجير 
ب حجوزات الماكن تخزين لالخرين، خدمات البريد المستعجل، صناديق البريد، تحديد وترتي

خدمات توزيع البريد والرسائل، خدمات الشحن العاجل وبالتحديد ترتيب نقل الشحنات بواسطة 
الشاحنة او القطار او بالجو، خدمات التوزيع وبالتحديد توفير خدمات على الخط مباشرة تتيح 

بضائع تم شراؤها على االنترنت، برامج قائمة على للعمالء امكانية اختيار نقطة توزيع 
العضوية للشحن بواسطة الشاحنة او القطار او بالجو، تنسيق اجراءات السفر لالفراد 

والمجموعات، وكاالت حجز السفر، توفير موقع الكتروني يضم معلومات السفر وتعليقات 
 عليها.

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

Applicant Name: Amazon Technologies, 
Inc. 

 اسم طالب التسجيل: أمازون تكنولوجيز، إنك

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

، الواليات 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 165836 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 165836 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

travel and tours   السياحة والسفر 

Date of 21/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/07/2019  

Applicant Name: Mustafa Mohammad Said 
Nofal 

 اسم طالب التسجيل: مصطفى محمد سعيد نوفل 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION التسجيلنوع طالب  مؤسسة فردية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -jabal al husain , P.O.Box: 828, 
11623 

 عنوان طالب التسجيل  11623, 828جبل الحسين   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 828 -11623 amman -jabal al 
husain  

ليغعنوان التب جبل الحسين -عمان  11623 -828ص.ب    

Trademark 166001 Class 39 39 رقم العالمة التجارية 166001 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

, ( - Production of energy , Waste and trash ( Recycling of Waste 
treatment [ transformation ] , Water treating , 

إنتاج الطاقة ، النفايات والقمامة ) إعادة تدوير النفايات والقمامة ( ، موالية النفايات التحويل 
 ( ، معالجة الماء .

Date of 27/08/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2019  

Applicant Name: Sukhtian For Power , 
Water Environment Co 

 اسم طالب التسجيل: السختيان للطاقة والمياه والبيئة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address  Amman -abdali King Hussain Street  , 
P.O.Box: 1027, 11118 

, 1027العبدلي شارع الملك حسين   ، ص.ب:-عمان  
11118 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1027 -11118  Amman -abdali 
King Hussain Street   

ليغعنوان التب العبدلي شارع الملك حسين -عمان   11118 -1027ص.ب    

Trademark 166047 Class 40 40 رقم العالمة التجارية 166047 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

, ( - Production of energy , Waste and trash ( Recycling of Waste 
treatment [ transformation ] , Water treating , 

إنتاج الطاقة ، النفايات والقمامة ) إعادة تدوير النفايات والقمامة ( ، موالية النفايات التحويل 
 ( ، معالجة الماء .

Date of 27/08/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

:تاريخ ايداع الطلب 27/08/2019  

Applicant Name: Sukhtian For Power , 
Water Environment Co 

 اسم طالب التسجيل: السختيان للطاقة والمياه والبيئة 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address  Amman -abdali King Hussain Street  , 
P.O.Box: 1027, 11118 

, 1027العبدلي شارع الملك حسين   ، ص.ب:-عمان  
11118 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 1027 -11118  Amman -abdali 
King Hussain Street   

ليغعنوان التب العبدلي شارع الملك حسين -عمان   11118 -1027ص.ب    

Trademark 166048 Class 40 40 رقم العالمة التجارية 166048 الصنف 
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   IMDB  
  Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Education; providing of training; entertainment; sporting and 
cultural activities; Entertainment services in the nature of a 
program, featuring reviews, news, and information in the field of 
motion picture films, television programs, celebrities, 
entertainment industry and entertainment-related topics, 
namely, an ongoing program accessible by television, cable, the 
Internet and wireless communications networks; providing an 
online non-downloadable program featuring reviews, news, and 
information in the field of motion picture films, television 
programs, celebrities, entertainment industry and 
entertainment-related topics; providing information via a global 
computer network in the field of entertainment and 
entertainment-related topics; providing information on motion 
picture films, television programs, celebrities, entertainment 
industry and entertainment-related topics via social networks; 
television schedule information services; providing an online 
computer database featuring reviews, news, information and 
content in the field motion picture films, television programs, 
celebrities, entertainment industry and entertainment-related 
topics; movie schedule information services; television 
schedule information services; entertainment in the nature of 
conducting contests, competitions and online computer games 
in the field of entertainment; entertainment services, namely, 
publishing journals and blogs featuring information and 
opinions in the field of entertainment; providing on-line 
newsletters featuring reviews, news and information in the field 
of motion picture films, television programs, celebrities, 
entertainment industry and entertainment-related topics; 
providing a website with information in the fields of motion 
pictures, television shows, celebrities, entertainment industry 
and entertainment-related topics; entertainment services in the 
nature of non-downloadable videos featuring information in the 
fields of motion pictures, television shows, celebrities, 
entertainment industry and entertainment-related topics; 
providing information in the field of movies, motion pictures, 
documentaries, films, television programs, graphics, animation 
and multimedia presentations, videos and dvds, other 
audiovisual works, celebrities and the entertainment industry; 
providing a website that displays movie rankings; providing a 
website featuring a ranking system measuring popularity of 
celebrities and identifying trends in public perception and 
awareness of movie personalities; providing a website featuring 
entertainment trivia; providing a web site featuring movie, 
motion picture and television casting and production 
information; arranging for ticket reservations for film 
screenings, festival events, shows and other entertainment 

التعليم، توفير التدريب، الترفيه،  االنشطة الثقافية والرياضية، خدمات الترفيه المتمثلة 
ومات في مجال أفالم الصور المتحركة وبرامج بالبرامج التي تتضمن  اآلراء واألخبار والمعل

التلفزيون والمشاهير وصناعة الترفيه والمواضيع المتعلقة بالترفيه وبالتحديد البرامج القائمة 
التي يمكن الوصول اليها عبر التلفزيون والكابل واإلنترنت وشبكات االتصاالت الالسلكية، 

رة )اإلنترنت( تتضمن اآلراء واألخبار توفير برامج غير قابلة للتنزيل على الخط مباش
والمعلومات في مجال أفالم الصور المتحركة وبرامج التلفزيون والمشاهير وصناعة الترفيه 

والمواضيع المتعلقة بالترفيه، توفير المعلومات عبر شبكات الحاسوب العالمية في مجال 
فالم الصور المتحركة وبرامج الترفيه والمواضيع المتعلقة بالترفيه، توفير المعلومات حول أ

التلفزيون والمشاهير وصناعة الترفيه والمواضيع المتعلقة بالترفيه عبر شبكات إجتماعية، 
خدمات معلومات جدول التلفزيون، توفير قاعدة بيانات الحاسوب على الخط مباشرة 

المتحركة )اإلنترنت( تتضمن اآلراء واألخبار والمعلومات والمحتوى في مجال أفالم الصور 
وبرامج التلفزيون والمشاهير وصناعة الترفيه والمواضيع المتعلقة بالترفيه، خدمات 

معلومات جدول األفالم، خدمات معلومات جدول التلفزيون، الترفيه المتمثل بإقامة  المسابقات 
والمنافسات وألعاب الحاسوب على الخط مباشرة )اإلنترنت( فيما يتعلق بالترفيه، خدمات 

فيه وبالتحديد نشر الصحف والمدونات التي تتضمن معلومات وآراء فيما يتعلق بالترفيه، التر
توفير الرسائل اإلخبارية على الخط مباشرة )اإلنترنت( تتضمن اآلراء واألخبار والمعلومات 
في مجال أفالم الصور المتحركة وبرامج التلفزيون والمشاهير وصناعة الترفيه والمواضيع 

لترفيه، توفير موقع إلكتروني مع معلومات في مجال الصور المتحركة وعروض المتعلقة با
التلفزيون والمشاهير وصناعة الترفيه والمواضيع المتعلقة بالترفيه، خدمات الترفيه على 
شكل فيديوهات غير قابلة للتنزيل تتضمن معلومات في مجال الصور المتحركة وعروض 

يه والمواضيع المتعلقة بالترفيه، توفير المعلومات في التلفزيون والمشاهير وصناعة الترف
مجال األفالم والصور المتحركة واألفالم الوثائقية  واألفالم السينمائية وبرامج التلفزيون 

والرسومات البيانية والرسوم المتحركة والعروض متعددة الوسائط والفيديو وأقراص الفيديو 
والمشاهير وصناعة الترفيه، توفير موقع إلكتروني  الرقمية وغيرها من األعمال السمعبصرية

يعرض تصنيف األفالم، توفير موقع إلكتروني يتضمن نظام تصنيف لقياس شعبية المشاهير 
وتحديد االتجاهات في اإلدراك العام والوعي المتعلق بشخصيات الفيلم، توفير موقع إلكتروني 

لكتروني يتضمن األفالم والصور يتضمن مواضيع عامة تتعلق بالترفيه، توفير موقع إ
المتحركة وتجارب آداء التلفزيون ومعلومات اإلنتاج، تنظيم حجوزات التذاكر لعروض األفالم 

وأحداث المهرجانات والعروض وغيرها من أحداث الترفيه، خدمات وكالة التذاكر على 
لترفيه، خدمات اإلنترنت لعروض األفالم واألحداث اإلحتفالية والعروض وغيرها من أحداث ا

وكالة حجز تذاكر السينما، حجز الترفيه وحجز المقاعد للعروض وخدمات وكالة الحجز 
للسينما ومهرجانات األفالم واألحداث، خدمات اإلستشارة لمنتجي األفالم في مجال تقديم 
يون واكتساب األفالم والصور المتحركة واألفالم الوثائقية  واألفالم السينمائية وبرامج التلفز

والرسومات البيانية والرسوم المتحركة والعروض متعددة الوسائط والفيديو وأقراص الفيديو 
الرقمية وغيرها من األعمال السمعبصرية، اإلستشارات المتعلقة باألفالم، خدمات اإلستشارة 

لألفالم المسرحية من جميع األنواع األدبية ومختلف الطول فيما يتعلق بالتوزيع والتعبئة 
ركاء اإلنتاج العالميين واستراتيجية المهرجان، خدمات معارض األفالم، إستضافة وتنظيم وش

الجوائز المتعلقة باألفالم، إنتاج المدونات الصوتية ومدونات الفيديو، توفير ألعاب الحاسوب 
والقصص التفاعلية على الخط مباشرة )اإلنترنت(، نشر اآلراء المتعلقة باألفالم ومنتجات 

ه متضمنة برامج التلفزيون وبرامج الراديو والمدونات الصوتية ومدونات الفيديو الترفي
وألعاب الحاسوب، اإلختبارات وخدمات األلعاب،  تأجير المنشورات اإللكترونية متضمنة 

الكتب، خدمات التعليم التفاعلية المتمثلة بتعليمات أساسها الحاسوب والتعليمات بمساعدة 
األلعاب واللّعب والمهرجانات والمتاحف والمنتزهات واألحداث الثقافية الحاسوب فيما يتعلق ب

والحفالت الموسيقية والنشر والرسوم المتحركة واألحداث الحالية والموضة وعروض وسائط 
المتعددة يمكن الوصول اليها عبر اإلنترنت أو شبكات الحاسوب أو شبكات االتصاالت، توفير 

الفيديو والمحتوى السمعبصري غير قابل للتنزيل المتمثل موقع إلكتروني يتضمن الصوت و

Date of 16/01/2019  الرسميةاعالن الجريدة  
 

: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 -العلي، عمانهليل، منطقة تالع 

ليغعنوان التب  

Trademark 165764 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 165764 الصنف 
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events; online ticket agency services for film screenings, 
festival events, shows and other entertainment events; booking 
agency services for cinema tickets; booking of entertainment, 
booking seats for shows, booking agency services for cinemas, 
film festivals and events; consulting services for film producers 
in the field of representing and acquiring feature films, movies, 
motion pictures, documentaries, films, television programs, 
graphics, animational and multimedia presentations, videos and 
DVDs and other audiovisual works; film consultancy; consulting 
services for theatrical films of all genres and lengths regarding 
distribution, packaging, international co-production partners, 
festival strategy; film exhibition services; hosting and 
organizing awards relating to films; production of podcasts and 
vodcasts; providing on-line computer games and on-line 
interactive stories; publication of film reviews, reviews of 
entertainment products including television programmes, radio 
programmes, podcasts, vodcasts and computer games; quizzes 
and gaming services; rental of electronic publications including 
books; interactive educational services in the nature of 
computer-based and computer-assisted instruction on games, 
gaming, festivals, museums, parks, cultural events, concerts, 
publishing, animation, current events, fashion, and multimedia 
presentations accessible via the internet or other computer on 
communications networks; providing a website featuring non-
downloadable audio, video and audiovisual content in the 
nature of recordings featuring movies, TV shows, videos and 
music; entertainment services, namely, providing temporary use 
of non-downloadable online video; provision of non-
downloadable videos featuring programs on a wide variety of 
entertainment topics via a video-on-demand service; provision 
of non-downloadable films, movies and television shows via a 
video-on-demand service; distribution and rental of 
entertainment content, namely computerized on-line searching 
and ordering service featuring movies, motion pictures, 
documentaries, films, television programs, graphics, animation 
and multimedia presentations, and other audiovisual works in 
the form of digital downloads and direct digital transmission 
viewable over computer networks and global communication 
networks; film and video rental services; rental of audio-visual 
works, specifically, motion pictures, television programming, 
videos, music videos, and music; film, movie, TV show and 
video production and distribution; creating and developing 
concepts for movies and television programs; audio and video 
recording services; providing a searchable database featuring 
audio, video and audiovisual content through the Internet, 
telecommunications networks and wireless telecommunications 
networks in the field of movies, TV shows, videos and music; 
providing online radio programming; digital audio, video and 
multimedia publishing services; entertainment services, namely, 
providing non-downloadable prerecorded music and audio 
programs featuring fiction and non-fiction stories on a variety of 
topics, and information in the field of music, and commentary 
and articles about music, all on-line via a global computer 
network; entertainment services, namely, live visual and audio 
performances, musical, variety, news, dramatic and comedy 
shows; entertainment services, namely, providing virtual 
environments in which users can interact for recreational, 
leisure or entertainment purposes; entertainment services, 
namely, providing a website featuring the ratings and reviews of 
television, movies, videos, music, screenplays, scripts, books 
and video game content; entertainment information; arranging 
of contests; sweepstake services; sweepstake services 
provided over a global computer network hosting online 
sweepstakes and contests for others; publishing of books, 
magazines, periodicals, literary works, visual works, audio 
works, and audiovisual works; presenting live musical concerts 
and performances; music production services; music 
publishing services; entertainment services, namely, profiling of 

بالتسجيالت التي تتضمن  األفالم وعروض التلفزيون والفيديو والموسيقى، خدمات الترفيه 
وبالتحديد توفير اإلستخدام المؤقت للفيديو على الخط مباشرة )اإلنترنت( غير قابل للتنزيل، 

برامج حول مواضيع ترفيهية متعددة عبر خدمة توفير الفيديو غير قابل للتنزيل يتضمن 
الفيديو تحت الطلب، توفير األفالم واألفالم السينمائية وعروض التلفزيون غير قابلة للتنزيل 

عبر خدمة الفيديو تحت الطلب، توزيع وتأجير محتوى الترفيه وبالتحديد خدمات البحث 
ألفالم والصور المتحركة واألفالم والطلب على الخط مباشرة )اإلنترنت( المحوسبة متضمنة ا

الوثائقية واألفالم السنمائية وبرامج التلفزيون والرسومات البيانية والرسوم المتحركة 
والعروض متعددة الوسائط وغيرها من األعمال السمعبصرية على شكل تنزيالت رقمية 

لمية، وإرسال رقمي مباشر يمكن عرضها على شبكات الحاسوب وشبكات االتصاالت العا
خدمات تأجير األفالم والفيديو، تأجير األعمال السمعبصرية وبالتحديد الصور المتحركة 
وبرمجة التلفزيون والفيديو والفيديو الموسيقي والموسيقى، األفالم واألفالم السينمائية 
وعروض التلفزيون وإنتاج الفيديو وتوزيعه، تأليف المفاهيم وتطويرها لألفالم وبرامج 

ن، خدمات تسجيل الفيديو والصوت، توفير قاعدة بيانات قابلة للبحث تتضمن الصوت التلفزيو
والفيديو والمحتوى السمعبصري عبر اإلنترنت وشبكات االتصاالت عن بعد وشبكات 

االتصاالت الالسلكية في مجال األفالم وعروض التلفزيون والفيديو والموسيقى، توفير برمجة 
إلنترنت(، خدمات نشر الصوت والفيديو والوسائط المتعددة الراديو على الخط مباشرة )ا

الرقمية، خدمات الترفيه وبالتحديد توفير برامج الموسيقى والصوت المسجلة مسبقاً غير 
قابلة للتنزيل تتضمن قصص خيالية وواقعية حول مواضيع متعددة ومعلومات في مجال 

لى الخط مباشرة )اإلنترنت( عبر الموسيقى والتعليق والمقاالت حول الموسيقى جميعها ع
شبكات الحاسوب العالمية، خدمات الترفيه وبالتحديد اآلداء السمعي والبصري المباشر 

والموسيقى والمنوعات واألخبار وعروض الدراما والكوميديا، خدمات الترفيه وبالتحديد 
ألغراض التسلية توفير البيئة المحاكية للواقع اإلفتراضي حيث يتمكن المستخدم من التفاعل 

والراحة والترفيه، خدمات الترفيه وبالتحديد توفير موقع إلكتروني يتضمن التصنيفات واآلراء 
حول محتوى التلفزيون واألفالم السينمائية والفيديو والموسيقى وعروض الشاشة 

والمخطوطات والكتب وألعاب الفيديو، معلومات الترفيه، تنظيم المسابقات، خدمات جوائز 
حب، خدمات جوائز السحب المتوفرة عبر شبكات الحاسوب العالمية وإستضافة جوائز الس

السحب والمسابقات على الخط مباشرة )اإلنترنت( لآلخرين، نشر الكتب والمجالت والدوريات 
واألعمال األدبية واألعمال البصرية واألعمال السمعية واألعمال السمعبصرية، تقديم الحفالت 

وض الموسيقية المباشرة، خدمات إنتاج الموسيقى، خدمات نشر الموسيقى، الموسيقية والعر
خدمات الترفيه وبالتحديد تشخيص الموسيقيين والفنانين والفرق من خالل توفير مقاطع فيديو 

غير قابلة للتنزيل تتضمن العروض الموسيقية عبر شبكات الحاسوب العالمية، توفير مصدر 
ث وإختيار وإدارة وعرض المحتوى السمعبصري المتمثل تفاعلي غير قابل للتنزيل لبح

بالتسجيالت المتضمنة األفالم وعروض التلفزيون والفيديو والموسيقى، توفير الرسائل 
اإلخبارية على الخط مباشرة )اإلنترنت( في مجال التلفزيون واألفالم والفيديو عبر البريد 

فير المنشورات اإللكترونية على الخط اإللكتروني، خدمات الترجمة والترجمة الفورية، تو
مباشرة )اإلنترنت( غير قابلة للتنزيل، نشر النصوص بخالف نصوص الدعاية، كتابة 

النصوص بخالف نصوص الدعاية، تأجير معدات الصوت، عروض صاالت السينما، إقامة 
مباشرة من  وتنظيم الحفالت الموسيقية، الترفيه والتسلية، خدمات األلعاب المتوفرة على الخط

شبكة الحاسوب، تاجير معدات األلعاب، توفير خدمات الكاريوكي، تأجير شاشات عرض األفالم 
وملحقاتها، استديوهات األفالم، خدمات تأليف الموسيقى، تنظيم العروض )خدمات المنظم(، 

الترفيه الذي يقدمه الراديو، تأجير أجهزة الراديو والتلفزيون، إنتاج برامج التلفزيون 
والراديو، تأجير تسجيالت الصوت، ترجمة األفالم، الترفيه الذي يقدمه التلفزيون، اإلنتاجات 

المسرحية، تنظيم المسابقات )التعليمية والترفيهية(، تنظيم المعارض ألغراض ثقافية 
وتعليمية، خدمات استديو التسجيل، تعديل أشرطة الفيديو، تسجيل أشرطة الفيديو، المعلومات 

 ة، التعليم الديني، خدمات التدريس والخدمات التعليمية وخدمات التعليمات.التعليمي
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musicians, artists and bands by providing non- downloadable 
video clips of musical performances over a global computer 
network; providing non-downloadable interactive resource for 
searching, selecting, managing, and viewing audiovisual 
content in the nature of recordings featuring movies, TV shows, 
videos and music; providing online newsletters in the field of 
television, movies, and videos via e-mail; translation and 
interpretation services; providing online electronic publications, 
not downloadable; publication of texts, other than publicity 
texts; writing of texts, other than publicity texts; rental of audio 
equipment; movie theatre presentations; arranging and 
conducting of concerts; entertainment, amusements; game 
services provided on-line from a computer network; games 
equipment rental; providing karaoke services; rental of movie 
projectors and accessories; movie studios; music composition 
services; organization of shows [impresario services]; radio 
entertainment; rental of radio and television sets; production of 
radio and television programmes; rental of sound recordings; 
subtitling; television entertainment; theatre productions; 
organization of competitions [education or entertainment]; 
organization of exhibitions for cultural or educational purposes; 
recording studio services; videotape editing; videotaping; 
education information; religious education; teaching, 
educational services, instruction services. 
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   AMAZON  
Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Education; providing of training; providing information in the 
field of education and educational institutions; education 
services in the nature of classroom instruction and online 
distance learning; interactive educational services in the nature 
of computer-based and computer-assisted instruction; 
educational and entertainment services in the nature of 
podcasts, webcasts; providing pre-recorded audio, audiovisual, 
and multimedia works via the internet; entertainment; sporting 
and cultural activities; provision of information relating to 
entertainment; publishing of books and periodicals; providing 
online electronic publications (not downloadable); publishing of 
electronic books, journals; publication of material on magnetic 
or optical data media; publishing music online; distribution of 
radio and television entertainment, games, films, music, 
interactive advertising, and video recordings; online 
entertainment services, namely providing audiovisual content 
viewable over the internet and providing information concerning 
the same; rental services, namely, rental of motion pictures, 
sound recordings, multimedia presentations, electronic books 
and publications, video recordings, and computer games; 
providing information, reviews and personalized 
recommendations in the field of entertainment; providing 
information relating to contests and games; organizing 
competitions; providing recognition and incentives by the way 
of awards and contests to demonstrate excellence in the field of 
entertainment; providing online non-downloadable comic books 
and graphic novels; providing a website that allows users to 
review entertainment properties; streaming prerecorded audio, 
visual and audiovisual works; providing online computer 
games; providing online interactive stories; providing online 
newsletters and blogs featuring entertainment; providing virtual 
environments in which users can interact for recreational, 
leisure, or entertainment purposes; film production; radio and 
television programming; production of radio and television 
programming; recording studio services; theatre production; 
video editing; scriptwriting; club services (entertainment); 
dubbing; editing of films; music composition services; sound 
recording services; providing a searchable online entertainment 
database featuring online non-downloadable digital games, 
movies, television shows, music, books, magazines, news and 
information. 

