
 



 بلَاودةكريَنةوة يةكةمدةرضووة و ئةم هيَمايانة بؤ جاري  16/1/2022( لة ريَكةوتي112بالوكراوةي ذمارة )

 ذمارةى الثةرِةى
 بالَوكراو

 رقم تسلسل 
 النشرة

 
 

رقم 
تسلس

 ل

رقم 
 الفايل

رِيَكةوتى 
ثيَشكةش كردنى 

 داواكارى
تاريخ تقديم 

 الطلب

 خاوةنى هيَما
 

 مالك العالمة

 هيَماى بازرطانى
 

 العالمة التجارية

 ثؤىل
 

 صنف

   112أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني كة 

 112بالوكرابوو 
 أ،ب،ج -FLIRT 33 سكونسولت" ش.م.م.ن شركة"فينا 28/11/2021 539 1

   112أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هَيماي بازرطاني 
 112كة بالوكرابوو 

 BLACK RAM سكونسولت" ش.م.م.ن شركة"فينا 28/11/2021 538 2

ب،ج،د،هـ،و،ز،ح . أ، -29
30 – 

أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،ط،ي،
ك،ل،م،س،ع،ف،ص،ق،ر. 

 -32أ،ب،ج،د،÷هـ،و،ز.  -31
 -34أ،ب،ج.  -33أ،ب،

 وج،د،هـ،أ،ب،
   112أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هَيماي بازرطاني 
 112كة بالوكرابوو 