الخدمات التعليم، توفير التدريب، توفير المعلومات في مجال التعليم والمعاهد التعليمية، 
التعليمية فيما يتعلق بالتعليم بالصفوف والمدرسية ووالتعليم عن بعد، الخدمات التعليمية 

التفاعلية فيما يتعلق في بالتعليم القائم على الحاسب والتعليم بمساعدة الحاسوب، الخدمات 
ة التعليمية والترفيهية فيما يتعلق البث اإلذاعي والبث الشبكي، توفير األعمال السمعي

والمسموعة والمرئية والوسائط المتعددة المسجلة مسبقا على االنترنت، الترفيه، األنشطة 
الرياضية والثقافية، توفير معلومات متعلقة بالترفيه، نشر الكتب والدوريات، توفير 
المنشورات اإللكترونية )غير القابلة للتنزيل( عبر االنترنت، نشر الكتب اإللكترونية 

المواد عبر وسائط البيانات الممغنطة أو البصرية، نشر الموسيقى عبر والمجالت، نشر 
االنترنت، توزيع الترفيه للراديو والتلفزيون واأللعاب واألفالم والموسيقى واإلعالنات 

التفاعلية و/ أو الخدمات وتسجيالت الفيديوعلى الخط مباشرة )اإلنترنت(، خدمات الترفيه 
عي البصري القابل للعرض على االنترنت وتوفير المعلومات وبالتحديد توفير المحتوى السم

المتعلقة بذلك، خدمات التأجير وبالتحديد تأجير الصور المتحركة والتسجيالت الصوتية 
والعروض متعددة الوسائط والكتب اإللكترونية والمطبوعات وتسجيالت الفيديو وألعاب 

لشخصية في مجال الترفيه، توفير الحاسوب، توفير المعلومات والمراجعات والتوصيات ا
المعلومات المتعلقة بالمسابقات واأللعاب، تنظيم المسابقات، توفير التقدير والحوافز عن 

طريق الجوائز والمسابقات إلظهار التميز في مجال الترفيه، توفير الكتب الهزلية على 
بكة االنترنت تتيح االنترنت غير قابلة للتنزيل والروايات الرسومية، توفير مواقع على ش

للمستخدمين استعراض خصائص الترفيه على الخط مباشرة )اإلنترنت(، توفير الصوتيات 
المسجلة مسبقا واألعمال البصرية السمعبصرية، توفير العاب حاسوب عبر االنترنت وقصص 

 تفاعلية عبر االنترنت، توفير النشرات اإلخبارية عبر االنترنت والمدونات على شكل ترفيه،
توفير البيئات االفتراضية التي تمكن المستخدمين من التفاعل لقضاء وقت الفراغ أو ألغراض 
ترفيهية، إنتاج األفالم، برمجة الراديو والتلفاز، إنتاج البرامج اإلذاعية والتلفزيونية، خدمات 

استوديو التسجيل، إنتاج المسرحيات، إعداد الفيديوهات، إنتاج الفيديوهات، خدمات 
ناريو، خدمات النوادي )الترفيه( الدوبالج، إعداد األفالم خدمات التأليف الموسيقي، السي

خدمات تسجيل الصوت، توفير قاعدة بيانات ترفيه عبر اإلنترنت تضم األلعاب الرقمية عبر 
االنترنت غير القابلة للتنزيل واألفالم والبرامج التلفزيونية والموسيقى التي تضم الكتب 

 خبار والمعلومات.والمجالت واأل

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

Applicant Name: Amazon Technologies, 
Inc. 

التسجيل:اسم طالب  .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 165837 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 165837 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Educational and entertainment services; teaching, training, 
education; training institutes and workshops; correspondence 
and distance learning courses; training, internships, seminars 
related to luxury know-how; education leading to diplomas; 
arranging training courses and internships; arranging 
competitions for education; organization and sponsorship of 
sporting events; humanitarian associations and foundations; 
preparing, conducting and arranging conferences, arranging 
expositions and competitions; preparing, conducting and 
arranging seminars; preparing, conducting and arranging 
congresses; arranging seminars related to entertainment, 
arranging seminars for educational purposes; arranging 
conferences related to commerce; arranging conferences 
related to business; arranging conventions for educational 
purposes; arranging and conducting commercial and business 
conferences; arranging pedagogical expositions; publishing 
books and reviews; providing publications, including in 
electronic form and non-downloadable online, books, 
magazines and periodicals, guides and directories; desk top 
publishing; press article publications; publication of press 
articles; writing and publishing of texts other than publicity 
texts. 

خدمات التعليم والترفيه؛ التدريس والتدريب والخدمات التعليمية ؛ معاهد التدريب وورش 
العمل؛ دورات المراسالت والتعلم عن بعد؛ والتدريب ودورات التدريب والحلقات الدراسية 

المتعلقة بالمعرفة بالرفاهية؛ التعليم المؤدي إلى الدبلومات؛ تنظيم الدورات التدريبية 
يب؛ تنظيم مسابقات للتعليم؛ تنظيم ورعاية األحداث الرياضية؛ الجمعيات والمؤسسات والتدر

اإلنسانية؛ التجهيز والتنظيم والترتيب المؤتمرات وتنظيم المعارض والمسابقات؛ التجهيز 
والتنظيم والترتيب للندوات؛ التجهيز والتنظيم والترتيب للمؤتمرات؛ تنظيم الندوات المتعلقة 

تنظيم الندوات لألغراض التعليمية؛ تنظيم المؤتمرات المتعلقة بالتجارة؛ تنظيم بالترفيه و
المؤتمرات المتعلقة باألعمال؛ تنظيم االتفاقيات لألغراض التعليمية؛ تنظيم وإجراء المؤتمرات 

التجارية والخاصة باألعمال؛ تنظيم المعارض التربوية؛ نشر الكتب والمراجعات؛ تقديم 
في ذلك في الشكل اإللكتروني وغير القابل للتنزيل على اإلنترنت، والكتب المنشورات، بما 

والمجالت واإلصدارات الدورية واألدلة واإلرشادات؛ النشر المكتبي؛ المنشورات الصحفية؛ 
 نشر المقاالت الصحفية؛ كتابة ونشر النصوص بخالف نصوص الدعاية.

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 INDIVIDUAL نوع طالب التسجيل فرد 

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 165931 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 165931 الصنف 
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HEROES OF PURE HEART  ,MAO MAO  
   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Entertainment services, namely providing entertainment 
programs and content via television, satellite, the internet, 
wireless networks and other electronic communication 
networks; providing non-downloadable online publications; 
providing a website featuring audio visual content, 
entertainment information and online games; providing on-line 
music, not downloadable, providing on-line videos, not 
downloadable, presenting live entertainment performances; 
amusement park services; production of films, television and 
digital entertainment content. 

خدمات الترفيه، تحديدا: تقديم البرامج والمحتوى الترفيهي عبر التلفزيون واالقمار الصناعية 
واإلنترنت والشبكات الالسلكية وشبكات االتصاالت اإللكترونية األخرى؛ توفير المنشورات 

للتحميل؛ توفير المواقع اإللكترونية التي تضم المحتوى المرئي األلكترونية غير القابلة 
المسموع ومعلومات الترفيه واأللعاب اإللكترونية عبر اإلنترنت؛ توفير الموسيقى إلكترونيا 
عبر اإلنترنت غير القابلة للتحميل وتوفير مقاطع الفيديو على اإلنترنت غير القابلة للتحميل 

ة؛ خدمات مالهي الترفيه؛ إنتاج أفالم والمحتويات التلفزيونية وتقديم عروض الترفيه الحيّ 
 والترفيهية الرقمية

 

Date of 29/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 29/01/2019  

Applicant Name: The Cartoon Network, Inc. اسم طالب التسجيل: .ذا كارتوون نيتورك، انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta 
Georgia 30318, USA 

، 30318تيكوود درايف، إن دبليو، أتالنتا، جورجيا  1050
 الواليات المتحدة 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 165719 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 165719 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

On-line publication of electronic books and catalogues 
(downloadable or non-downloadable); providing electronic 
publications; information (except for advertising purposes) 
provided by telecommunication or computer networks 
concerning the practice of sports and the items of equipment 
related thereto proposed for sale by a retail outlet selling sports 
articles; organisation of sport competitions; entertainment 
services; organisation of games and competitions; game 
services provided on-line from a computer network. Education, 
training, entertainment, sporting and cultural activities; 
organisation of conferences, congresses and symposiums; 
arranging and conducting of sports events; entertainment 
services relating to sport; sport camp services; arranging and 
conducting of in-person educational forums; organisation of 
competitions (education or entertainment); club services 
(entertainment or education); coaching (training); health club 
services (health and fitness training); arranging of exhibitions 
for cultural or educational purposes; arranging and conducting 
of workshops (training); party planning (entertainment); 
organisation of fashion shows for entertainment purposes; 
education and entertainment information; on-line publication of 
electronic books and journals; providing on-line electronic 
publications, not downloadable; providing on-line music, not 
downloadable; providing on-line videos, not downloadable; 
electronic publishing services; photographic reporting; 
publication of newspapers, periodicals, catalogues and 
brochures; publication of printed matter, also in electronic form, 
except for advertising purposes. 

الوجات اإللكترونية عبر اإلنترنت )قابلة للتحميل أو غير قابلة خدمات نشر الكتب والكت
للتحميل(؛ خدمات توفير المنشورات اإللكترونية؛ المعلومات )باستثناء األغراض الدعائية( 

التي توفرها شبكات االتصاالت أو الحاسوب فيما يتعلق بممارسة األلعاب الرياضية والمعدات 
من قبل منافذ البيع بالتجزئة لبيع المواد الرياضية؛ تنظيم المتعلقة بها والمطلوبة للبيع 

المسابقات الرياضية؛ خدمات الترفيه ؛ تنظيم األلعاب والمنافسات؛ خدمات األلعاب المقّدمة 
إلكترونيا عبر اإلنترنت من شبكات الحاسوب؛  الخدمات التعليمية  والتدريب والخدمات 

لثقافية؛ تنظيم المؤتمرات واللقاءات والندوات؛ تنظيم الترفيهية وخدمات األنشطة الرياضية وا
وعقد الفعاليات الرياضية؛ خدمات الترفيه المتعلقة بالرياضة؛ خدمات المعسكرات الرياضية؛ 

تنظيم وتنفيذ المنتديات التعليمية الشخصية؛ تنظيم المسابقات )التعليمية أو الترفيهية(؛ 
لتمرين )التدريب(؛ خدمات النوادي الصحية )تدريب خدمات النوادي )الترفيه أو التعليم(؛ ا

الصحة واللياقة البدنية(؛ تنظيم المعارض للغايات الثقافية أو التعليمية؛ تنظيم وعقد ورش 
العمل )تدريب(؛ خدمات التخطيط للحفالت )الترفيه(؛ تنظيم عروض األزياء ألغراض الترفيه؛ 

نت للكتب والصحف اإللكترونية؛ خدمات توفير معلومات التعليم والترفيه؛ النشر على اإلنتر
المنشورات اإللكترونية عبر اإلنترنت، غير القابلة للتحميل؛ توفير الموسيقى إلكترونيا عبر 

اإلنترنت، غير القابلة للتحميل؛ توفير مقاطع الفيديو على اإلنترنت، غير القابلة للتحميل؛ 
ورة؛ نشر جرائد والنشرات الدورية المطبوعة خدمات النشر اإللكتروني؛ تقديم التقارير المص

والكتالوجات والكتيبات؛ نشر مواد مطبوعة، بما في ذلك التي بصيغة إلكترونية، ليست 
 ألغراض دعائية.

Priority claim:  Claim Country: FR 
Claim No.: 18/4483866 
Claim Date: 18/09/2018 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 4483866/18رقم االدعاء: 

 18/09/2018تاريخ االدعاء: 

 

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  فرنسا،ساسيناجي، 38360افينيو دي ال فاليسي،  17

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165762 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 165762 الصنف 
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   LOUIS  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing of education; entertainment services; Teaching; 
Coaching; Institutes and workshops for training purposes; 
Correspondence courses; Distance learning services; 
Coaching, training courses and seminars in connection with 
know-how in the luxury; Diploma training program; Arranging of 
training courses; Arranging of competitions for education; 
organization and sponsoring of sports events; Association and 
foundation service for humanitarian purposes; Arranging, 
conducting and organizing conferences; organizing show; 
Arranging of contest; Preparation, animation and organization 
of seminars; Preparation, animation and organization of 
congresses; Organization of seminars relating to commerce; 
organization of seminars in the field of entertainment; 
Organization of seminars for educational purposes; setting up 
conferences on trade; Organization of conferences relating to 
business; Setting up conventions for educational purposes; 
Arranging and conducting of business conferences; 
Organization of exhibitions for educational purposes; 
Publishing services for books and magazines; Providing of 
publication including in electronic format and non-
downloadable online of books, magazines and periodicals, 
guides books and directories; Electronic publishing services; 
Publishing of press articles; Publishing and writing of texts 
other than advertising texts. 

ل ألغراض التدريب، توفير التعليم، خدمات الترفيه، التدريس، التدريب، المعاهد وورش العم
دورات بالمراسالت، خدمات التعلم عن بعد، دورات التدريب والتمرين والندوات فيما يتعلق 
بالدراية والمعرفة في الفخامة )الرفاهية(، برنامج تدريب الدبلوم، تنظيم الدورات التدريبية، 

ية، خدمة الجمعيات تنظيم المسابقات للتعليم، التنظيم والرعاية لألحداث )الفعاليات( الرياض
والمؤسسات لألغراض اإلنسانية، تنظيم وإجراء وترتيب المؤتمرات، ترتيب العروض، تنظيم 

المسابقات، إعداد الرسوم المتحركة وتنظيم الحلقات الدراسية ، إعداد وإحياء وترتيب 
الندوات المؤتمرات، إعداد وإحياء وترتيب المجالس، تنظيم الندوات المتعلقة بالتجارة، تنظيم 

في مجال الترفيه، تنظيم المؤتمرات لألغراض التعليمية، عقد االجتماعات حول التجارة، تنظيم 
المؤتمرات المتعلقة باألعمال التجارية، عقد االتفاقيات لألغراض التعليمية، تنظيم وإجراء 

ت، المؤتمرات التجارية، تنظيم المعارض لألغراض التعليمية، خدمات النشر للكتب والمجال
توفير النشر بما في ذلك على شكل إلكتروني وغير قابل للتحميل على اإلنترنت من الكتب 
والمجالت والدوريات والكتب الدليلية والدالئل، خدمات النشر اإللكتروني، نشر المقاالت 

 الصحفية، نشر وكتابة نصوص غير نصوص اإلعالن.

Priority claim:  Claim Country: FR 
Claim No.: 4484630 
Claim Date: 20/09/2018 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 4484630رقم االدعاء: 

 20/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 20/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 20/03/2019  

Applicant Name: SOFPAR 125  اسم طالب التسجيل: 125سوفبار 

Nationality     : FRANCE الطالبجنسية  فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 24-32 rue Jean Goujon 75008 PARIS, 
France 

 عنوان طالب التسجيل  باريس، فرنسا 75008رو جان غوجون  24-32

Applicant for 
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 165888 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 165888 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Educational services; providing training, mentoring, internship, 
apprenticeship, and career counseling programs in the fields of 
advertising, marketing, communications, and design; arranging, 
organizing, conducting, and presenting seminars, workshops, 
classes, webinars, conferences, online instruction, and distance 
learning programs; arranging, organizing, conducting, and 
presenting concerts, live performances, entertainment special 
events, arts and cultural events, theatrical entertainment, 
competitions, contests, fairs, festivals, exhibitions, expositions, 
and sporting events; development, production, distribution, 
rental, and presentation of radio programs, television programs, 
motion pictures, multimedia entertainment content, podcasts, 
and sound recordings; providing ongoing television, radio, 
audio, video, podcast, and webcast programs; providing 
entertainment, sports, animation, music, informational, news, 
reality, documentary, current events, and arts and culture 
programming by means of telecommunications networks, 
computer networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable television; 
providing non-downloadable entertainment, sports, animation, 
music, informational, news, reality, documentary, current 
events, and arts and culture programming; providing interactive 
guides for searching, selecting, recording, and archiving 
television programs, motion pictures, multimedia entertainment 
content, podcasts, and sound recordings; providing websites 
and computer applications featuring entertainment, sports, 
animation, music, informational, news, reality, documentary, 
current events, and arts and culture programming; providing 
websites and computer applications featuring information in the 
field of entertainment, sports, music, news, documentaries, 
current events, and arts and culture; entertainment information; 
providing non-downloadable computer games, electronic 
games, interactive games, and video games; providing 
information, schedules, reviews and personalized 
recommendations of educational programs, entertainment, 
motion pictures, theatre, arts and cultural events, concerts, live 
performances, competitions, fairs, festivals, exhibitions, 
expositions, and sporting events; ticket reservation and 
booking services for educational programs, entertainment, 
motion pictures, theatre, arts and cultural events, concerts, live 

خدمات التعليم والتهذيب؛ توفير برامج التدريب والتوجيه والتدريب الداخلي والتدريب المهني 
واإلرشاد المهني في مجاالت اإلعالن والتسويق واالتصاالت والتصميم؛ ترتيب وتنظيم وعقد 

وتقديم الحلقات الدراسية وورش العمل والحصص والحلقات الدراسية عبر االنترنت 
الين( والبرامج التعليمية عن بعد؛ ترتيب وتنظيم وعقد -مؤتمرات والتعليم المباشر )انوال

وتقديم الحفالت الموسيقية والعروض الحية واألحداث الترفيهية الخاصة واألحداث الفنية 
والثقافية وعروض الترفيه المسرحية والمباريات والمسابقات والمعارض التسويقية 

والمعارض الفنية واألحداث الرياضية؛ تطوير وانتاج وتوزيع والمهرجانات والمعارض 
وتأجير وتقديم برامج الراديو وبرامج التلفزيون واألفالم السينمائية والمحتويات الترفيهية 

المتعددة الوسائط وملفات الوسائط المتعددة المستمرة التي تنشر على االنترنت )البودكاست( 
ج التلفزيون والراديو والفيديو والبرامج السمعية المستمرة والتسجيالت الصوتية؛ توفير برام

وملفات الوسائط المتعددة المستمرة التي تنشر على االنترنت )البودكاست( والبرامج 
المستمرة التي ُتبث عبر االنترنت؛ توفير برامج الترفيه والرياضة والرسوم المتحركة 

ية واألفالم الوثائقية والبرامج الفنية والموسيقى والمعلومات واألخبار واألحداث الحال
والثقافية بواسطة شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية وشبكات الحاسوب واالنترنت 

واألقمار الصناعية والراديو وشبكات االتصاالت الالسلكية والتلفزيون والتلفزيون الكبلي؛ 
المعلومات واألخبار توفير برامج الترفيه والرياضة والرسوم المتحركة والموسيقى و

واألحداث الحالية واألفالم الوثائقية واألحداث الجارية والبرامج الفنية والثقافية غير القابلة 
للتنزيل؛ توفير األدلة التفاعلية للبحث عن البرامج التلفزيونية واألفالم السينمائية ومحتويات 

شر على اإلنترنت )البودكاست( الترفيه المتعددة الوسائط وملفات الوسائط المتعددة التي تن
والتسجيالت السمعية واختيارها وتسجيلها وأرشفتها؛ توفير المواقع االلكترونية والتطبيقات 
الحاسوبية التي تشمل برامج الترفيه والرياضة والرسوم المتحركة والموسيقى والمعلومات 

والبرامج الفنية والثقافية؛ واألخبار واألحداث الحالية واألفالم الوثائقية واألحداث الجارية 
توفير المواقع االلكترونية والتطبيقات الحاسوبية التي تشمل المعلومات في مجال الترفيه 

والرياضة والموسيقى واألخبار الحالية واألفالم الوثائقية واألحداث الجارية والفنون والثقافة؛ 
رونية وااللعاب التفاعلية والعاب معلومات ترفيهية؛ توفير األلعاب الحاسوبية واأللعاب االلكت

الفيديو غير القابلة للتنزيل؛ توفير المعلومات والجداول واآلراء التقييمية والتوصيات 
الشخصية للبرامج التعليمية والترفيه واألفالم السينمائية والمسرح واألحداث الفنية والثقافية 

التسويقية والمهرجانات والحفالت الموسيقية والعروض الحية والمباريات والمعارض 
والمعارض والمعارض الفنية واألحداث الرياضية؛ خدمات قطع التذاكر وحجز المقاعد للبرامج 

التعليمية والترفيه واألفالم السينمائية والمسرح واألحداث الفنية والثقافية والحفالت 
معارض الموسيقية والعروض الحية والمباريات والمعارض التسويقية والمهرجانات وال

والمعارض الفنية واألحداث الرياضية؛ نشر وتقديم اآلراء التقييمية واستطالعات الرأي 
والتصنيفات وتوفير المواقع االلكترونية التفاعلية والتطبيقات الحاسوبية لنشر ومشاركة 

م اآلراء التقييمية واستطالعات الرأي والتصنيفات المتعلقة بالبرامج التعليمية والترفيه واألفال
السينمائية والمسرح واألحداث الفنية والثقافية والحفالت الموسيقية والعروض الحية 

والمباريات والمعارض التسويقية والمهرجانات والمعارض والمعارض الفنية واألحداث 
الرياضية؛ توفير النغمات والموسيقى المسبقة التسجيل والفيديو والرسوم البيانية غير القابلة 

مستخدمة على أجهزة االتصاالت المتنقلة؛ توفير موقع الكتروني لتحميل وتخزين للتنزيل وال
-ومشاركة وعرض ونشر الصور والملفات السمعية وملفات الفيديو والجرائد المباشرة )ان

الين( والمدونات )بلوغز( وملفات الوسائط المتعددة التي تنشر على االنترنت )البودكاست( 

Date of 21/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/03/2019  

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  95014أبل بارك واي، كوبرتينو، كاليفورنيا وان 

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 165696 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 165696 الصنف 
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performances, competitions, fairs, festivals, exhibitions, 
expositions, and sporting events; publication and presentation 
of reviews, surveys, and ratings, and providing interactive 
websites and computer applications for the posting and sharing 
of reviews, survey, and ratings relating to educational 
programs, entertainment, motion pictures, theatre, arts and 
cultural events, concerts, live performances, competitions, fairs, 
festivals, exhibitions, expositions, and sporting events; 
providing non-downloadable ringtones, pre-recorded music, 
video, and graphics for use on mobile communications devices; 
providing a website for the uploading, storing, sharing, viewing 
and posting of images, audio, videos, online journals, blogs, 
podcasts, and multimedia content; publication of books, 
periodicals, newspapers, newsletters, manuals, blogs, journals, 
and other publications; providing websites and computer 
applications featuring books, periodicals, newspapers, 
newsletters, manuals, blogs, journals, and other publications; 
news reporting; electronic and online library services; providing 
non-downloadable computer software for use in connection 
with fitness and exercise; providing websites and computer 
applications featuring information in the field of fitness and 
exercise; digital imaging services; creation of visual effects and 
graphics for others; lending library services; online library 
services; distribution of videotapes; providing recreational 
facilities; recreation information; health club services [health 
and fitness training]; toy rental; games equipment rental; 
conducting guided tours; animal training; modeling for artists; 
operating lotteries; rental of indoor aquaria. 

المتعددة؛ نشر الكتب والنشرات الدورية والصحف والنشرات والمحتويات ذات الوسائط 
االخبارية واألدلة والمدونات )بلوغز( والجرائد وغيرها من المنشورات؛  توفير المواقع 

االلكترونية والتطبيقات الحاسوبية التي تشمل الكتب والنشرات الدورية والصحف والنشرات 
رائد وغيرها من المنشورات؛ إعداد التقارير االخبارية واألدلة والمدونات )بلوغز( والج

الين(؛ توفير البرمجيات الحاسوبية -االخبارية؛ خدمات المكتبات اإللكترونية والمباشرة )ان
غير القابلة للتنزيل المستخدمة  في مجال اللياقة البدنية والتمارين الرياضية؛ توفير المواقع 

المعلومات في مجال اللياقة البدنية والتمارين الكترونية والتطبيقات الحاسوبية التي تشمل 
الرياضية؛ خدمات التصوير الرقمي؛ ابتكار المؤثرات البصرية والرسوم البيانية لآلخرين؛ 

الين(؛ توزيع األشرطة الفيديوية؛ -خدمات تأجير المكتبات؛ خدمات المكتبات المباشرة )ان
ية؛ خدمات النوادي الصحية )التدريب توفير المرافق الترفيهية؛ توفير المعلومات الترفيه

الصحي وتدريب اللياقة البدنية(؛ تأجير األلعاب؛ تأجير أدوات األلعاب؛ إجراء جوالت سياحية 
؛ تدريب الحيوانات؛ االستعراض للفنانين؛  تشغيل ألعاب اليانصيب؛ تأجير أحواض أسماك 

 داخلية.

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 76968 
Claim Date: 20/02/2019 

 JMاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 76968رقم االدعاء: 

 20/02/2019تاريخ االدعاء: 
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   APPLE TV  
  

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Educational services; providing training, mentoring, internship, 
apprenticeship, and career counseling programs in the fields of 
advertising, marketing, communications, and design; arranging, 
organizing, conducting, and presenting seminars, workshops, 
classes, webinars, conferences, online instruction, and distance 
learning programs; arranging, organizing, conducting, and 
presenting concerts, live performances, entertainment special 
events, arts and cultural events, theatrical entertainment, 
competitions, contests, fairs, festivals, exhibitions, expositions, 
and sporting events; development, production, distribution, 
rental, and presentation of radio programs, television programs, 
motion pictures, multimedia entertainment content, podcasts, 
and sound recordings; providing ongoing television, radio, 
audio, video, podcast, and webcast programs; providing 
entertainment, sports, animation, music, informational, news, 
reality, documentary, current events, and arts and culture 
programming by means of telecommunications networks, 
computer networks, the Internet, satellite, radio, wireless 
communications networks, television, and cable television; 
providing non-downloadable entertainment, sports, animation, 
music, informational, news, reality, documentary, current 
events, and arts and culture programming; providing interactive 
guides for searching, selecting, recording, and archiving 
television programs, motion pictures, multimedia entertainment 
content, podcasts, and sound recordings; providing websites 
and computer applications featuring entertainment, sports, 
animation, music, informational, news, reality, documentary, 
current events, and arts and culture programming; providing 
websites and computer applications featuring information in the 
field of entertainment, sports, music, news, documentaries, 
current events, and arts and culture; entertainment information; 
providing non-downloadable computer games, electronic 
games, interactive games, and video games; providing 
information, schedules, reviews and personalized 
recommendations of educational programs, entertainment, 
motion pictures, theatre, arts and cultural events, concerts, live 
performances, competitions, fairs, festivals, exhibitions, 
expositions, and sporting events; ticket reservation and 
booking services for educational programs, entertainment, 
motion pictures, theatre, arts and cultural events, concerts, live 
performances, competitions, fairs, festivals, exhibitions, 
expositions, and sporting events; publication and presentation 
of reviews, surveys, and ratings, and providing interactive 
websites and computer applications for the posting and sharing 
of reviews, survey, and ratings relating to educational 
programs, entertainment, motion pictures, theatre, arts and 
cultural events, concerts, live performances, competitions, fairs, 
festivals, exhibitions, expositions, and sporting events; 
providing non-downloadable ringtones, pre-recorded music, 

خدمات التعليم والتهذيب؛ توفير برامج التدريب والتوجيه والتدريب الداخلي والتدريب المهني 
المهني في مجاالت اإلعالن والتسويق واالتصاالت والتصميم؛ ترتيب وتنظيم وعقد واإلرشاد 

وتقديم الحلقات الدراسية وورش العمل والحصص والحلقات الدراسية عبر االنترنت 
الين( والبرامج التعليمية عن بعد؛ ترتيب وتنظيم وعقد -والمؤتمرات والتعليم المباشر )ان

لعروض الحية واألحداث الترفيهية الخاصة واألحداث الفنية وتقديم الحفالت الموسيقية وا
والثقافية وعروض الترفيه المسرحية والمباريات والمسابقات والمعارض التسويقية 

والمهرجانات والمعارض والمعارض الفنية واألحداث الرياضية؛ تطوير وانتاج وتوزيع 
م السينمائية والمحتويات الترفيهية وتأجير وتقديم برامج الراديو وبرامج التلفزيون واألفال

المتعددة الوسائط وملفات الوسائط المتعددة المستمرة التي تنشر على االنترنت )البودكاست( 
والتسجيالت الصوتية؛ توفير برامج التلفزيون والراديو والفيديو والبرامج السمعية المستمرة 

ترنت )البودكاست( والبرامج وملفات الوسائط المتعددة المستمرة التي تنشر على االن
المستمرة التي ُتبث عبر االنترنت؛ توفير برامج الترفيه والرياضة والرسوم المتحركة 
والموسيقى والمعلومات واألخبار واألحداث الحالية واألفالم الوثائقية والبرامج الفنية 

النترنت والثقافية بواسطة شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية وشبكات الحاسوب وا
واألقمار الصناعية والراديو وشبكات االتصاالت الالسلكية والتلفزيون والتلفزيون الكبلي؛ 

توفير برامج الترفيه والرياضة والرسوم المتحركة والموسيقى والمعلومات واألخبار 
لة واألحداث الحالية واألفالم الوثائقية واألحداث الجارية والبرامج الفنية والثقافية غير القاب

للتنزيل؛ توفير األدلة التفاعلية للبحث عن البرامج التلفزيونية واألفالم السينمائية ومحتويات 
الترفيه المتعددة الوسائط وملفات الوسائط المتعددة التي تنشر على اإلنترنت )البودكاست( 

بيقات والتسجيالت السمعية واختيارها وتسجيلها وأرشفتها؛ توفير المواقع االلكترونية والتط
الحاسوبية التي تشمل برامج الترفيه والرياضة والرسوم المتحركة والموسيقى والمعلومات 

واألخبار واألحداث الحالية واألفالم الوثائقية واألحداث الجارية والبرامج الفنية والثقافية؛ 
يه توفير المواقع االلكترونية والتطبيقات الحاسوبية التي تشمل المعلومات في مجال الترف

والرياضة والموسيقى واألخبار الحالية واألفالم الوثائقية واألحداث الجارية والفنون والثقافة؛ 
معلومات ترفيهية؛ توفير األلعاب الحاسوبية واأللعاب االلكترونية وااللعاب التفاعلية والعاب 

توصيات الفيديو غير القابلة للتنزيل؛ توفير المعلومات والجداول واآلراء التقييمية وال
الشخصية للبرامج التعليمية والترفيه واألفالم السينمائية والمسرح واألحداث الفنية والثقافية 

والحفالت الموسيقية والعروض الحية والمباريات والمعارض التسويقية والمهرجانات 
والمعارض والمعارض الفنية واألحداث الرياضية؛ خدمات قطع التذاكر وحجز المقاعد للبرامج 

تعليمية والترفيه واألفالم السينمائية والمسرح واألحداث الفنية والثقافية والحفالت ال
الموسيقية والعروض الحية والمباريات والمعارض التسويقية والمهرجانات والمعارض 
والمعارض الفنية واألحداث الرياضية؛ نشر وتقديم اآلراء التقييمية واستطالعات الرأي 

واقع االلكترونية التفاعلية والتطبيقات الحاسوبية لنشر ومشاركة والتصنيفات وتوفير الم
اآلراء التقييمية واستطالعات الرأي والتصنيفات المتعلقة بالبرامج التعليمية والترفيه واألفالم 

السينمائية والمسرح واألحداث الفنية والثقافية والحفالت الموسيقية والعروض الحية 
قية والمهرجانات والمعارض والمعارض الفنية واألحداث والمباريات والمعارض التسوي

الرياضية؛ توفير النغمات والموسيقى المسبقة التسجيل والفيديو والرسوم البيانية غير القابلة 
للتنزيل والمستخدمة على أجهزة االتصاالت المتنقلة؛ توفير موقع الكتروني لتحميل وتخزين 

-سمعية وملفات الفيديو والجرائد المباشرة )انومشاركة وعرض ونشر الصور والملفات ال
الين( والمدونات )بلوغز( وملفات الوسائط المتعددة التي تنشر على االنترنت )البودكاست( 

والمحتويات ذات الوسائط المتعددة؛ نشر الكتب والنشرات الدورية والصحف والنشرات 
المنشورات؛  توفير المواقع  االخبارية واألدلة والمدونات )بلوغز( والجرائد وغيرها من

االلكترونية والتطبيقات الحاسوبية التي تشمل الكتب والنشرات الدورية والصحف والنشرات 
االخبارية واألدلة والمدونات )بلوغز( والجرائد وغيرها من المنشورات؛ إعداد التقارير 

لبرمجيات الحاسوبية الين(؛ توفير ا-االخبارية؛ خدمات المكتبات اإللكترونية والمباشرة )ان
غير القابلة للتنزيل المستخدمة  في مجال اللياقة البدنية والتمارين الرياضية؛ توفير المواقع 

الكترونية والتطبيقات الحاسوبية التي تشمل المعلومات في مجال اللياقة البدنية والتمارين 
البيانية لآلخرين؛  الرياضية؛ خدمات التصوير الرقمي؛ ابتكار المؤثرات البصرية والرسوم

الين(؛ توزيع األشرطة الفيديوية؛ -خدمات تأجير المكتبات؛ خدمات المكتبات المباشرة )ان

Date of 24/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/03/2019  

Applicant Name: Apple Inc. طالب التسجيل: اسم .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  95014بارك واي، كوبرتينو، كاليفورنيا وان أبل 

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 
 شارع مكة، أبراج الحجاز عمان، 11821

ليغعنوان التب  

Trademark 165694 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 165694 الصنف 
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video, and graphics for use on mobile communications devices; 
providing a website for the uploading, storing, sharing, viewing 
and posting of images, audio, videos, online journals, blogs, 
podcasts, and multimedia content; publication of books, 
periodicals, newspapers, newsletters, manuals, blogs, journals, 
and other publications; providing websites and computer 
applications featuring books, periodicals, newspapers, 
newsletters, manuals, blogs, journals, and other publications; 
news reporting; electronic and online library services; providing 
non-downloadable computer software for use in connection 
with fitness and exercise; providing websites and computer 
applications featuring information in the field of fitness and 
exercise; digital imaging services; creation of visual effects and 
graphics for others; lending library services; online library 
services; distribution of videotapes; providing recreational 
facilities; recreation information; health club services [health 
and fitness training]; toy rental; games equipment rental; con 

توفير المرافق الترفيهية؛ توفير المعلومات الترفيهية؛ خدمات النوادي الصحية )التدريب 
جوالت سياحية الصحي وتدريب اللياقة البدنية(؛ تأجير األلعاب؛ تأجير أدوات األلعاب؛ إجراء 

؛ تدريب الحيوانات؛ االستعراض للفنانين؛  تشغيل ألعاب اليانصيب؛ تأجير أحواض أسماك 
 داخلية.

Priority claim:  Claim Country: JM 
Claim No.: 76969 
Claim Date: 20/02/2019 

 JMاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 76969رقم االدعاء: 

 20/02/2019تاريخ االدعاء: 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Education; providing of training; entertainment; sporting and 
cultural activities. 

 التعليم، توفير التدريب، وسائل الترفيه، األنشطة الرياضية والثقافية.

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

 JMاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 076849رقم االدعاء: 

 04/02/2019تاريخ االدعاء: 

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

Date of 11/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/04/2019  

Applicant Name: Alcon Inc. اسم طالب التسجيل: .آلكون إنك 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

 عنوان طالب التسجيل  فريبورغ، سويسرا 1701-، سي اتش6رو لويس ديفري 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165949 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 165949 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Education; providing of training; entertainment; sporting and 
cultural activities. 

 التعليم، توفير التدريب، وسائل الترفيه، األنشطة الرياضية والثقافية.

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

 JMاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 077108رقم االدعاء: 

 07/03/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 11/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/04/2019  

Applicant Name: Alcon Inc. اسم طالب التسجيل: .آلكون إنك 

Nationality     : SWITZERLAND جنسية الطالب سويسرا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

 عنوان طالب التسجيل  فريبورغ، سويسرا 1701-، سي اتش6رو لويس ديفري 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165953 Class 41 41 التجاريةرقم العالمة  165953 الصنف  



394 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

school& kindergaten مدرسة وروضة اطفال 

Date of 28/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 28/04/2019  

Applicant Name: Maysa Samih Abdel 
Muhsen Ramadan 

 اسم طالب التسجيل: ميساء سميح عبد المحسن رمضان

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -khribat al souq, P.O.Box: 927248, 
11190 

 عنوان طالب التسجيل  11190, 927248خريبة السوق  ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 927248 -11190 amman -khribat al 
souq 

ليغعنوان التب خريبة السوق-عمان  11190 -927248ص.ب    

Trademark 165812 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 165812 الصنف 
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  ALL IN MOTION  
   

 
 

Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Health club services, namely, providing instruction and access 
to equipment in the field of physical exercise; personal fitness 
training services; personal training services, namely, strength 
and conditioning training; personal fitness training services and 
consultancy; providing a website featuring online, non-
downloadable videos and information in the field of fitness, 
exercise programs, nutrition and diet planning; providing 
fitness training services and online workout programs, namely, 
through a website also featuring information on physical 
fitness, weight training and exercise programs 

خدمات النوادي الصحية و أي و توفير تعليمات عن معدات في مجال التمرين البدني وكيفية 
خدمات التمرين الشخصي و التعامل معها، خدمات التمرين من أجل اللياقة البدينة الشخصية، 

أي و التمرن من أجل القوة والتكيف، خدمات واستشارات التمرن من أجل اللياقة البدنية 
الشخصية، توفير موقع إلكتروني يضم مقاطع فيديو ومعلومات غير قابلة للتنزيل على 

ائي، توفير اإلنترنت في مجال اللياقة البدنية و برامج التمرين و التغذية وتخطيط النظام الغذ
خدمات للتدرب من أجل اللياقة البدنية وبرامج تدرب رياضي على اإلنترنت و أي و من خالل 

موقع إلكتروني يضم أيضا معلومات عن اللياقة البدنية و التدرب على رفع األثقال وبرامج 
 تمرين.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88/259,263 
Claim Date: 11/01/2019 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 259.263/88رقم االدعاء: 

 11/01/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 01/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 01/05/2019  

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

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

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

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166018 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 166018 الصنف 



396 

 

 

   KIOXIA  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Providing electronic publications; rental of data recorded 
memory medium. 