غاتاباك للتبوغ والسكاير شركة)بل 29/11/2021 378 3
 اجلنسية بلغاريةاملساهمة( 

victory 34- ب 

   112  بالنشرة العالمة نشر أعادة

 بازرطاني هَيماي بالوكراوةي دووبارة
4 30 1/12/2021 

عبد اهلل حمسن عبد اهلل/ خاوةن 
كارطةي )روذ(بؤ بةرهةم هيَنان وثر 

Family ORANGEج - 29 جلي برتقال 



 كردنةوةي خؤراكي تؤز 112 بالوكرابوو كة
   112  بالنشرة العالمة نشر أعادة

 بازرطاني هَيماي بالوكراوةي دووبارة
 112 بالوكرابوو كة

5 32 1/12/2021 
عبد اهلل حمسن عبد اهلل/ خاوةن 

كارطةي )روذ(بؤ بةرهةم هيَنان وثر 
 كردنةوةي خؤراكي تؤز

Family CREAM SHANTI 
banana 

 ج - 29

   112  بالنشرة العالمة نشر أعادة

 بازرطاني هَيماي بالوكراوةي دووبارة
 112 بالوكرابوو كة

6 33 1/12/2021 
عبد اهلل حمسن عبد اهلل/ خاوةن 

كارطةي )روذ(بؤ بةرهةم هيَنان وثر 
 كردنةوةي خؤراكي تؤز

Family Krem Santi 29 - ج 

   112  بالنشرة العالمة نشر أعادة

 بازرطاني هَيماي بالوكراوةي دووبارة
 112 بالوكرابوو كة

7 29 1/12/2021 
عبد اهلل حمسن عبد اهلل/ خاوةن 

كارطةي )روذ(بؤ بةرهةم هيَنان وثر 
 كردنةوةي خؤراكي تؤز

Family VANILN WITH 
SUGAR 

 م - 30
 

   112  بالنشرة العالمة نشر أعادة

 بازرطاني هَيماي بالوكراوةي دووبارة
 112 بالوكرابوو كة

8 27 1/12/2021 
عبد اهلل حمسن عبد اهلل/ خاوةن 

كارطةي )روذ(بؤ بةرهةم هيَنان وثر 
 كردنةوةي خؤراكي تؤز

Family custard Powder 
Vanilla 

 ج - 29

   112  بالنشرة العالمة نشر أعادة

 بازرطاني هَيماي بالوكراوةي دووبارة
 112 بالوكرابوو كة

9 31 1/12/2021 
عبد اهلل حمسن عبد اهلل/ خاوةن 

كارطةي )روذ(بؤ بةرهةم هيَنان وثر 
 كردنةوةي خؤراكي تؤز

Family STRAWBERRY  جلي
 ج - 29 فراولة 

   112  بالنشرة العالمة نشر أعادة

 بازرطاني هَيماي بالوكراوةي دووبارة
 112 بالوكرابوو كة

10 40 1/12/2021 
عبد اهلل حمسن عبد اهلل/ خاوةن 

كارطةي )روذ(بؤ بةرهةم هيَنان وثر 
 كردنةوةي خؤراكي تؤز

Family SAUCE  ر - 30 صاص العائلة 

   112  بالنشرة العالمة نشر أعادة

 بازرطاني هَيماي بالوكراوةي دووبارة
 112 بالوكرابوو كة

11 28 1/12/2021 
عبد اهلل حمسن عبد اهلل/ خاوةن 

كارطةي )روذ(بؤ بةرهةم هيَنان وثر 
 كردنةوةي خؤراكي تؤز

FamilyBAKING 
POWDER  

 م - 30



   112  بالنشرة العالمة نشر أعادة

 بازرطاني هَيماي بالوكراوةي دووبارة
 112 بالوكرابوو كة

 بازركان / رمضان علي ابراهيم 5/12/2021 7258 12
Chipse Ramazan  جبسي

 رمضان
 ،ب32-،أ29-30-31

   112  بالنشرة العالمة نشر أعادة

 بازرطاني هَيماي بالوكراوةي دووبارة
 112 بالوكرابوو كة

  ALMALAKIامللكي  سعيدبازركان/ شهاب مامند  7/12/2021 5481 13

 -16أ.-5أ،ب،ج،د.-3
-30ج،د،ح.-29ا.

أ،ب،ج،د،ه،و،ح،ك،م،ن
 ب.-32،س،ع،ف،ص،ر.

   112  بالنشرة العالمة نشر أعادة

 بازرطاني هَيماي بالوكراوةي دووبارة
 112 بالوكرابوو كة

14 467 8/12/2021 
كؤمثانياي )طلبهار توباكو 

انرتناشيونال م.م.ح( بؤ توتن و 
 جطةرة. بةرثرسَييت سنوردار

MILANO 34-ب 

   112  بالنشرة العالمة نشر أعادة

 بازرطاني هَيماي بالوكراوةي دووبارة
 112 بالوكرابوو كة

15 466 8/12/2021 
كؤمثانياي )طلبهار توباكو 

انرتناشيونال م.م.ح( بؤ توتن و 
 سنوردارجطةرة. بةرثرسَييت 

MILANO 34-ب 

   112أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هَيماي بازرطاني 
 112كة بالوكرابوو 

16 6717 12/12/2021 
شركة )طنني(للمقاوالت والتجارة 

العامة والنقل واملنتوجات النفطية / 
 احملدودة

iZMiR 9-11 

   112أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هَيماي بازرطاني 
 112كة بالوكرابوو 

17 8837 13/12/2021 

بؤ  Pelican Hills)كؤمبانياي)
بولَيندةرايةتي بيناسازي و 

ثةرةثَيداني و وةبةرهَيناني خان و 
 بةرة / سنوردار

ERBIL HILLS 

-37د.-36أ،ب،ج،د،ه،و. -19
-42أ،ب،ج،د.-41أ،ب،ج.

 أ،ب،ط

   112أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هَيماي بازرطاني 
(بؤ IQNETWORKSكؤمثانياي) 12/12/2021 8467 18

خزمة تطوزاري ئينرتنيت وة داتا 
iQNETWORKS 35-.ج-37أ.-38ب،ج 



 سنوردار/ 112كة بالوكرابوو 
   112أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هَيماي بازرطاني 
 L T Foods Limited HERITAGE 20/12/2021 536 19 112كة بالوكرابوو 

29 -
 أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ح. 

30- 
،طأ،ب،ج،د،ه،و،ز،ح

،ي،ك،ل،م،ن،س،ع،ف
 .  ،ف،ص،ق،ر

   112أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هَيماي بازرطاني 
 112كة بالوكرابوو 

20 535 20/12/2021 L T Foods Limited  DAAWAT 

29 -
أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ح.  

30- 
أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ح،ط
،ي،ك،ل،م،ن،س،ع،ف

 ،ف،ص،ق،ر.  
   112أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هَيماي بازرطاني 
 112كة بالوكرابوو 

21 4140 20/12/2021 
كؤمثانياي )نورس(بؤ بازركاني  

طشيت وهاوردة و هةناردة و 
 بةروبومي كشتوكالي/ سنوردار.

 أ،ب -Rima  3-رميا 

   112أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هَيماي بازرطاني 
 112كة بالوكرابوو 

22 4134 20/12/2021 
كؤمثانياي )نورس(بؤ بازركاني  

طشيت وهاوردة و هةناردة و 
 بةروبومي كشتوكالي/ سنوردار.

 30 -ز. -SHAD  29 -شاد 

   112أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هَيماي بازرطاني 
 112كة بالوكرابوو 

23 4272 20/12/2021 
كؤمثانياي )نورس(بؤ بازركاني  

طشيت وهاوردة و هةناردة و 
 بةروبومي كشتوكالي/ سنوردار.

  Nolay -نوالي 

3،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
أ.  -16أ.-5أ،ب. 

 ب -22



   112أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هَيماي بازرطاني 
 112بالوكرابوو كة 

24 4137 20/12/2021 
كؤمثانياي )نورس(بؤ بازركاني 

طشيت وهاوردة و هةناردة و 
 بةروبومي كشتوكالي/ سنوردار.