 المنشورات اإللكترونية؛ تأجير وسائط الذاكرة ذات البيانات المسجلة.خدمات توفير 

Priority claim:  Claim Country: JP 
Claim No.: 2018-145370 
Claim Date: 26/11/2018 

 JPاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018-145370رقم االدعاء: 

 26/11/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 16/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/05/2019  

Applicant Name: Toshiba Memory 
Corporation 

 اسم طالب التسجيل: ميموري كوربوريشنتوشيبا 

Nationality     : JAPAN جنسية الطالب يابان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan 

 عنوان طالب التسجيل  كو، طوكيو، اليابان -تشوم، ميناتو -1 ، شيبورا1-1

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 
 /شارع األمير شاكر بن زيد عمان/ الشميساني

ليغعنوان التب  

Trademark 165732 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 165732 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

organizing exhibitions for educational purposes , organizing 
exhibitions for cultural purposes , organizing exhibitions , 
meetings and conferences for cultural or educational purposes , 
preparing exhibitions , meetings , seminars and conferences for 
cultural and entertainment purposes , preparing exhibitions , 
meetings, seminars and conferences for cultural and 
recreational purposes. 

تنظيم معارض الغراض تعليمية ، تنظيم معارض الغراض ثقافية ، تنظيم معارض ، 
ت و حلقات واجتماعات ومؤتمرات الغراض ثقافية او تعليمية ، تحضير معارض و لقاءا

دراسية و مؤتمرات الغراض ثقافية و اغراض التسلية ، تحضير معارض و لقاءات و حلقات 
 دراسة و مؤتمرات الغراض ثقافية و ترفيهية .

Date of 16/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/05/2019  

Applicant Name: Aladiat Real Estate 
Developing Co.  

 اسم طالب التسجيل: شركة العاديات للتطوير العقاري مساهمة خاصة 

Nationality     : JORDAN الطالبجنسية  االردن: 

Applicant Type Public Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة عامة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman, Mecca Street , Amman, P.O.Box: 
851171, 11185 

 عنوان طالب التسجيل  11185, 851171عمان، شارع مكة  ، عمان  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 851171 -11185 Amman, Mecca 
Street  

ليغعنوان التب عمان، شارع مكة  11185 -851171ص.ب    

Trademark 165645 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 165645 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Education , providing of training , entertainment , sporting and 
cultural activities , Academies [ education ] , Arranging and 
conducting of colloquiums , Arranging and conducting of 
conferences , Correspondence courses , Education information 
, Educational examination , Electronic desktop publishing , On 
line publication of electronic books and journals , Providing on 
line electronic publications , not downloadable , Practical 
training demonstration ] , Vocational guidance education or 
training advice ] , Arranging and conducting of workshops [ 
training ] ,Writing of texts 

التعليم ، التدريب ، الترفيه ، األنشطة الرياضية والثقافية ، األكاديميات ) للتربية والتعليم ( ، 
تنظيم وإدارة الحلقات الدراسية ، تنظيم وإدارة المؤتمرات ، دورات دراسية بالمراسلة ، 

تعليم ، اإلمتحانات التعليمية ، النشر المكتبي اإللكتروني ، نشر الكتب والصحف معلومات وال
اإللكترونية الفورية ، تتوفير المطبوعات اإللكترونية الفورية ) غير القابلة للتنزيل ( ، 

التدريب العملي إستعراض ( ، التوجيه المهني إنصائح تعليمية أو تدريبية ، تنظيم وإدارة 
 دريب [ ، صياغة النصوص . ورشات العمل ت

Date of 26/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/08/2019  

Applicant Name: Queen Rania Foundation 
for Education and 
Development  

 اسم طالب التسجيل: جمعية مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type NON PROFIT ORGANIZATION نوع طالب التسجيل جمعية غير ربحية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman-Alshmesani- Queen Noor St. 86- 
Building No. , P.O.Box: 9431, 11191 

،    86عمارة رقم -شارع الملكة نور -الشميساني -عمان
 11191, 9431ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 9936 -11191 Amman-
Alshmesani- Queen Noor St. 86- Building 
No.  

شارع الملكة  -الشميساني -عمان 11191 -9936ص.ب  
  86عمارة رقم -نور

ليغعنوان التب  

Trademark 165688 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 165688 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Education; providing of training; entertainment; sporting and 
cultural activities; arranging and conducting of conferences; 
arranging and conducting of congresses; correspondence 
courses; arranging and conducting of in-person educational 
forums; online publication of electronic books and journals; 
organization of competitions [education or entertainment]; 
organization of exhibitions for cultural or educational purposes; 
arranging and conducting of seminars; vocational guidance 
[education or training advice]; arranging and conducting of 
commercial, trade and business forums; providing information 
on congress events; conducting of exhibitions for entertainment 
purposes; arranging and conducting of award ceremonies; 
arranging of lectures; arranging and conducting of conferences 
relating to business; cultural activities; conducting of cultural 
events; providing facilities for entertainment; organisation of 
recreational activities; organisation of galas; consultancy 
services in the field of entertainment; education information; 
coaching [training].  
 

التعليم والتهذيب، التدريب، الترفيه، األنشطة الرياضية والثقافية، تنظيم وإدارة المؤتمرات، 
تنظيم وإدارة االجتماعات، دورات دراسية بالمراسلة، تنظيم وإدارة منتديات تعليمية شخصية، 

لمباريات أو المنافسات ]للتعليم أو الترفيه[، نشر الكتب والصحف اإللكترونية الفورية، تنظيم ا
تنظيم المعارض لألغراض الثقافية أو التعليمية، تنظيم وإدارة الحلقات الدراسية، التوجيه 
المهني ]نصائح تعليمية أو تدريبية[، تنظيم وإدارة المنتديات التجارية والمهنية ومنتديات 

ت، إدارة المعارض لغايات ترفيهية، تنظيم األعمال، توفير المعلومات عن أحداث االجتماعا
وإدارة احتفاالت الجوائز، تنظيم المحاضرات، تنظيم وإدارة المؤتمرات المتعلقة باألعمال، 

األنشطة الثقافية، إدارة األحداث الثقافية، توفير التسهيالت للترفيه، تنظيم األنشطة 
جال الترفيه، معلومات عن التربية االستجمامية، تنظيم المهرجانات، خدمات االستشارات في م

 والتعليم، التدريب الرياضي. 
 

 

Date of 26/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/08/2019  

Applicant Name: Department Of Tourism 
and Commerce 

 اسم طالب التسجيل: دائرة السياحة والتسويق التجاري

Nationality     : UNITED ARAB EMIRATES جنسية الطالب االمارات العربية المتحدة: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab 
Emirates, P.O.Box: 18055, 111195 

زايد، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.  ، شارع الشيخ 
 111195, 18055ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

P.O.Box 18055 - 11195 Emmar Tower ,6th 
Circle Tower A-11th floor 

برج -الدوار السادس -ابراج اعمار   11195-18055ص.ب  
 A-11الطابق 

ليغعنوان التب  

Trademark 165666 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 165666 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Education; providing of training; entertainment; sporting and 
cultural activities; education information; educational 
consultancy; residential education courses; online education 
services; boarding school education; consultancy services 
relating to academic subjects; publication of text books and 
learning materials; production of text books and learning 
materials; arranging and conducting of conferences and 
congresses; correspondence courses; arranging and 
conducting of in-person educational forums; online publication 
of electronic books and journals; organization of competitions 
[education or entertainment]; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes; arranging and conducting of 
seminars; vocational guidance [education or training advice]; 
arranging and conducting of commercial, trade and business 
forums; providing information on congress events; conducting 
of exhibitions for entertainment purposes; arranging and 
conducting of award ceremonies; arranging of lectures.  

التدريب، الترفيه، األنشطة الرياضية والثقافية، معلومات عن التربية التعليم والتهذيب، 
والتعليم، االستشارات التعليمية، دورات التعليم السكني، خدمات التعليم عبر االنترنت، التعليم 

المدرسي الداخلي، خدمات االستشارات المتعلقة بالمواد األكاديمية، كتب النصوص والمواد 
ب النصوص والمواد التعليمية، تنظيم وإدارة المؤتمرات واالجتماعات، التعليمية، إنتاج كت

دورات دراسية بالمراسلة، تنظيم وإدارة منتديات تعليمية شخصية، نشر الكتب والصحف 
اإللكترونية الفورية، تنظيم المباريات أو المنافسات ]للتعليم أو الترفيه[، تنظيم المعارض 

، تنظيم وإدارة الحلقات الدراسية، التوجيه المهني ]نصائح لألغراض الثقافية أو التعليمية
تعليمية أو تدريبية[، تنظيم وإدارة المنتديات التجارية والمهنية ومنتديات األعمال، توفير 

المعلومات عن أحداث االجتماعات، إدارة المعارض لغايات ترفيهية، تنظيم وإدارة احتفاالت 
 الجوائز، تنظيم المحاضرات. 

 

Date of 26/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/08/2019  

Applicant Name: Dubai College of Tourism 
L.L.C 

 اسم طالب التسجيل: م.م.كلية دبي للسياحة 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 Deira,Algarhood,Dubai ,United, P.O.Box: 
18055, 11195 

ديرة،القوهود،دبي،االمارات العربية المتحدة .  ، 
 11195, 18055ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 18055 - 11195 Emmar Tower ,6th 
Circle Tower A-11th floor 

برج -الدوار السادس -ابراج اعمار   11195-18055ص.ب 
 A-11الطابق 

ليغعنوان التب  

Trademark 165671 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 165671 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

subtitling services for the field of motion picture films,elevision, 
cinema, video and discs Translation Services 

العرض السينماني ,خدمات الترجمة لصناعات األفالم السينمائية والمحطات التلفزيونية ودور
 خدمات الترجمة,وأقراص الفيديو المدمجة

Date of 08/10/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/10/2019  

Applicant Name: AL-Aser al -Arabi 
Technology  

 اسم طالب التسجيل: شركة االسر العربي للتكنولوجيا 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Hosni sobar st /jandaweel 7th circle , 
P.O.Box: 732, 11941 

, 732ش حسني صوبر /الجندويل الدوار السابع   ، ص.ب:
11941 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 582 -11941 ubay ben thabet st 
/suweileh  /str 13  

ليغعنوان التب  13ابي ثابت/صويلح/الشارع ش  11941 -582ص.ب    

Trademark 165929 Class 41 41 رقم العالمة التجارية 165929 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

consultancy in the field of energy - saving ; engineering. . استشارات في مجال توفير الطاقة؛ الهندسة 

Date of 11/07/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/07/2018  

Applicant Name: Mubadala Trade Marks 
Holding Company -LLC  

 اسم طالب التسجيل: .م.م.شركة المبادلة للعالمات التجارية القابضة 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 45005 Abu Dhabi United Arab 
Emirates 

 عنوان طالب التسجيل  ابو ظبي  االمارات العربية المتحدة  45005ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

  P.O.Box 18055 - 11195 Emmar Tower ,6th 
Circle Tower A-11th floor 

برج -الدوار السادس -ابراج اعمار   11195-18055ص.ب  
 A-11الطابق 

ليغعنوان التب  

Trademark 165662 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 165662 الصنف 
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 البيانات مجرد بداية  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Software as a service (SaaS) services featuring software that 
provides financial information in the nature of trading, financial 
exchanges, trade settlements, financial markets information, 
information for use in commodities trading and forecasting; 
non-downloadable software containing financial information as 
well as databases of public records for use in connection with 
know-your-customer due diligence, and corporate risk 
assessment; non-downloadable software containing search and 
retrieval functions for public documents providing information 
for use in connection with know-your-customer due diligence; 
research and consultancy in the field of intelligence and 
security. 

البرمجيات كخدمة ]ساس[ تضم برمجيات تقدم معلومات مالية على شكل التداول، التبادل 
ت الستخدامها في تجارة السلع المالي، التسويات التجارية، معلومات األسواق المالية، معلوما

والتنبؤ بها؛ برمجيات غير قابلة للتنزيل تحتوي على معلومات مالية باإلضافة إلى قواعد 
بيانات للسجالت العامة الستخدامها فيما يتعلق بالتقصي الالزم عن العمالء، وتقييم مخاطر 

ترجاع للوثائق العامة الشركات؛ برمجيات غير قابلة للتنزيل تحتوي على وظائف البحث واالس
التي تقدم معلومات الستخدامها فيما بالتقصي الالزم عن العمالء؛ البحوث واالستشارات في 

 مجال االستخبارات واألمن.

Date of 16/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/01/2019  

Applicant Name: Financial & Risk 
Organisation Limited 

 اسم طالب التسجيل: فاينانشال آند ريسك أورجانايزيشن ليمتد

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Five Canada Square, Canary Wharf  
London England E14 5AQ 

 عنوان طالب التسجيل  أيه كيو5 14فايف كندا سكوير، كناري وارف لندن إنجلترا ئي

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 165788 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 165788 الصنف 
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   Data is Just the Beginning  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Software as a service (SaaS) services featuring software that 
provides financial information in the nature of trading, financial 
exchanges, trade settlements, financial markets information, 
information for use in commodities trading and forecasting; 
non-downloadable software containing financial information as 
well as databases of public records for use in connection with 
know-your-customer due diligence, and corporate risk 
assessment; non-downloadable software containing search and 
retrieval functions for public documents providing information 
for use in connection with know-your-customer due diligence; 
research and consultancy in the field of intelligence and 
security. 

البرمجيات كخدمة ]ساس[ تضم برمجيات تقدم معلومات مالية على شكل التداول، التبادل 
المالي، التسويات التجارية، معلومات األسواق المالية، معلومات الستخدامها في تجارة السلع 

نزيل تحتوي على معلومات مالية باإلضافة إلى قواعد والتنبؤ بها؛ برمجيات غير قابلة للت
بيانات للسجالت العامة الستخدامها فيما يتعلق بالتقصي الالزم عن العمالء، وتقييم مخاطر 

الشركات؛ برمجيات غير قابلة للتنزيل تحتوي على وظائف البحث واالسترجاع للوثائق العامة 
الالزم عن العمالء؛ البحوث واالستشارات في  التي تقدم معلومات الستخدامها فيما بالتقصي

 مجال االستخبارات واألمن.

Date of 16/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/01/2019  

Applicant Name: Financial & Risk 
Organisation Limited 

 اسم طالب التسجيل: فاينانشال آند ريسك أورجانايزيشن ليمتد

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Five Canada Square, Canary Wharf  
London England E14 5AQ 

 عنوان طالب التسجيل  أيه كيو5 14فايف كندا سكوير، كناري وارف لندن إنجلترا ئي

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 165784 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 165784 الصنف 
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   IMDB  

   

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; Non-downloadable 
software for streaming audio and video content on mobile phones, 
tablets, personal computers, and televisions; cloud storage services, 
namely, providing electronic data storage accessible via the internet of 
electronic media, namely, audio and video content; providing use of 
on-line non-downloadable software for analyzing media data; hosting 
databases and on-line bulletin and message boards featuring general 
news and information regarding movies, motion pictures, 
documentaries, films, television programs, graphics, animational and 
multimedia presentations, videos and DVDs, and other audiovisual 
works; computer programming; database aggregation, integration and 
management services; providing 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 on-line interactive computer 
software for managing, viewing and editing information such as event 
scheduling, address books, and other personal contact information; 
Non-downloadable computer software for organizing, transmitting, 
manipulating, processing, streaming, playing and reviewing text, audio, 
video, images, and other multimedia content on digital electronic 
device, computers, and televisions; providing use of non-downloadable 
computer software for generating customized recommendations of 
videos, television programs, and motion pictures based on user 
preferences; providing use of non-downloadable computer software for 
use in sharing, researching, commenting on, and rating videos, 
television programs, motion pictures, celebrities, and other information 
about the entertainment industry; providing use of non-downloadable 
computer software for use with mobile, portable and handheld devices 
that allow users to purchase movie tickets for movies, to view movie 
trailers, videos, movie reviews, to view and manipulate information 
about movies, show times, theater locations, and other entertainment 
events, and to share the foregoing information among other users; 
providing use of non-downloadable computer software for accessing, 
searching, browsing, displaying, reporting, reading, recommending, 
sharing, posting in social media, organizing, tracking, and streaming 
entertainment events and information and news content related to the 
entertainment industry; providing search engines for obtaining data 
about the entertainment industry via electronic communications 
networks; Computer services, namely, creating an on-line community 
for registered users to participate in discussions, share information 
and resources, and engage in social, business and community 
networking; providing a website featuring temporary use of non-
downloadable software enabling users to search, locate and 
communicate with others via electronic communications networks to 

الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والتصميم المتعلقة بها، خدمات التحاليل 
واألبحاث الصناعية، تصميم وتطوير أجزاء الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب، 
البرامج غير القابلة للتنزيل لتدفق محتويات الفيديو والصوت على الهواتف النقالة 

خصية والتلفزيون، خدمات التخزين السحابي والحواسيب اللوحية والحواسيب الش
وبالتحديد توفير تخزين بيانات الكتروني قابل للوصول عبر انترنت لوسيلة 

الكترونية وبالتحديد المحتويات الصوتية والفيديو، توفير استخدام على الخط 
مباشرة لبرامج غير قابلة للتنزيل لتحليل بيانات الوسائط، استضافة قواعد البيانات 

ولوحات االعالنات على الخط مباشرة ولوحات الرسائل التي تضم االخبار العامة 
والمعلومات المتعلقة باالفالم والرسوم المتحركة والبرامج الوثائقية واالفالم 

السينمائية وبرامج التلفزيون والرسوم البيانية والرسوم المتحركة والعروض 
و المضغوطة وغيرها من االعمال متعددة الوسائط والفيديوهات وأقراص الفيدي

السمعبصرية، برمجة الحاسوب، خدمات تجميع وتكامل وادارة البيانات، توفير 
قاعدة بيانات حاسوبية تفاعلية تضم دفتر عناوين يتم تحديثه تلقائيا ومخطط يومي 

ومذكرة للتواريخ ومخطط للسفر وروابط مجموعات الخريجين والمجموعات 
وب عالمية، توفير على الخط مباشرة برامج حاسوب المهنية عبر شبكة حاس

تفاعلية الدارة وعرض وتعديل معلومات مثل ترتيب المناسبات ودفاتر العنوان 
وغيرها من معلومات االتصال الشخصية، برامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل 
لتنظيم وإرسال والتالعب ومعالجة وتدفق  وتشغيل ومراجعة النص والصوت 

و والصور وغيرها من محتويات الوسائط المتعددة على األجهزة اإللكترونية والفيدي
الرقمية والحواسيب والتلفزيونات، توفير استخدام برامج الحاسوب غير القابلة 

للتنزيل النشاء توصيات مخصصة للفيديو وبرامج التلفزيون والرسوم المتحركة 
الحاسوب غير القابلة  على أساس تفضيالت المستخدم، توفير استخدام برامج

للتنزيل الستخدامها في المشاركة والبحث والتعليق وتقييم الفيديو وبرامج 
التلفزيون والرسوم المتحركة والمشاهير وغيرها من المعلومات حول صناعة 
الترفيه، توفير استخدام برامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل الستخدامها مع 

لة والمحمولة باليد التي تخول المستخدمين شراء الهاتف النقال واألجهزة النقا
تذاكر األفالم ومشاهدة مقتطفات من األفالم والفيديو واآلراء حول األفالم ومشاهدة 
ومعالجة المعلومات حول الفيديو وأوقات العروض ومواقع قاعات السينما وغيرها 

فير استخدام من األحداث الترفيهية ومشاركة المعلومات مع بقية المستخدمين، تو
برامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل للوصول والبحث والتصفح وعرض وإعداد 

التقارير وقراءة وإعطاء توصيات والمشاركة والنشر على وسائل التواصل 
االجتماعي وتنظيم وتتبع وتدفق أحداث الترفيه ومحتوى المعلومات واألخبار 

للحصول على بيانات فيما يتعلق المتعلقة بصناعة الترفيه، توفير محركات بحث 
بصناعة الترفيه عبر شبكات اتصاالت الكترونية، خدمات الحاسوب وبالتحديد 
انشاء مجتمع على االنترنت للمستخدمين المسجلين لالشتراك في المناقشات 

والحصول على المعلومات والمصادر واالنخراط في التواصل االجتماعي والمتصل 
فير موقع الكتروني يضم االستخدام المؤقت للبرامج غير باالعمال والمجتمعي، تو

القابلة للتنزيل التي تمكن المستخدمين من البحث وايجاد والتواصل مع االخرين 
عبر شبكات اتصاالت الكترونية للتواصل وتتبع المراجع على االنترنت لفرص 

خصصة العمل ومواضيع االعمال، خدمات الحاسوب المتمثلة بصفحات المواقع الم
التي تضم معلومات مخصصة للمستخدم والمواصفات الشخصية والصوت 

( التي تضم برامج تستخدم في ادارة ASPوالصورة، تطبيقات مزود الخدمة )
( التي تضم برامج واجهة برمجة ASPقواعد البيانات، تطبيقات مزود الخدمة )

و والمحتوى التطبيقات بما فيها برامج لتدفق وتخزين ومشاركة ألعاب الفيدي
والبيانات والمعلومات، تطبيقات مزود الخدمة وبالتحديد استضافة وادارة وتطوير 
وصيانة التطبيقات والبرامج والمواقع االلكترونية في مجاالت االنتاجية الشخصية 
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network and track online references to job opportunities and business 
topics; computer services in the nature of customized web pages 
featuring user-defined information, personal profiles, audio and 
images; application service provider (ASP) featuring software for use in 
database management; Application service provider (ASP) featuring 
application programming interface (API) software including such 
software for the streaming, storage, and sharing of video games, 
content, data and information; application service provider, namely, 
hosting, managing, developing, and maintaining applications, software, 
and web sites, in the fields of personal productivity, wireless 
communication, mobile; cloud computing featuring software for use in 
database management; computer hardware, software, application, and 
network consulting services; computer services, namely, an online 
interactive electronic bulletin board in the field of entertainment and 
the entertainment industry; computer services, namely hosting an 
online database featuring a wide range of general interest information 
via the internet; computer services, namely, cloud hosting provider 
services; computer services, namely, hosting on-line web facilities for 
others for organizing and conducting online meetings, gatherings, and 
interactive discussions; computer services, namely, creating computer 
network-based indexes of information, websites and resources; 
computer software development in the field of mobile applications; 
creating electronically stored web pages for on-line services and the 
Internet; design and development of computer game software, 
telephones, mobile phones, videophones, cameras, monitors for 
television receiver, television receivers [TV sets] and television 
transmitters, remote controllers for television receiver [TV set], 
electronic notepads, magnetic data carriers, radio receivers, radio 
transmitters, video cameras and set-top boxes; design and 
development of camera systems; design and development of computer 
hardware and software; design and development of data storage 
systems; designing, managing and monitoring online forums for 
discussion; developing and maintaining character recognition, 
electronic mail and messaging software; developing and maintaining 
computer application software and embedded computer application 
software for handheld electronic devices in the nature of mobile 
phones, smart phones and tablet devices; developing computer 
programs for accessing, browsing and searching online databases; 
electronic data storage; electronic storage of audio files; electronic 
storage of images; electronic storage of videos; hosting a website for 
the electronic storage of data, audio files, images, and videos; hosting 
of digital content on global computer networks, wireless networks, and 
electronic communications networks; hosting of third party content, 
photos, videos, text, data, images, web sites and other electronic 
works; hosting an online service for analyzing personal preferences 
and generating recommendations; hosting a website that gives users 
the ability to review various print, photographic, graphic image, and 
audio and video content and utilize a custom template to provide input, 
likes, dislikes, edits, changes, modifications, opinions, suggestions, 
and comments and engage in social, business and community 
networking; technical support, namely, troubleshooting of computer 
hardware and software problems and mobile computer and mobile 
communications device hardware and software problems; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software and applications 
for accessing streaming audio and video files, games, social networks, 
text files and multimedia files; providing temporary use of non-
downloadable computer software for wireless content delivery; 
providing temporary use of non-downloadable computer software for 
streaming, broadcasting, transmitting, distributing, reproducing, 
organizing and sharing music, audio, video, games and other data; 
providing temporary use of non-downloadable computer software for 
purchasing, accessing and viewing movies, TV shows, videos, music, 
and multimedia content. 

واالتصال الالسلكي والهواتف النقالة، الحوسبة السحابية التي تضم البرامج 
البيانات، خدمات استشارات أجزاء الحاسوب التشغيلية الستخدامها في ادارة قواعد 

والبرامج والتطبيقات والشبكات، خدمات الحاسوب وبالتحديد لوحة اعالنات تفاعلية 
على الخط مباشرة في مجال الترفيه وصناعة الترفيه، خدمات الحاسوب وبالتحديد 

علومات استضافة قاعدة بيانات على الخط مباشرة تضم مجموعة واسعة من الم
ذات االهتمام العام على االنترنت، خدمات الحاسوب وبالتحديد خدمات مزود 

االستضافة الحاسوبية، خدمات الحاسوب وبالتحديد استضافة مرافق الشبكة على 
الخط مباشرة لآلخرين لتنظيم واجراء االجتماعات والتجمعات والحوارات التفاعلية 

د انشاء فهارس معلومات قائمة على عبر االنترنت، خدمات الحاسوب وبالتحدي
شبكة حاسوبية ومواقع الكترونية ومصادر، تطوير برامج الحاسوب في مجال 

تطبيقات الهاتف النقال والمحمول، انشاء صفحات مواقع مخزنة الكترونيا للخدمات 
على الخط مباشرة وعلى االنترنت، تصميم وتطوير برامج ألعاب الحاسوب 

محمولة والنقالة وهواتف الفيديو والكاميرات وشاشات والهواتف والهواتف ال
الجهزة استقبال التلفزيون وأجهزة ارسال التلفزيون )أطقم التلفزيون( وأجهزة 

االرسال التلفزيوني وأجهزة التحكم عن بعد بأجهزة استقبال التلفزيون )أطقم 
المغناطيسية  التلفزيون( ودفاتر المالحظات الرقمية االلكترونية وناقالت البيانات

وأجهزة استقبال الراديو وأجهزة ارسال الراديو وكاميرات الفيديو وأجهزة 
االستقبال وتوزيع الشحنة، تصميم وتطوير أنظمة الكاميرات، تصميم وتطوير 
أجزاء الحاسوب التشغيلية وبرامج الحاسوب، تصميم وتطوير أنظمة تخزين 

لى الخط مباشرة للمناقشات، تطوير البيانات، تصميم وادارة ومراقبة المنتديات ع
وصيانة التعرف على الشخصية وبرامج الرسائل والبريد االلكتروني، تطوير 

وصيانة تطبيقات برامج الحاسوب وتضمين برامج تطبيقات الحاسوب  لالجهزة 
االلكترونية المحملة باليد المتمثلة بالهواتف النقالة والمحمولة والهواتف الذكية 

سيب اللوحية، تطوير برامج الحاسوب للوصول والتصفح والبحث في وأجهزة الحوا
قواعد البيانات، التخزين االلكتروني للبيانات، التخزين االلكتروني للملفات 

الصوتية، التخزين االلكتروني للصور، التخزين االلكتروني للفيديوهات، استضافة 
الصوتية والصور موقع الكتروني  للتخزين االلكتروني للبيانات والملفات 

والفيديوهات،  استضافة محتويات الكترونية على شبكات حاسوب عالمية وشبكات 
السلكية وشبكات  اتصاالت الكترونية، استضافة محتويات أطراف ثالثة وصور 

وفيديوهات ونصوص وبيانات وصور فوتوغرافية ومواقع الكترونية وغيرها من 
ى الخط مباشرة لتحليل االختيارات االعمال االلكترونية، استضافة خدمة عل

الشخصية وطرح التوصيات، استضافة موقع الكتروني يتيح للمستخدمين امكانية 
مراجعة المطبوعات والصور الفوتوغرافية والصور البيانية والمحتويات الصوتية 
والفيديو واستخدام نموذج مخصص لتوفير المداخالت واالعجاب وعدم االعجاب 

غيرات واالضافات واالراء واالقتراحات والتعليقات واالنخراط في والتعديالت والت
الشبكات االجتماعية والتجارية والمجتمعية، خدمات الدعم التقني وبالتحديد خدمات 
البحث عن العيوب لمعالجتها على شكل تشخيص مشاكل أجزاء الحاسوب التشغيلية 

مج الحاسوب الجهزة وبرامج الحاسوب ومشاكل أجزاء الحاسوب التشغيلية وبرا
االتصال النقالة وهواتف الحاسوب، توفير االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب غير 
القابلة للتنزيل والتطبيقات للوصول الى الملفات الصوتية وملفات الفيديو المتدفقة 

وااللعاب والشبكات االجتماعية وملفات النصوص والملفات متعددة الوسائط، توفير 
مؤقت لبرامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل اليصال المحتوى السلكيا، االستخدام ال

توفير االستخدام المؤقت لبرامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل لتدفق وبث وارسال 
وتوزيع ونسخ وتنظيم ومشاركة الموسيقى والصوت والفيديو وااللعاب وغيرها من 

وب غير القابلة للتنزيل لشراء البيانات،  توفير االستخدام المؤقت لبرامج الحاس
والوصول وعرض االفالم وبرامج التلفزيون والفيديو والموسيقى والمحتويات 

 متعددة الوسائط.
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computer (development) system design, containing memory cards or a 
microprocessor and telecommunications systems; designing and 
developing computer systems related to finance; computer 
programming, research and design of interactive software and 
computer equipment to provide financial services in the electronic 
currency and cryptographic domain; hosting Websites to provide 
financial and payment services; design and development of computer 
data bases related to finance; design of financial information system; 
hosting an online Website to provide financial information; hosting an 
interactive online site enabling several computer users to 
simultaneously visualise and access news, data and financial 
information concerning foreign, national, electronic and cryptographic 
currencies; design, programming or maintenance of computer 
programs for use in electronic business transactions; development of 
software and programing in the information technology domain of 
software for electronic business (E-Commerce); design of an Internet 
platform for electronic commerce; providing search engines for 
electronic commerce transactions; design, programming or 
maintenance of computer programs (software) to authenticate users in 
electronic business transactions; design, programming or maintenance 
of Internet sites for electronic commercial transactions; data security 
services; encoding magnetic cards; electronic data storage; 
conversion and copy of data and images; computer programming and 
creation of programs for communications systems and data 
processing; design and development of software for reading; 
transmitting and arranging data; data encryption and decoding 
services; encryption, decryption services and authentication of 
information, messages and data; design and development of computer 
software for logistics, supply chain management services and e-
business portals; software as a service (SaaS) featuring software for 
services enabling the secure exchange of funds and information for 
electronic payment transactions; providing search engines for 
electronic commerce; electronic monitoring of credit card activity to 
detect fraud via the internet; monitoring services for computer security 
systems; computer network security services; computer access and 
computerised transactions; information, consultancy and advisory 
related to all the aforementioned services; styling (industrial design); 
authentication of artworks; research, elaboration and creation 
developments of products for others. 

تصميم أنظمة الحاسوب )تطوير(، التي تحتوي على بطاقات الذاكرة أو أنظمة 
المعالجات الدقيقة واالتصاالت السلكية والالسلكية؛ تصميم وتطوير أنظمة 

دمات برمجة الحاسوب والبحث والتصميم المتعلق الحاسوب المتعلقة بالتمويل؛ خ
بالبرمجيات التفاعلية ومعدات الحاسوب لتوفير الخدمات المالية في العملة 

اإللكترونية والمجال التشفير؛ استضافة المواقع اإللكترونية لتقديم الخدمات المالية 
ل؛ تصميم وخدمات الدفع؛ تصميم وتطوير قواعد بيانات الحاسوب المتعلقة بالتموي

نظام المعلومات المالية؛ استضافة موقع على اإلنترنت لتوفير المعلومات المالية؛ 
استضافة موقع تفاعلي على اإلنترنت يتيح للعديد من مستخدمي الحاسوب التصور 

والدخول إلى األخبار في نفس الوقت وإلىالبيانات والمعلومات المالية المتعلقة 
والعمالت اإللكترونية والمشفرة؛ التصميم والبرمجة أو  بالعمالت األجنبية والمحلية

الصيانة لبرامج الحاسوب الستخدامها في معامالت األعمال اإللكترونية؛ تطوير 
البرمجيات والبرمجة في مجال تكنولوجيا المعلومات من البرمجيات لألعمال 

إللكترونية؛ اإللكترونية )التجارة اإللكترونية(؛ تصميم منصة اإلنترنت للتجارة ا
توفير محركات البحث لمعامالت التجارة اإللكترونية؛ والتصميم والبرمجة أو 
الصيانة لبرامج الحاسوب )البرمجيات( للتحقق من المستخدمين في المجال 

اإللكتروني؛ والتصميم والبرمجة أو الصيانة لمواقع اإلنترنت للمعامالت التجارية 
ت؛ ترميز البطاقات المغناطيسية؛ خدمات تخزين اإللكترونية؛ خدمات حماية البيانا

البيانات اإللكترونية؛ تحويل ونسخ البيانات والصور؛ برمجة الحاسوب وإنشاء 
برامج ألنظمة االتصاالت ومعالجة البيانات؛ تصميم وتطوير برامج القراءة؛ نقل 

تشفير وترتيب البيانات؛ خدمات تشفير وفك تشفير البيانات؛ التشفير وخدمات فك ال
والتحقق من المعلومات والرسائل و البيانات؛ تصميم وتطوير برمجيات الحواسيب 
للوجستيات وخدمات إدارة سلسلة التوريد وبوابات األعمال اإللكترونية؛ البرمجيات 

كخدمة )اس ايه ايه اس( التي تقدم البرمجيات للخدمات التي تمكن من التبادل 
ت الدفع اإللكتروني؛ توفير محركات البحث اآلمن لألموال والمعلومات لتعامال

للتجارة االلكترونية؛ المراقبة اإللكترونية لحركة بطاقات االئتمان الكتشاف االحتيال 
عبر اإلنترنت؛ خدمات المراقبة ألنظمة أمن الحاسوب؛ خدمات أمن شبكات 

الحاسوب؛ خدمات الدخول الحاسوبية والتعامالت المحوسبة؛ المعلومات 
ارات والنصائح المتعلقة بجميع الخدمات المذكورة أعاله؛ التصميم واالستش

)التصميم الصناعي(؛ التحقق من األعمال الفنية؛ البحث واإلعداد وتطويرات 
 االبتكار لمنتجات اآلخرين.
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 FRاالولوية: بلد االدعاء: االدعاء بحق 
 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 INDIVIDUAL نوع طالب التسجيل فرد 

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 
 زيدعمان/ الشميساني /شارع األمير شاكر بن 

ليغعنوان التب  

Trademark 165951 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 165951 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

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 
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 excluding post-production of picture and 
sound recordings; 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; 

الستخدامها مع برامج ( التي تضم منصات برامج الحاسوب PaaSخدمات المنصات كخدمة )
التعرف الصوتي واألوامر الصوتية وبرامج تحويل المحادثة الى نصوص وتطبيقات البرامج 

( التي تضم PaaSالمدعمة بالصوت الدارة المعلومات الشخصية، خدمات المنصات كخدمة )
منصات برامج الحاسوب الستخدامها مع برامج المساعدة الشخصية، خدمات المنصات كخدمة 

(PaaS التي تضم منصات برامج الحاسوب الستخدامها مع برامج التشغيل اآللي للمنزل )
( التي تضم منصات برامج PaaSوبرامج تكامل االجهزة المنزلية، خدمات المنصات كخدمة )

الحاسوب الستخدامها مع برامج االتصاالت لنقل الصوت والمحتويات السمعّية والفيديو 
( التي تضم منصات برامج الحاسوب المستخدمة PaaSكخدمة ) والبيانات، خدمات المنصات

في التحّكم بأجهزة المساعدة الشخصية وأجهزة المعلومات القائمة بذاتها التي تعمل بالتحكم 
( التي تضم منصات برامج الحاسوب الدارة PaaSالصوتي، خدمات المنصات كخدمة )

لتي تضم منصات برامج الحاسوب ( اPaaSالمعلومات الشخصية، خدمات المنصات كخدمة )
للوصول والتصفح والبحث على الخط مباشرة عن قواعد البيانات والصوت والفيديو ومحتوى 

الوسائط المتعددة واأللعاب وتطبيقات البرامج وأسواق تطبيقات البرامج، خدمات المنصات 
ث ( التي تضم منصات برامج الحاسوب للوصول ومراقبة وتتبع والبحPaaSكخدمة )

وتخزين ومشاركة المعلومات حول مواضيع ذات االهتمام المشترك، برامج الحاسوب على 
الخط مباشرة غير القابلة للتنزيل المستخدمة في توفير خدمات البيع بالتجزئة والطلب لتشكيلة 

( التي تضم برامج PaaSواسعة من  بضائع المستهلكين، خدمات المنصات كخدمة )
اقبة واإلتصال باألجهزة اإللكترونّية التابعة للشبكة المعلوماتية الحاسوب المستخدمة لمر

( التي تضم برامج الحاسوب لإلتصال PaaS(، خدمات المنصات كخدمة )IoTلألشياء )
وتشغيل وتحليل ومراقبة وإدارة األجهزة اإللكترونّية اإلستهالكّية المرتبطة بالشبكة عبر 

رة المنزل ووحدات االضاءة من خالل شبكات السلكية، الشبكات الالسلكية وأجهزة التحكم بحرا
( التي تضم برامج الحاسوب لآلخرين لإلستخدام في تطوير PaaSخدمات المنصات كخدمة )

البرامج إلدارة وإتصال وتشغيل األجهزة اإللكترونّية التابعة للشبكة المعلوماتية لألشياء 
(IoT( خدمات المنصات كخدمة ،)PaaSالتي تضم برا ) مج الحاسوب المستخدمة كواجهة

(، تصميم وتطوير وصيانة برامج الحاسوب الخاصة باآلخرين في APIبرمجة التطبيقات )
مجال اللغة الطبيعية والكالم واللغة والتعرف الصوتي باستثناء ما بعد انتاج الصورة 

د وتسجيالت الصوت، خدمات الدعم الفني واالستشارات لتطوير التطبيقات، خدمات مزو
( التي تضم برامج التحكم وتكامل وتشغيل وتوصيل وادارة أجهزة ASPخدمات التطبيقات )

المعلومات التي تعمل بالتحكم الصوتي وبالتحديد االجهزة االلكترونية االستهالكية الذكية 
المتصلة سحابيا والتي تعمل بالتحكم الصوتي وأجهزة المساعد الشخصي االلكترونية، توفير 

ث المحوسب المخصصة وبالتحديد البحث واسترجاع المعلومات بناء على الطلب خدمات البح
المحدد من المستخدم على االنترنت، خدمات الحاسوب وبالتحديد توفير ادارة االجهزة عن بعد 

عبر شبكات الحاسوب والشبكات الالسلكية أو عبر االنترنت، توفير خدمات محركات البحث 
ح و المشورة والمعلومات المتعلقة ببرامج االوامر الصوتية على  االنترنت، خدمات النص

والتعرف الصوتي وتحويل المحادثة الى نصوص وتطبيقات البرامج المدعمة بالصوت 
والتشغيل اآللي المنزلي وبرامج تشغيل األجهزة اإللكترونّية التابعة للشبكة المعلوماتية 

ليقات في مجال العلوم والتكنولوجيا وديكور (، توفير المعلومات واالخبار والتعIoTلألشياء )
المنزل والطقس والرسوم البيانية والتصميم الداخلي والمنتجات وتصميم االزياء، توفير 

( التي تضم برامج PaaSخدمات محركات البحث على  االنترنت، خدمات المنصات كخدمة )
ات والنصح (، خدمات المعلومAPIالحاسوب لالستخدام كواجهة برمجة تطبيقات )

 واالستشارات المتعلقة بجميع ما ذكر.

Date of 19/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/02/2019  

Applicant Name: Amazon Technologies, 
Inc. 

التسجيل:اسم طالب  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 165854 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 165854 الصنف 
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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, and graphic, interior, 
product, and fashion design; provision of internet search engine 
services; Software as a service (SaaS) featuring computer 
software for use as an application programming interface (API); 
information, advisory and consultancy services relating to all 
the aforesaid 

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88101632 
Claim Date: 31/08/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88101632رقم االدعاء: 

 31/08/2018تاريخ االدعاء: 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Cosmetic research. .أبحاث التجميل 

Date of 19/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/02/2019  

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 اجنبيةشركة 

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   - 
AMMAN-JORDAN AMMAN-JORDAN, 
PO_BOX: 910580 - POSTCODE: 11191  

صندوق بريد  -االردن   -عمان  -سماس للملكية الفكرية  
  11191رمز بريدي  - 910580

ليغعنوان التب  

Trademark 165815 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 165815 الصنف 
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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 بتكملة الملف 
لى تلك السمات/الخصائص،  توفير الشخصي مع توفير الترشيحات بناًء ع

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 

المعلومات وترشيح وسائل الترفيه وسمات وخصائص المستخدم للترفية و
والمعلومات بناًء 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 المتضمنة الموسيقى والكوميديا، توفير برا
تنقية تسمح للمستخدم بعمل قنوات موسيقية خاصة إلدراج ومشاركة القنوات 

مع المستخدمين األخرين بإستقاللية وسرعة، توفير المواقع التفاعلية 
المتضمنة تقنية تسمح للمستخدمين دمج وإدارة الصوت والبيانات والفيديو 

لمتعددة في مجال الموسيقى والراديو، خدمات الحاسوب ومحتويات الوسائط ا
وتحديًدا المواقع المتضمنة تقنية تسمح للمستخدم بمراقبة والتحكم عن بعد 

في األنظمة الذكية المنزلية، التخزين اإللكتروني للوسائط المتعددة اإللكترونية 
وب وتحديًدا الصور والنصوص والبيانات الصوتية والمرئية، برامج الحاس

غير القابلة 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 الرقمية 
الصوت وأجهزة وأجهزة التحكم الرقمية للموسيقى والسماعات ومكبرات 

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 معدات السالمة وأدوات مراقبة 

فني وتحديًدا استكشاف األخطاء وإصالحها فيما المنازل، خدمات الدعم ال
يتعلق بتشخيص مشكالت األجهزة والبرامج، خدمات دعم تكنولوجيا الحاسوب 

تحديًدا خدمات مكاتب الدعم الفني، خدمات الدعم الفني وتحديًدا استكشاف 
األخطاء في مشكالت برامج الحاسوب، خدمات الدعم الفني وتحديًدا استكشاف 

( SAASبرامج الحاسوب وإصالحها، خدمات البرامج كخدمة )األخطاء في 
متضمنة برامج الحاسوب التي تسهل كفاءة الطاقة في أنظمة التحكم في 

( SAASتوصيل الطاقة وأنظمة التحكم البيئية، خدمات البرامج كخدمة )
متضمنة برامج الحاسوب المستخدمة في األجهزة المتصلة بالشبكة لمراقبة 

غيل اآللي في البيئات السكنية والتجارية واآللية التي تسمح والتحكم والتش
بمشاركة ونقل البيانات والمعلومات بين هذه األجهزة، خدمات تطبيقات 

( للمراقبة المنزلية والبيئية والتحكم APIمتضمنة واجهة برمجة التطبيقات )
 والتشغيل اآللي.

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 
المنثور، حي الصالحين، شارع محمد ، بجانب مدارس الدر 8

 االردن -هليل، منطقة تالع العلي، عمان

ليغعنوان التب  

Trademark 165825 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 165825 الصنف 
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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 

ح خدمات توفير برامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل المتضمنة تقنية تسم
للمستخدمين بإدراج إختياراتهم لسمات/خصائص الموسيقي أو التي تحدد 

سمات/خصائص الموسيقى بناًء على اختيار المستخدم لتسمح بتكملة الملف 
الشخصي مع توفير الترشيحات بناًء على تلك السمات/الخصائص،  توفير برامج 

وغيرها من  الحاسوب غير القابلة للتنزيل من خالل شبكة الحاسوب العالمية
شبكات اإلتصاالت لتكوين ملفات شخصية للترفيه والمعلومات بناًء على اختيارات 

المستخدم لخيارات الترفية والمعلومات وفق مواصفات وسمات وخصائص 
المستخدم للترفية والمعلومات وترشيح وسائل الترفيه والمعلومات بناًء على تلك 

حاسوب غير القابلة للتنزيل الخاصة االختيارات والمواصفات، توفير برامج ال
بتأليف وتنزيل وتدفق وبث ونقل وتحرير وإستخراج وتشفير وفك التشفير وتشغيل 

وتخزين وتنظيم وإعادة إستنطاق الموسيقى والكوميديا، توفير برامج الحاسوب 
غير القابلة للتنزيل المتضمنة تنقية تسمح للمستخدم بعمل قنوات موسيقية خاصة 

شاركة القنوات مع المستخدمين األخرين بإستقاللية وسرعة، توفير إلدراج وم
المواقع التفاعلية المتضمنة تقنية تسمح للمستخدمين دمج وإدارة الصوت 

والبيانات والفيديو ومحتويات الوسائط المتعددة في مجال الموسيقى والراديو، 
م بمراقبة خدمات الحاسوب وتحديًدا المواقع المتضمنة تقنية تسمح للمستخد

والتحكم عن بعد في األنظمة الذكية المنزلية، التخزين اإللكتروني للوسائط المتعددة 
اإللكترونية وتحديًدا الصور والنصوص والبيانات الصوتية والمرئية، برامج 

الحاسوب غير القابلة للتنزيل لتسجيل واالطالع وتخزين ومشاركة وتحليل المواد 
ترنت، توفير برامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل الصوتية والمرئية على اإلن

للتحكم في أنظمة الترفيه المنزلية بما في ذلك مشغالت الموسيقى الرقمية وأجهزة 
التحكم الرقمية للموسيقى والسماعات ومكبرات الصوت وأجهزة التحكم الالسليكة 

نظمة اآللية المحمولة، توفير برامج الحاسوب غير القابلة للتنزيل للتحكم في األ
المنزلية وتحديًدا وحدات اإلضاءة والتدفئة وتكييفات الهواء واألجهزة المنزلية 

وأجهزة األنذار وغيرها من معدات السالمة وأدوات مراقبة المنازل، خدمات الدعم 
الفني وتحديًدا استكشاف األخطاء وإصالحها فيما يتعلق بتشخيص مشكالت 

نولوجيا الحاسوب تحديًدا خدمات مكاتب الدعم األجهزة والبرامج، خدمات دعم تك
الفني، خدمات الدعم الفني وتحديًدا استكشاف األخطاء في مشكالت برامج 

( متضمنة برامج الحاسوب SAASالحاسوب وإصالحها، خدمات البرامج كخدمة )
التي تسهل كفاءة الطاقة في أنظمة التحكم في توصيل الطاقة وأنظمة التحكم 

( متضمنة برامج الحاسوب المستخدمة SAASت البرامج كخدمة )البيئية، خدما
في األجهزة المتصلة بالشبكة لمراقبة والتحكم والتشغيل اآللي في البيئات السكنية 

والتجارية واآللية التي تسمح بمشاركة ونقل البيانات والمعلومات بين هذه 
( للمراقبة APIاألجهزة، خدمات تطبيقات متضمنة واجهة برمجة التطبيقات )

 المنزلية والبيئية والتحكم والتشغيل اآللي.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88125053 
Claim Date: 20/09/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88125053رقم االدعاء: 

 20/09/2018تاريخ االدعاء: 

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 165791 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 165791 الصنف 
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   TIVWYN  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Biotechnology research, namely, research and development of 
pharmaceutical preparations for use in humans; research and 
development of pharmaceutical preparations for the diagnosis, 
prevention and treatment of disorders of the nervous system, 
the immune system, the cardio-vascular system, the metabolic 
system, the respiratory system, the musculo-skeletal system, 
and the genitourinary system; research and development of 
pharmaceutical preparations for the diagnosis, prevention and 
treatment of cancer, autoimmune diseases, inflammatory 
disorders, gastroenterological disorders and for use in 
dermatology, oncology, hematology, ophthalmology, and tissue 
and organ transplantation. 

بحث والتطوير للمستحضرات الصيدالنية لالستخدام بحوث التكنولوجيا الحيوية وبالتحديد ال
على البشر، البحث وتالطوير للمستحضرات الصيدالنية للتشخيص والوقاية والعالج من 
اضطرابات الجهاز العصبي والجهاز المناعي والجهاز القلبي الوعائي )األوعية الدموية( 

الجهاز البولي التناسلي، البحث والجهاز األيضي والجهاز التنفسي والجهاز الهيكلي العضلي و
والتطوير للمستحضرات الصيدالنية للتشخيص والوقاية والعالج من السرطان وأمراض 

المناعة الذاتية واضطرابات االلتهابات واضطرابات الجهاز الهضمي والستخدامها في طب 
 عضاء.األمراض الجلدية وأمراض األورام وأمراض الدم وطب العيون وزراعة األنسجة واأل

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 017960413 
Claim Date: 25/09/2018 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 017960413رقم االدعاء: 

 25/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 21/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/03/2019  

Applicant Name: Genmab A/S اسم طالب التسجيل: اس/جينماب ايه 

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Kalvebod Brygge 43, DK-1560 
Copenhagen V, Denmark 

 عنوان طالب التسجيل  كوبنهاجن في، الدنمارك 1560-، دي كيه43كالفيبود بريجي 

Applicant for 
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 165970 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 165970 الصنف 
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  TIVDAK  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Biotechnology research, namely, research and development of 
pharmaceutical preparations for use in humans; research and 
development of pharmaceutical preparations for the diagnosis, 
prevention and treatment of disorders of the nervous system, 
the immune system, the cardio-vascular system, the metabolic 
system, the respiratory system, the musculo-skeletal system, 
and the genitourinary system; research and development of 
pharmaceutical preparations for the diagnosis, prevention and 
treatment of cancer, autoimmune diseases, inflammatory 
disorders, gastroenterological disorders and for use in 
dermatology, oncology, hematology, ophthalmology, and tissue 
and organ transplantation. 

بحوث التكنولوجيا الحيوية وبالتحديد البحث والتطوير للمستحضرات الصيدالنية لالستخدام 
ى البشر، البحث وتالطوير للمستحضرات الصيدالنية للتشخيص والوقاية والعالج من عل

اضطرابات الجهاز العصبي والجهاز المناعي والجهاز القلبي الوعائي )األوعية الدموية( 
والجهاز األيضي والجهاز التنفسي والجهاز الهيكلي العضلي والجهاز البولي التناسلي، البحث 

ات الصيدالنية للتشخيص والوقاية والعالج من السرطان وأمراض والتطوير للمستحضر
المناعة الذاتية واضطرابات االلتهابات واضطرابات الجهاز الهضمي والستخدامها في طب 

 األمراض الجلدية وأمراض األورام وأمراض الدم وطب العيون وزراعة األنسجة واألعضاء.

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 017960411 
Claim Date: 25/09/2018 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 017960411رقم االدعاء: 

 25/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 21/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/03/2019  

Applicant Name: Genmab A/S اسم طالب التسجيل: اس/جينماب ايه 

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Kalvebod Brygge 43, DK-1560 
Copenhagen V, Denmark 

 عنوان طالب التسجيل  كوبنهاجن في، الدنمارك 1560-، دي كيه43كالفيبود بريجي 

Applicant for 
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 166062 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 166062 الصنف 



415 

 

 

  TIFARGYS  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Biotechnology research, namely, research and development of 
pharmaceutical preparations for use in humans; research and 
development of pharmaceutical preparations for the diagnosis, 
prevention and treatment of disorders of the nervous system, 
the immune system, the cardio-vascular system, the metabolic 
system, the respiratory system, the musculo-skeletal system, 
and the genitourinary system; research and development of 
pharmaceutical preparations for the diagnosis, prevention and 
treatment of cancer, autoimmune diseases, inflammatory 
disorders, gastroenterological disorders and for use in 
dermatology, oncology, hematology, ophthalmology, and tissue 
and organ transplantation. 

بحوث التكنولوجيا الحيوية وبالتحديد البحث والتطوير للمستحضرات الصيدالنية لالستخدام 
للتشخيص والوقاية والعالج من  على البشر، البحث وتالطوير للمستحضرات الصيدالنية

اضطرابات الجهاز العصبي والجهاز المناعي والجهاز القلبي الوعائي )األوعية الدموية( 
والجهاز األيضي والجهاز التنفسي والجهاز الهيكلي العضلي والجهاز البولي التناسلي، البحث 

رطان وأمراض والتطوير للمستحضرات الصيدالنية للتشخيص والوقاية والعالج من الس
المناعة الذاتية واضطرابات االلتهابات واضطرابات الجهاز الهضمي والستخدامها في طب 

 األمراض الجلدية وأمراض األورام وأمراض الدم وطب العيون وزراعة األنسجة واألعضاء.

Priority claim:  Claim Country: EU 
Claim No.: 017960414 
Claim Date: 25/09/2018 

 EUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 017960414رقم االدعاء: 

 25/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 21/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/03/2019  

Applicant Name: Genmab A/S اسم طالب التسجيل: اس/جينماب ايه 

Nationality     : DENMARK جنسية الطالب دنمارك: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Kalvebod Brygge 43, DK-1560 
Copenhagen V, Denmark 

 عنوان طالب التسجيل  كوبنهاجن في، الدنمارك 1560-، دي كيه43كالفيبود بريجي 

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 166034 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 166034 الصنف 
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   MERIDIAM  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Management, planning and supervision of infrastructure 
projects and energy projects; services of design and 
development relating to infrastructure projects and energy 
projects; scheduling of projects; provision of information 
concerning research and technical project studies relating to 
the use of natural energy; advisory and information services 
relating to infrastructures; provision of assistance relating to 
infrastructures; planning, development and management of the 
optimal use of energy resources; technical advice and expertise 
in the field of energy. 

تحتية ومشاريع الطاقة، خدمات التصميم اإلدارة والتخطيط واإلشراف على مشاريع البنية ال
والتطوير المتعلقة بمشاريع البنية التحتية ومشاريع الطاقة، جدولة المشاريع، توفير 

المعلومات المتعلقة بدراسات المشاريع البحثية والفنية المتعلقة باستخدام الطاقة الطبيعية، 
، تقديم المساعدة المتعلقة بالبنية الخدمات االستشارية والمعلومات المتعلقة بالبنية التحتية

التحتية، تخطيط وتطوير وإدارة االستخدام األمثل لموارد الطاقة، المشورة الفنية والخبرة في 
 مجال الطاقة.

Priority claim:  Claim Country: FR 
Claim No.: 18 4 496 183 
Claim Date: 31/10/2018 

 FRاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 183 496 4 18قم االدعاء: ر

 31/10/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 08/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/04/2019  

Applicant Name: MERIDIAM SAS التسجيل:اسم طالب  ميريديام اس ايه اس  

Nationality     : FRANCE جنسية الطالب فرنسا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 4 place de l'Opera, 75002 Paris, France 4  ،عنوان طالب التسجيل  باريس، فرنسا 75002بليس دي لوبيرا 

Applicant for 
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 165980 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 165980 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Computer programming; computer software consultancy; 
computer systems analysis; provision of online computer 
software; providing online non-downloadable software for 
financial research, financial information, financial analysis, 
financial planning, financial management, investment 
management, banking services, trading of foreign exchange, 
providing electronic processing of electronic funds transfer, 
ACH, electronic check and electronic payments, financial 
transactions, electronic funds transfers; design, maintenance, 
development and updating of computer software for financial 
research, financial information, financial analysis, financial 
planning, financial management, investment management, 
banking services, trading of foreign exchange, providing 
electronic processing of electronic funds transfer, ACH, 
electronic check and electronic payments, financial 
transactions, electronic funds transfers. 

برمجة الحاسوب، االستشارات في برمجيات الحاسوب، تحليل نظم الحاسوب، توفير برمجيات 
اإلنترنت للبحث المالي الحاسوب عبر اإلنترنت، توفير برمجيات غير قابلة للتنزيل عبر 

والمعلومات المالية والتحليل المالي والتخطيط المالي واإلدارة المالية وإدارة االستثمار 
والخدمات المصرفية )البنكية( وتداول العمالت األجنبية وتوفير المعالجة اإللكترونية لتحويل 

رونية والمدفوعات ( والشيكات اإللكتACHاألموال اإللكترونية وغرفة المقاصة األلية )
اإللكترونية والمعامالت المالية والتحويالت المالية اإللكترونية، تصميم وصيانة وتطوير 

وتحديث برمجيات الحاسوب للبحث المالي والمعلومات المالية والتحليل المالي والتخطيط 
جنبية وتوفير المالي واإلدارة المالية وإدارة االستثمار والخدمات المصرفية وتداول العمالت األ

( والشيكات ACHالمعالجة اإللكترونية لتحويل األموال اإللكترونية وغرفة المقاصة األلية )
 اإللكترونية والمدفوعات اإللكترونية والمعامالت المالية والتحويالت المالية اإللكترونية.

Priority claim:  Claim Country: KZ 
Claim No.: 89098 
Claim Date: 07/02/2019 

 KZاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 89098رقم االدعاء: 

 07/02/2019تاريخ االدعاء: 

Date of 09/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/04/2019  

Applicant Name: Bank of America 
Corporation 

 اسم طالب التسجيل: بانك اوف اميريكا كوربوريشن

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 100 North Tryon Street, Charlotte, North 
Carolina 28255  United States of America 

نورث تريون ستريت، تشارلوت، نورث كارولينا  100
 ، الواليات المتحدة األمريكية28255

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166021 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 166021 الصنف 
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    Epoque  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Generation (development) of data and data sets relating to 
property rights in the field of intellectual property. 

إنشاء )تطوير( البيانات ومجموعات البيانات المتعلقة بحقوق الملكية في مجال الملكية 
 الفكرية.

Date of 24/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/04/2019  

Applicant Name: European Patent 
Organization 

 اسم طالب التسجيل: البراءات األوروبيةمنظمة 

Nationality     : Germany جنسية الطالب المانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Bob-van-Benthem-Platz 1, 80469 Munich, 
Germany 

 عنوان طالب التسجيل  ميونيخ، المانيا 80469، 1بالتز -بينثيم-فان-بوب

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 165885 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 165885 الصنف 
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  ORANGE DIGITAL CENTRE  
 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Scientific and technological services and research and design 
relating thereto; research laboratory services; management of 
research, design and development projects; product research, 
design and development; technical research; research, design 
and development services relating to computers, computer 
programmes, computer systems, computer software application 
solutions, computer games, virtual reality software, data 
processing systems, data management, computerised 
information processing systems, communications services, 
communications solutions, communications applications, 
communications systems and network interfaces and provision 
of technical consultancy, information and advice relating to the 
aforesaid; design and development of operating software for 
computer networks and servers; design and development of 
operating software for cloud computing networks; technical 
design and planning of telecommunications networks; design 
and development of Internet security programs; design and 
development of electronic data security systems; technical 
testing; industrial testing; preparation of technical reports and 
studies; computer services; cloud computing services; 
updating and design of computer hardware; maintenance, 
updating and design of computer firmware, computer software 
and computer programs; computer programming services; 
preparation and provision of information in relation to 
computers and computer network facilities; technical advice 
and consultation services in the field of information technology 
and telecommunications; consultancy in the field of cloud 
computing networks and services; technical consultancy 
relating to the application and use of computer software; 
consultancy and information services in the field of computer 
system integration, information technology, information 
technology architecture and infrastructure; computer security 
consultancy; design and development of computer systems and 
of telecommunications systems and equipment; computer 
management services; operational support services for 
computer networks, telecommunications networks and data 
transmission networks; on-line computer services; 
programming services given on-line; programming of Internet 
security programs; computer rental; design, drawing and 
commissioned writing, all for the compilation of web pages on 
the Internet; virtual and interactive image creation services; 
creating, operating and maintaining databases, Intranets and 
web sites; creating, maintaining and hosting the web sites of 
others; hosting of databases, weblogs, web portals; hosting of 
platforms on the Internet; hosting computer software 
applications for others; hosting memory space on the Internet; 
hosting and rental of memory space for websites; hosting of e-
commerce platforms on the Internet; hosting of multimedia and 

وبحوث وتصميمات متعلقة بها، خدمات مختبرات البحوث، إدارة خدمات علمية وتكنولوجية 
البحوث، التصميم ومشروعات التطوير، بحث، تصميم وتطوير المنتجات، بحوث فنية، بحث، 
تصميم وتطوير الخدمات المتعلقة بأجهزة الحاسب اآللي، برامج الحاسب اآللي، نظم الحاسب 

ألعاب الحاسب اآللي، برمجيات الواقع اآللي، حلول لتطبيق برمجيات الحاسب اآللي، 
االفتراضي، نظم معالجة البيانات، إدارة البيانات، نظم معالجة المعلومات المحوسبة، خدمات 
االتصاالت، حلول االتصاالت، تطبيقات االتصاالت، نظم االتصاالت وواجهات الشبكات وتقديم 

وتطوير البرمجيات التشغيلية استشارات، معلومات وإرشادات فنية تتعلق بما سبق، تصميم 
لشبكات وخوادم الحاسب اآللي، تصميم وتطوير البرمجيات التشغيلية لشبكات الحوسبة 

السحابية، التصميم والتخطيط الفني لشبكات االتصاالت عن بعد، تصميم وتطوير برامج أمن 
ارات صناعية، اإلنترنت، تصميم وتطوير نظم أمن البيانات اإللكترونية، اختبارات فنية، اختب

إعداد التقارير والدراسات الفنية، خدمات الحاسب اآللي، خدمات الحوسبة السحابية، تحديث 
وتصميم المكونات المادية في الحاسبات اآللية، صيانة، تحديث وتصميم البرامج الثابتة 

، للحاسب اآللي، برمجيات الحاسب اآللي وبرامج الحاسب اآللي، خدمات برمجة الحاسب اآللي
إعداد وتوفير معلومات تتعلق بأجهزة الحاسب اآللي ومرافق شبكات الحاسب اآللي، خدمات 

المشورة واالستشارات الفنية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عن بعد، 
االستشارات في مجال شبكات وخدمات الحوسبة السحابية، االستشارات الفنية المتعلقة 

الحاسب اآللي، خدمات االستشارات والمعلومات في مجال تكامل  بتطبيق واستخدام برمجيات
نظم الحاسب اآللي، تكنولوجيا المعلومات، البنية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، 

استشارات أمن الحاسب اآللي، تصميم وتطوير نظم الحاسب اآللي ونظم ومعدات االتصاالت 
مات الدعم التشغيلي لشبكات الحاسب اآللي، شبكات عن بعد، خدمات إدارة الحاسب اآللي، خد

االتصاالت عن بعد وشبكات نقل البيانات، خدمات الحاسب اآللي عبر اإلنترنت، خدمات 
البرمجة المقدمة عبر اإلنترنت، برمجة برامج أمن اإلنترنت، تأجير الحاسب اآللي، التصميم، 

على شبكة اإلنترنت، خدمات إنشاء  الرسم والكتابة بتكليف، كل ذلك لتجميع صفحات الويب
صورة افتراضية وتفاعلية، إنشاء، تشغيل وصيانة قواعد البيانات، اإلنترانت والمواقع على 

شبكة اإلنترنت، إنشاء، صيانة واستضافة مواقع على شبكة اإلنترنت آلخرين، استضافة 
افة منصات على قواعد بيانات، مدونات إلكترونية، بوابات دخول لشبكة اإلنترنت، استض

شبكة اإلنترنت، استضافة تطبيقات برمجيات حاسب آلي آلخرين، استضافة مساحة ذاكرة على 
شبكة اإلنترنت، استضافة وتأجير مساحة ذاكرة لمواقع اإلنترنت، استضافة منصات التجارة 

اإللكترونية على شبكة اإلنترنت، استضافة وسائط متعددة وتطبيقات تفاعلية، استضافة 
جيات لالستخدام في إدارة المكتبات، استضافة مرافق عبر اإلنترنت إلجراء مناقشات برم

تفاعلية، استضافة مرافق عبر اإلنترنت آلخرين، استضافة بيانات محوسبة، ملفات، تطبيقات 
ومعلومات، استضافة خوادم، تثبيت وصيانة برمجيات الحاسب اآللي، توفير استخدام مؤقت 

رنت، أدوات البرمجيات وبرمجيات التشغيل عبر اإلنترنت والغير قابلة للتطبيقات عبر اإلنت
للتنزيل لشبكات وخوادم الحاسب اآللي، تأجير برمجيات تشغيلية من أجل الوصول إلى 

واستخدام شبكة الحوسبة السحابية، تأجير برمجيات تشغيلية لشبكات وخوادم الحاسب اآللي، 
لعاب الحاسب اآللي، توفير استخدام مؤقت لبرمجيات تأجير خوادم الويب، تأجير برمجيات أ

تشغيلية عبر اإلنترنت وغير قابلة للتنزيل من أجل الوصول إلى واستخدام شبكة حوسبة 
سحابية، توفير استخدام مؤقت لبرامج أمن اإلنترنت، تأجير مساحة ذاكرة على الخوادم 

مواقع اإلنترنت، صفحات  الستضافة لوحات إعالنات إلكترونية، إنشاء، تشغيل وصيانة
اإلنترنت وبوابات اإلنترنت لتسجيل نص، صور وموسيقى متوفرة إما عبر أجهزة حاسب آلي 
أو هواتف محمولة، توفير معلومات وخدمات استشارية عبر اإلنترنت بشأن الخدمات سابقة 

طريق الذكر من قاعدة بيانات حاسب آلي أو عبر اإلنترنت، مراقبة نظم الحاسب اآللي عن 
الوصول عن بعد، خدمات أمن الحاسب اآللي للحماية من الوصول إلى شبكة غير قانونية، 

إدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات، تكوين شبكات حاسب آلي باستخدام برمجيات، خدمات 
تكامل نظم الحاسب اآللي، إدارة مشروعات الحاسب اآللي في مجال معالجة البيانات 

اإلشراف اإلداري للخادم، التنبؤ باألحوال الجوية، خدمات معلومات  (،EDPاإللكترونية )
الطقس، خدمات التصميم الداخلي، خدمات تخزين البيانات، تشغيل وتوفير محركات البحث، 

 معلومات وخدمات استشارية تتعلق بجميع الخدمات سابقة الذكر.

Date of 30/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:طلبتاريخ ايداع ال 30/04/2019  

Applicant Name: ORANGE BRAND 
SERVICES LIMITED 

 اسم طالب التسجيل: اورانج براند سيرفيسز ليمتد

Nationality     : UNITED KINGDOM جنسية الطالب بريطانيا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

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

ايه كيو، المملكة  2 1مور لندن ريفرسايد، لندن، اس إي  3
 المتحدة

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 166038 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 166038 الصنف 
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interactive applications; hosting of software for use in library 
management; hosting on-line facilities for conducting 
interactive discussions; hosting on-line web facilities for others; 
hosting of computerized data, files, applications and 
information; hosting of servers; installation and maintenance of 
computer software; providing temporary use of online 
applications, software tools and on-line non-downloadable 
operating software for computer networks and servers; rental of 
operating software for accessing and using a cloud computing 
network; rental of operating software for computer networks 
and servers; rental of web servers; rental of computer game 
software; providing temporary use of on-line non-downloadable 
operating software for accessing and using a cloud computing 
network; providing temporary use of Internet security programs; 
rental of memory space on servers for hosting electronic 
bulletin boards; creating, operating and maintaining web sites, 
web pages and portals for logging text, images and music 
provided either via computers or mobile telephones; provision 
of information and advisory services online on the 
aforementioned services from a computer database or via the 
Internet; monitoring of computer systems by remote access; 
computer security services for protection against illegal 
network access; IT project management; configuration of 
computer networks using software; computer systems 
integration services; computer project management in the field 
of electronic data processing (EDP); server administration; 
weather forecasting; weather information services; interior 
design services; data storage services; operating and providing 
search engines; information and advisory services relating to all 
the aforesaid services. 
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BOFAS 
 
 

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; 
computer programming; computer software consultancy; 
computer systems analysis; provision of online computer 
software; providing online non-downloadable software for 
financial research, financial information, financial analysis, 
financial planning, financial management, investment 
management, banking services, trading of foreign exchange, 
providing electronic processing of electronic funds transfer, 
ACH, electronic check and electronic payments, financial 
transactions, electronic funds transfers; design, maintenance, 
development and updating of computer software for financial 
research, financial information, financial analysis, financial 
planning, financial management, investment management, 
banking services, trading of foreign exchange, providing 
electronic processing of electronic funds transfer, ACH, 
electronic check and electronic payments, financial 
transactions, electronic funds transfers. 

لتحليل والبحث الخدمات العلمية والتكنولوجية والبحوث والتصاميم المتعلقة بها، خدمات ا
الصناعي، تصميم وتطوير أجهزة وبرمجيات الحاسوب، برمجة الحاسوب، االستشارات في 
برمجيات الحاسوب، تحليل نظم الحاسوب، توفير برمجيات الحاسوب عبر اإلنترنت، توفير 

برمجيات غير قابلة للتنزيل عبر اإلنترنت للبحث المالي والمعلومات المالية والتحليل المالي 
لتخطيط المالي واإلدارة المالية وإدارة االستثمار والخدمات المصرفية وتداول العمالت وا

األجنبية وتوفير المعالجة اإللكترونية لتحويل األموال اإللكترونية وغرفة المقاصة األلية 
(ACH والشيكات اإللكترونية والمدفوعات اإللكترونية والمعامالت المالية والتحويالت )

لكترونية، تصميم وصيانة وتطوير وتحديث برمجيات الحاسوب للبحث المالي المالية اإل
والمعلومات المالية والتحليل المالي والتخطيط المالي واإلدارة المالية وإدارة االستثمار 

والخدمات المصرفية وتداول العمالت األجنبية وتوفير المعالجة اإللكترونية لتحويل األموال 
( والشيكات اإللكترونية والمدفوعات اإللكترونية ACHلمقاصة األلية )اإللكترونية وغرفة ا

 والمعامالت المالية والتحويالت المالية اإللكترونية.

Priority claim:  Claim Country: KZ 
Claim No.: 88321 
Claim Date: 12/12/2018 

 KZاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88321رقم االدعاء: 

 12/12/2018االدعاء: تاريخ 

Date of 16/05/2019 الجريدة الرسمية اعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 16/05/2019  

Applicant Name: Bank of America 
Corporation 

 اسم طالب التسجيل: بانك اوف اميريكا كوربوريشن

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company التسجيلنوع طالب  شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 100 North Tryon Street, Charlotte, North 
Carolina 28255, United States of America 

نورث تريون ستريت، تشارلوت، نورث كارولينا  100
 ، الواليات المتحدة األمريكية28255

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165957 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 165957 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Scientific and technological services and research and design 
relating thereto ; industrial analysis and industrial research 
services ; design and development of computer hardware and 
search engines . 

واألبحاث والتصميم المتعلقة بها والتحليل الصناعي والبحث الخدمات العلمية والتكنولوجية 
 الصناعي والخدمات التقنية وتصميم وتطوير برامج الكمبيوتر ومحركات البحث .

Date of 21/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/07/2019  

Applicant Name: Qistas for Information 
Technology  

 اسم طالب التسجيل: شركة القسطاس لتقنية المعلومات 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Private Shareholding Company نوع طالب التسجيل مساهمة خاصة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address ismail haqqi abdo str , P.O.Box: 9028, 
11191 

 عنوان طالب التسجيل  11191, 9028اسماعيل حقي عبده عمان   ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 9028 -11191 ismail haqqi abdo 
str  

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

Trademark 165796 Class 42 42 رقم العالمة التجارية 165796 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation. 

 توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء المؤقت.خدمات 

Date of 21/11/2018 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 21/11/2018  

Applicant Name: Barbar Restaurants CO. 
L.T.D 

 اسم طالب التسجيل:     .م.م.شركة مطاعم بربر ش

Nationality     : LEBANON جنسية الطالب لبنان: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Abd El-Aziz Street, Shatila building, 
Hamra, Beirut, Lebanon 

 عنوان طالب التسجيل  شارع عبد العزيز، ملك شاتيال، الحمرا، بيروت، لبنان

Applicant for 
Correspondence 

ALYAFI IP GROUP   - SHMEISANI , 
AMMAN , PO_BOX: 17039 - POSTCODE: 
11195 

 -الشميساني،عمان    - .م.م .شركة اليافي للملكية الفكرية ذ 
 11195رمز بريدي  - 17039صندوق بريد 

ليغعنوان التب  

Trademark 165691 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 165691 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Services for providing food and drink temporary 
accommodation.  

 خدمات توفير االطمعة والمشروبات واالقامة المؤقتة .

Date of 09/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 09/01/2019  

Applicant Name: Iskan Co.for Touristic and 
Hotel Investment 

طالب التسجيل: اسم شركة االسكان لالستثمارات السياحية والفندقية   

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman queen nor st /93,, P.O.Box: 
930146, 11193 

, 930146،   ، ص.ب:  93عمان شارع الملكة نور /
11193 

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 930146 -11193 amman queen nor 
st /93, 

ليغعنوان التب ،   93عمان شارع الملكة نور / 11193 -930146ص.ب    

Trademark 165872 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 165872 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Catering (Food and drink –); Restaurants; Restaurants (Self-
service –); Self-service restaurants; Snack-bars. 

تقديم الطعام والشراب، المطاعم، المطاعم )مطاعم يقوم فيها الشخص بخدمة نفسه(، مطاعم 
 بخدمة نفسه )الخدمة الذاتية(، المطاعم التي تقدم الوجبات الخفيفة.يقوم فيها الشخص 

Date of 10/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:ايداع الطلبتاريخ  10/02/2019  

Applicant Name: Mahiroon Pizza Co. اسم طالب التسجيل: الماهرون للبيتزا 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Building 345, Wasfi Al-Tal St., Khalda, 
11953, Jordan, P.O.Box: 921100, 11192 

، األردن  ، 11953، شارع وصفي التل، خلدا، 345بناية 
 11192, 921100ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165996 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 165996 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Hotel reservation services; restaurant reservation services; 
travel agency services, namely, making reservations and 
booking for temporary lodging; sommelier services, namely, 
providing information on wine; providing information, advice, 
news, reviews, and commentary in the fields of dining, hotels, 
and temporary accommodations for travelers 

السفر وبالتحديد عمل خدمات حجوزات الفنادق، خدمات حجوزات المطاعم، خدمات وكالء 
الحجوزات والحجوزات المسبقة لإلقامة المؤقتة، خدمات الساقي وبالتحديد توفير المعلومات 

حول النبيذ، توفير المعلومات والنصح واألخبار والتقييم والتعليقات فيما يتعلق باألكل 
 والفنادق وأماكن اإلقامة المؤقتة للمسافرين.

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88101632 
Claim Date: 31/08/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88101632رقم االدعاء: 

 31/08/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 19/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/02/2019  

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  AMMAN-JORDAN,  

 -عمان 11191 -910580ص.ب سماس للملكية الفكرية   
 -االردن   

ليغعنوان التب  

Trademark 165855 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 165855 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Services of providing food and drink, Restaurant, Cafe. .خدمات توفير االطعمة والمشروبات والمطاعم والمقاهي 

Date of 25/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/02/2019  

Applicant Name : Almudhaf & Alkulaib 
Group for Restaurants 
Management Co. – Bader 
Naser Alkulaib & his 
Partner W.L.L. 

بدر ناصر الكليب وشريكه ذات  –شركة مجموعه المضف والكليب الدارة المطاعم 
 مسؤولية محدودة

 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, Alqibla, Block (9), Abdullah 
Almubarak Street, Plot (2), Alnafisi Tower, 
Floor (1), Office (2),  

(، 2(، شارع عبدهللا المبارك، قسيمة )9الكويت، القبلة، قطعه )
 (  ، 2(، مكتب )1برج النفيسي، دور )

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 166036 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 166036 الصنف 



428 

 

 

 
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Hospitality services; providing food and beverage services; 
providing meeting room space; restaurant and lounge services. 

خدمات الضيافة؛ خدمات توفير االطعمة والمشروبات؛ خدمات توفير مساحات غرف 
 االجتماعات؛ خدمات المطاعم واالستراحات

Priority claim:  Claim Country: ID 
Claim No.: JID2018044603 
Claim Date: 12/09/2018 

 IDاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 JID 2018044603االدعاء: رقم 

 12/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 11/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/03/2019  

Applicant Name: WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th Street New York, New York 
10011, USA 

، 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165752 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 165752 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Hospitality services; restaurant and cafe services. خدمات الضيافة؛ خدمات المطاعم والمقاهي 

Priority claim:  Claim Country: MY 
Claim No.: 2018069098 
Claim Date: 18/09/2018 

 MYاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 2018069098رقم االدعاء: 

 18/09/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 11/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 11/03/2019  

Applicant Name: WeWork Companies Inc. اسم طالب التسجيل: .ويوورك كومبانيز انك 

Nationality     : UNITED STATES OF AMERICA جنسية الطالب امريكا: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th Street New York, New York 
10011, USA 

، 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165759 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 165759 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Boarding for animals Rental of chairs, tables, table linen, 
glassware Day-nursery [crèche] services Cafeteria services 
Canteen services Hotel services Hotels reservations 
Accommodation bureau services [hotels, boarding houses] 
Rental of meeting romos Retirement homes services 
Café services Bar services Food and drink catering 
Rental of transportable buildings Rental of tourist home 
services Rental of temporary accommodation 
reception services for temporary accommodation [management 
of arrivals and departures]Mobile supply of beverage and food 
Motel services Hotel room reservation serviceBoarding house 
services 

دور  خدمات تأجير الكراسي والموائد وبياضات الموائد واألواني الزجاجية إيواء الحيوانات
 خدمات المطاعم المؤقتة أو المتنقلة ]الكانتينات[ خدمات الكافتيريات الحضانة النهارية

 خدمات مكاتب تأمين االقامة ]الفنادق والنزل[ الحجز في الفنادق خدمات الفنادق
 خدمات الحانات )البارات( خدمات المقاهي  خدمات بيوت االعتكاف تأجير ُغرف اإلجتماعات

 خدمات تأجير أماكن إقامة السياح تأجير المباني المتنقلة بالطعام والشرابالتموين 
خدمات االستقبال في أماكن االقامة المؤقتة ]إدارة حاالت  تأجير أماكن اإلقامة المؤقتة

خدمات الفنادق الصغيرة  الوصول والمغادرة[التزويد المتنقل لألطعمة والمشروبات
 خدمات النزل ندقية]الموتيالت[خدمات حجز الغرف الف

Date of 26/03/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/03/2019  

Applicant Name: Shanghai Jin Jiang 
International Hotels 
Development Co., Ltd. 

 اسم طالب التسجيل: ، إل تي دي.شنغهاي جين جيانغ إنترناشونال هوتلز ديفيلوبمنت كو

Nationality     : CHINA جنسية الطالب الصين: 

Applicant Type Foreign Company التسجيل نوع طالب شركة اجنبية  

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 4th Floor, Jin Jiang Oriental Hotel (District 
B), No. 889, Yang Gao Nan Road, China 
(Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 
Shanghai 200127, China 

بي(، رقم فورث فلور، جين جيانغ أوريانتال هوتل )ديستريكت 
، يانغ جاو نان رود، الصين )شنغهاي( بايلوت فري تريد 889

 ، الصين200127زون، شنغهاي 

 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 165819 Class 43 43 العالمة التجاريةرقم  165819 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

services to provide food & drink   خدمات تقديم الطعام والشراب 

 

Date of 14/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 14/04/2019  

Applicant Name: Yahya hussain mahmoud 
alabdallat  

 اسم طالب التسجيل: يحيى حسين محمود العبدالالت 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type INDIVIDUAL FOUNDATION نوع طالب التسجيل مؤسسة فردية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman -swelih -main str , P.O.Box: 15110, 
11134 

 عنوان طالب التسجيل  11134, 15110صويلح ش الرئيسي   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 15110 -11134 amman -swelih -
main str  

ليغعنوان التب صويلح ش الرئيسي -عمان  11134 -15110ص.ب    

Trademark 165868 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 165868 الصنف 
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  TASTE YOU CRAVE, FOOD YOU LOVE  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Restaurant services خدمات المطاعم 

Date of 17/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/04/2019  

Applicant Name: Cajun Funding Corp. اسم طالب التسجيل: كاجون فوندينج 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 980 Hammond Drive, Suite 1100, Atlanta, 
Georgia 30328 U.S.A. 

، اطلنطا، جورجيا 1100درايف، سويت هاموند  980
 ، الواليات المتحدة األمريكية30328

 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 165880 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 165880 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Restaurants; Self-service restaurants; Snack-bars; Cafés; 
Cafeterias; Canteens; Catering (Food and drink) 

المطاعم، مطاعم الخدمة الذاتية، مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة، المقاهي، الكافتيريات، 
 المطاعم المؤقتة أو المتنقلة، التموين بالطعام و الشراب

Date of 17/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 17/04/2019  

Applicant Name: Al Kateam Kitchen and 
Restaurant 

 اسم طالب التسجيل: مطعم ومطبخ الكاتم

Nationality     : QATAR جنسية الطالب قطر: 

Applicant Type Foreign Company نوع طالب التسجيل شركة اجنبية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address P.O.Box:40972 -  Doha, Qatar  عنوان طالب التسجيل  قطر –الدوحة  40972ص.ب 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165881 Class 43 43 التجاريةرقم العالمة  165881 الصنف  
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

food and drink catering خدمات توفير وتقديم الطعام والشراب 

Date of 06/05/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 06/05/2019  

Applicant Name: Trinity Restaurants and 
Sweets 

 اسم طالب التسجيل: مطاعم وحلويات ترينيتي

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address amman jabal webdeh jarir street, P.O.Box: 
942323, 11194 

 عنوان طالب التسجيل  11194, 942323ص.ب:عمان  جبل الويبده شارع جرير  ، 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 942323 -11194 amman jabal 
webdeh jarir street 

ليغعنوان التب عمان  جبل الويبده شارع جرير 11194 -942323ص.ب    

Trademark 165869 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 165869 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

CAFE Restauran  مقهى مطعم 

Date of 18/07/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 18/07/2019  

Applicant Name: Mohamad Kayed Haroun 
&Co 

 اسم طالب التسجيل: محمد كايد هارون وشركاه شركة

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type Limited Partnership Company نوع طالب التسجيل توصية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Queen Rania street, P.O.Box: 925482, 
11110 

 عنوان طالب التسجيل  11110, 925482شارع الملكة رانيا  ، ص.ب:

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 925482 -11110 Queen Rania 
street 

ليغعنوان التب شارع الملكة رانيا 11110 -925482ص.ب    

Trademark 165680 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 165680 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Services for providing tempory accomodati    خدمات تقديم الطعام والشراب واالقامة المؤقتة 

Date of 04/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 04/08/2019  

Applicant Name: Kensington for Serveces 
and Business 
Development Consultancy 

 اسم طالب التسجيل: شركة كينسينغتون لخدمات واستشارات تطوير االعمال  

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address yazeedibn Abo Sofian street Building 48 
amman -jordan , P.O.Box: 841304, 11118 

،   48شارع يزيد ابن ابي سفيان عمارة -عمان 
 11118, 841304ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 841304 -11118 yazeedibn Abo 
Sofian street Building 48 amman -jordan  

شارع يزيد ابن ابي سفيان -عمان  11118 -841304ص.ب  
 48عمارة 

ليغعنوان التب  

Trademark 165877 Class 43 43 رقم العالمة التجارية 165877 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Hygienic and beauty care for human being.  البشرية.خدمات العناية بالنظافة والعناية بالجمال للكائنات 

Date of 19/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/02/2019  

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 -تالع العلي، عمان هليل، منطقة

ليغعنوان التب  

Trademark 165816 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 165816 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

agricultural consultancy agricultural services rental of 
agricultural equipment agricltural horticulture and forestry 
services consultancy relating to agricultural providing 
information about agriculture horticulture and foresty services 
week killing of agriculture  

استشارات زراعية خدمات زراعية استئجار معدات زراعية خدمات البستنة وادارة الغابات 
استشارات متعلقة بالزراعة البستنة وادارة الغابات تقديم المعلومات المتعلقة بالزراعة مبيدات 

 زراعية 

Date of 08/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/04/2019  

Applicant Name: Middle East North Africa 
Hydroponics LLC 

 اسم طالب التسجيل: شركة الشرق االوسط وشمال افريقيا للزراعات المائية

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman/alshmesani, Amman, P.O.Box: 
941689, 11194 

عمان/الشميساني /ش عبد الحميد شرف ، عمان  ، 
 11194, 941689ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 941689 -11194 
Amman/alshmesani 

عمان/الشميساني /ش عبد الحميد  11194 -941689ص.ب  
 شرف

ليغعنوان التب  

Trademark 165870 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 165870 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Health care -Nursing home services  خدمات التمريض المنزلي -الرعاية الصحية 

Date of 25/08/2019 سميةاعالن الجريدة الر  
 

:تاريخ ايداع الطلب 25/08/2019  

Applicant Name: Home Bee Home Services 
Co 

 اسم طالب التسجيل: م.م.شركة بيت النحل للخدمات المنزلية 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 -, P.O.Box: 7123, 11118  عنوان طالب التسجيل  11118, 7123تالع العلي   ، ص.ب:-عمان 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 7123 -11118 amman -   ليغعنوان التب تالع العلي -عمان  11118 -7123ص.ب  

Trademark 165679 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 165679 الصنف 
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Goods/Services  البضائع/الخدمات التاليةمن اجل 

Hospitals - - In vitro fertilization services - medical assistance - 
medical clinic Services - nursing , medical - physical therapy - 
therapy services - pharmacy advice - pharmacists Services to 
make up prescriptions - plastic surgery dentistry - psychologist 
( services of a - ) - sanatoriums - health care - health centres – 
hair implantation - chiropractics 

خدمات العيادات  -المساعدة الطبية  -خدمات االخصاب خارج الجسم  -من أجل مستشفيات 
مات العالج النصائح الصيدالنية . خدمات خد -العالج الطبيعي  -التمريض الطبي  -الطبية 

 -خدمات علماء النفس  -الصيادلة لتحضير الوصفات ـ الجراحة التقويمية . طب االسنان 
 المعالجة اليدوية لألعصاب -زراعة الشعر  -المراكز الصحية  -الرعاية الصحية  -المصحات 

Date of 08/09/2019  الجريدة الرسميةاعالن  
 

:تاريخ ايداع الطلب 08/09/2019  

Applicant Name: Emirates Hospital Group 
(Jordan)   

 اسم طالب التسجيل: (االردن)شركة مجموعة مستشفيات االمارات 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

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

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Kamal Jumblatt st , Um Uthaina , Building 
No (7) Floor No (1) 

 عنوان طالب التسجيل  (1( طابق رقم ) 7شارع كمال جنبالط ، ام اذينة رقم البناء)

Applicant for 
Correspondence 

  P.O.Box  928028- 11190 Strret32 
suleiman nablsi st . –abdali-amman 
,jordan 

شارع سليمان  32شارع  11190-928028-ص ب  
 عمان، االردن -العبدلي–النابلسي 

ليغعنوان التب  

Trademark 165835 Class 44 44 رقم العالمة التجارية 165835 الصنف 
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   IMDB  
   

 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Legal services; security services for the physical protection of 
tangible property and individuals; personal and social services 
rendered by others to meet the needs of individuals; Internet 
based social introduction and online social networking 
services; Online social networking services; online social 
networking services in the field of entertainment; social 
networking services in the field of entertainment provided via a 
website and communications networks; providing on-line 
computer databases and on-line searchable databases in the 
field of social networking; providing a social networking website 
for entertainment purposes; providing a searchable database 
featuring audio, video and audiovisual content available through 
the Internet, telecommunications networks and wireless 
telecommunications networks in the field of online social 
networking; hosting of digital content on the Internet; file 
sharing services, namely, providing a website featuring 
technology enabling users to upload and download electronic 
files; providing temporary use of non-downloadable computer 
software for accessing online information. 

الخدمات القانونية، الخدمات االمنية للحماية المادية للممتلكات الملموسة واالفراد، الخدمات 
الشخصية واالجتماعية التي يقدمها االخرون لتلبية حاجات االفراد، التقديم االجتماعي القائم 

)االنترنت(، خدمات التواصل  على اإلنترنت وخدمات التواصل االجتماعي على الخط مباشرة
االجتماعي على الخط مباشرة )االنترنت(، خدمات التواصل االجتماعي على الخط مباشرة 

)االنترنت( فيما يخص الترفيه، خدمات التواصل االجتماعي فيما يخص الترفيه المتوفرة عبر 
لخط مباشرة الموقع اإللكتروني وشبكات االتصاالت، توفير قواعد بيانات الحاسوب على ا

)اإلنترنت( وقواعد البيانات القابلة للبحث فيما يخص التواصل االجتماعي، توفير موقع 
الكتروني للتواصل االجتماعي ألغراض الترفيه، توفير قاعدة بيانات قابلة للبحث تتضمن 

محتوى الصوت والفيديو والمحتوى السمعبصري المتاح على اإلنترنت وشبكات االتصاالت 
شبكات االتصاالت عن بعد الالسلكية فيما يخص التواصل االجتماعي على الخط عن بعد و

مباشرة )اإلنترنت(، استضافة المحتويات الرقمية على االنترنت، خدمات مشاركة الملفات 
وبالتحديد توفير موقع الكتروني يتضمن تكنولوجيا تخول المستخدمين من تحميل الملفات 

برامج الحاسوب غير قابلة للتنزيل للوصول الى المعلومات على اإللكترونية وتنزيلها، توفير 
 الخط مباشرة )اإلنترنت(.

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 165766 Class 45 45 رقم العالمة التجارية 165766 الصنف 
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   AMAZON  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Legal services; security services for the physical protection of 
tangible property and individuals; personal and social services 
rendered by others to meet the needs of individuals; legal 
services, namely registration of domain names; legal services, 
namely licensing of computer software; legal research; 
intellectual property management; detective agencies; personal 
background investigations; arbitration; mediation; baggage 
inspection for security purposes; funeral services; cremation 
services; clothing rental; horoscope casting services; adoption 
agency services; dating services; chaperoning; babysitting; 
house sitting; pet sitting; providing information in the field of 
genealogy; home security monitoring services; consultancy, 
advisory and information services relating to home security 
monitoring; electronic monitoring and security services for 
residential and commercial properties; providing information 
about safety and crime prevention; providing a website 
featuring information about safety and crime prevention; online 
social networking services; social networking services in the 
fields of entertainment and gaming; social networking services 
that allow users to participate in online gaming, online games; 
social networking services, namely, providing virtual 
environments in which users can interact through social, 
multiplayer and collaborative games; providing an internet 
website portal for engaging in social networking; providing 
news, information and commentary in the field of social 
networking; online social networking services, namely, 
facilitating social interaction among individuals, social 
introductions, and for finding persons with particular interests 
and backgrounds; Providing an online portal for social 
networking through virtual communities. 

الخدمات القانونية، الخدمات االمنية للحماية المادية للممتلكات الملموسة واالفراد، الخدمات 
الشخصية واالجتماعية التي يقدمها االخرون لتلبية حاجات االفراد، الخدمات القانونية 

طاق، الخدمات القانونية وبالتحديد ترخيص برامج الحاسوب، وبالتحديد تسجيل أسماء الن
خدمات البحوث القانونية، ادارة الملكية الفكرية، وكاالت المباحث، التحقيقات في الخلفيات 

الشخصية، التحكيم ، الوساطة، تفتيش الحقائب ألغراض أمنية، خدمات الجنائز، خدمات حرق 
عات االبراج، خدمات وكاالت التبني، خدمات جثث الموتى، تأجير المالبس، خدمات توق

المواعدة، خدمات المرافقة، مجالسة االطفال، خدمات المجالسة المنزلية، مجالسة الحيوانات 
األليفة، توفير المعلومات في مجال علم االنساب، خدمات مراقبة أمن المنازل، خدمات النصح 

ازل، خدمات المراقبة االلكترونية واألمنية واالستشارات والمعلومات المتعلقة بمراقبة أمن المن
للعقارات التجارية والسكنية، توفير المعلومات المتعلقة باالمن ومنع الجرائم، توفير موقع 

الكتروني يضم معلومات حول االمن ومنع الجرائم، خدمات التواصل االجتماعي على  الخط 
لعاب، خدمات التواصل االجتماعي مباشرة، خدمات التواصل االجتماعي في مجال الترفيه واأل

التي تتيح للمستخدمين المشاركة في اللعب على الخط مباشرة وااللعاب على الخط مباشرة، 
خدمات التواصل االجتماعي وبالتحديد توفير البيئات االفتراضية والتي تمكن المستخدمين من 

ين واللعب المشترك، توفير التفاعل من خالل االلعاب االجتماعية وااللعاب  المتعددة الالعب
بوابة موقع الكتروني لالنخراط في  خدمات التواصل االجتماعي، توفير االخبار والمعلومات 

والتعليقات في مجال خدمات التواصل االجتماعي، خدمات التواصل االجتماعي على  الخط 
ي والعثور على مباشرة وبالتحديد تسهيل التفاعل االجتماعي بين االفراد والتعارف االجتماع

أشخاص لهم اهتمامات وخلفيات مشتركة، توفير بوابة على الخط مباشرة لالنخراط في  
 خدمات التواصل االجتماعي  من خالل المجتمعات االفتراضية.

Date of 24/01/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 24/01/2019  

Applicant Name: Amazon Technologies, 
Inc. 

طالب التسجيل:اسم  .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 165838 Class 45 45 رقم العالمة التجارية 165838 الصنف 
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Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Personal concierge services for others comprising making 
requested personal arrangements and reservations and 
providing customer-specific information to meet individual 
needs; social networking services; providing information, news, 
and commentary in the field of law, fashion, diverse human 
lifestyles and personal growth; legal services; security services 
for the protection of property and individuals; providing on-line 
computer databases and on-line searchable databases in the 
field of social networking; providing a social networking website 
for entertainment purposes; providing social networking 
services for purposes of commentary, comparison, 
collaboration, consultation, advice, discussion, research, 
information sharing, indexing, information location, and 
entertainment; personal shopping services; providing a 
searchable database featuring audio, video and audiovisual 
content available through the Internet, telecommunications 
networks and wireless telecommunications networks in the field 
of online social networking 

تيبات الطلبات والحجوزات خدمات االستقبال واإلرشاد الشخصية لآلخرين والمتضمنة عمل تر
الخاصة وتوفير معلومات متعلقة بالمستهلك لتلبية حاجات الفرد، خدمات التواصل االجتماعي، 

توفير المعلومات واألخبار والتعليقات في مجال القانون والموضة وأنماط الحياة البشرية 
تلكات واألفراد، المتنوعة والنمو الشخصي، الخدمات القانونية، خدمات األمن لحماية المم

توفير قواعد بيانات الحاسوب على الخط مباشرة )اإلنترنت( وقواعد بيانات قابلة للبحث على 
الخط مباشرة )اإلنترنت( في مجال التواصل االجتماعي، توفير موقع تواصل إجتماعي 

 ألغراض الترفيه، توفير خدمات التواصل االجتماعي ألغراض التعليقات والمقارنة والتعاون
واإلستشارة والنصح والمناقشة والبحث ومشاركة المعلومات والفهرسة وموقع المعلومات 

والترفيه، خدمات التسوق الشخصية، توفير قاعدة بيانات قابلة للبحث تتضمن الصوت 
والفيديو والمحتوى السمعبصري المتاح عبر اإلنترنت وشبكات االتصاالت عن بعد وشبكات 

 كية في مجال التواصل االجتماعي على الخط مباشرة )اإلنترنت(.االتصاالت عن بعد الالسل

Priority claim:  Claim Country: US 
Claim No.: 88101632 
Claim Date: 31/08/2018 

 USاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 88101632رقم االدعاء: 

 31/08/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 19/02/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 19/02/2019  

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 

ABU-SETTA & PARTNERS P.O.Box 
910580 -11191 AMMAN - JORDAN 

عمان  11191 -910580ص.ب  سماس للملكيه الفكريه 
 االردن

ليغعنوان التب  

Trademark 165841 Class 45 45 رقم العالمة التجارية 165841 الصنف 
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   THE WE COMPANY  
   

 
 

Goods/Services من اجل البضائع/الخدمات التالية 

Legal services; security services for the protection of property 
and individuals; personal and social services rendered by 
others to meet the needs of individuals; online social 
networking services; social networking services in the field of 
business provided via a website; personal concierge services 
for others; legal information services; babysitting; pet sitting; 
dating services; house sitting services; lost property return; 
rental of safes. 

الخدمات القانونية؛ والخدمات األمنية لحماية الممتلكات واألفراد؛ الخدمات الشخصية 
واالجتماعية التي يقدمها آخرون لتلبية حاجات األفراد؛ خدمات التواصل االجتماعي على 

قع اإللكترونية؛ اإلنترنت؛ خدمات التواصل االجتماعي في مجال األعمال المقّدمة عبر الموا
خدمات الحراسة الشخصية لآلخرين؛ خدمات توفير المعلومات القانونية؛ مجالسة األطفال؛ 

رعاية الحيوانات األليفة؛ خدمات المواعدة؛ خدمات الجلوس في المنازل عند خروج أصحابها؛ 
 إعادة الممتلكات المفقودة؛ تأجير الخزنات.

Priority claim:  Claim Country: MU 
Claim No.: MU/M/2018/28391 
Claim Date: 03/12/2018 

 MUاالدعاء بحق االولوية: بلد االدعاء: 
 MU/M 2018/28391رقم االدعاء: 

 03/12/2018تاريخ االدعاء: 

Date of 02/04/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 02/04/2019  

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 اجنبيةشركة 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address 115 West 18th Street New York, New York 
10011, USA 

، 10011ستريت، نيويورك، نيويورك  18ويست  115
 الواليات المتحدة االميركية

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

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

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

ليغعنوان التب  

Trademark 165925 Class 45 45 العالمة التجاريةرقم  165925 الصنف  
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Goods/Services  التاليةمن اجل البضائع/الخدمات 

Social services rendered by others to meet the needs of 
individuals .  

 خدمات اجتماعية يقدمها اخرون تلبية الحاجات األفراد .

 

Date of 26/08/2019 اعالن الجريدة الرسمية 
 

:تاريخ ايداع الطلب 26/08/2019  

Applicant Name: Queen Rania Foundation 
for Education and 
Development  

 اسم طالب التسجيل: جمعية مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية 

Nationality     : JORDAN جنسية الطالب االردن: 

Applicant Type NON PROFIT ORGANIZATION نوع طالب التسجيل جمعية غير ربحية 

Applicant Career مهنة طالب التسجيل 

Applicant Address Amman-Alshmesani- Queen Noor St. 86- 
Building No. , P.O.Box: 9431, 11191 

،    86عمارة رقم -شارع الملكة نور -الشميساني -عمان
 11191, 9431ص.ب:

 عنوان طالب التسجيل 

Applicant for 
Correspondence 

 P.O.Box 9936 -11191 Amman-
Alshmesani- Queen Noor St. 86- Building 
No.  

شارع الملكة  -الشميساني -عمان 11191 -9936ص.ب  
  86عمارة رقم -نور

ليغعنوان التب  

Trademark 165687 Class 45 45 رقم العالمة التجارية 165687 الصنف 