 30 -ز. -chiya  29 -ضيا 

   112أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هَيماي بازرطاني 
 112كة بالوكرابوو 

 mrwari  29,30,31مرواري  بازرطان حممود عزيم كريم 12/7/2021 8420 25

   112أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هَيماي بازرطاني 
 112كة بالوكرابوو 

26 407 10/10/2011 

كؤمثانياي )اجارسا( بؤ خواردةمةني و 
بيناسازي وضنني و طواستنةوة و هاوردة و 

 وبازرطاني هاوبةشيةتي.هةناردة و ثيشةسازي 
 

LAmis 30- 32- 31-34 

   112أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هَيماي بازرطاني 
 112كة بالوكرابوو 

 شكل كؤمثانياي أرسلوميتال أس.اي 26/8/2015 2554 27
 ل-ك-ي-ز-هـ -أ6

 أ40

   112أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هَيماي بازرطاني 
 112كة بالوكرابوو 

 ج -ب32 شكل كؤمثانياي ببسيكو إنك / رةطةزي ئةمريكي 8/9/2015 2596 28

   112أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هَيماي بازرطاني 
 112كة بالوكرابوو 

 د -ج  -ب -أace 34 حسن خدرتار بازرطان س 12/5/2021 8677 29

 
 
 
 



 
 للعلمجتديد عالمة (112)يف نشرة ( 539)  أعادة نشر العالمة بالرقم

 بؤ زانيَنبؤ  ردنةوي هيَماكنوي  (112)لة بالوكراوةي ( 539) هيَماي ذمارةدووبارة بالوكردنةوةي 
 

 

(112) رقم االعالن /مارة زةياندنى كرا
                                                                                                                    

2541. 

 / اجلنسية البلغارية نسولت" ش.م.منسكوشركة"فينا -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

  بلغاريا. بلوفديف،  4000التسيكو ستريت، 16-خاوةن هيَما :اونيشانى ن ❖

 . ( FLIRT) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . ( أ،ب،ج -  33)  -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 12/11/2021) (539) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 

 
 



 للعلمجتديد عالمة (112)يف نشرة (538)أعادة نشر العالمة بالرقم
 بؤ زانيَننوي طردنةوي هيَما بؤ  (112)لة بالوكراوةي  (538) بالوكردنةوةي هيَماي ذمارةدووبارة 

 

(112) رقم االعالن /راطةياندنى ذمارة 
                                                                                                                     

2542.  
 

 ./ اجلنسية البلغارية سكونسولت" ش.م.منشركة"فينا -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 بلوفديف، بلغاريا.  4000التسيكو ستريت، 16  -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( BLACK RAM) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

  -32أ،ب،ج،د،هـ،و،ز.  -31أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،ط،ي،ك،ل،م،س،ع،ف،ص،ق،ر.  – 30أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح .  -29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (  أ،ب،ج،د،هـ،و  -34أ،ب،ج.  -33أ،ب،

 (. 2021/ 11/ 12)  (538) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 للعلمجتديد عالمة (112)يف نشرة ( 378)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 بؤ زانيَننوي طردنةوي هيَما  (112)لة بالوكراوةي ( 378) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

 

(112) رقم االعالن /راطةياندنى ذمارة 
                                                                                                                     

2543.  
 

 شركة )بلغارتاباك للتبوغ والسكاير املساهمة( / اجلنسية البلغارية-: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 .62بلغاريا ،شارع غراف اغناتييف صوفيا ,  1000  -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( Victory) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . ( ب - 34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 29/11/2021)  (378) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 
 



 

  للعلمجتديد عالمة (112)يف نشرة ( 30)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 انيَنزبؤ نوي طردنةوي هيَما  (112)لة بالوكراوةي ( 30) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

 

(112) رقم االعالن /راطةياندنى ذمارة 
                                                                                                        

             

2544.  
 عبد اهلل حمسن عبد اهلل/ خاوةن كارطةي )روذ(بؤ بةرهةم هَينان وثر كردنةوةي خؤراكي تؤ -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما

❖  

 هةوليَر / طةرةكي موفيت. -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( جلي برتقالFamily ORANGE) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 .( ج - 29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.1/12/2021) (30) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

❖  

 

 



  للعلمعالمة  جتديد(112)يف نشرة ( 32)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 بؤ زانيَننوي طردنةوي هيَما  (112)لة بالوكراوةي ( 32) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

 

(112) رقم االعالن /راطةياندنى ذمارة 
                                                                                                                     

2545.  
 

عبد اهلل حمسن عبد اهلل/ خاوةن كارطةي )روذ(بؤ بةرهةم هَينان وثر كردنةوةي خؤراكي  -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖
 تؤز

 هةولَير / طةرةكي موفيت. -هيَما :خاوةن ناونيشانى  ❖

 .( Family CREAM SHANTI banana) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 .( ج - 29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.1/12/2021) (32) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 

 ( اشهر3ملدة )و جتديد العالمة تنشر تعديل عالمة (112)يف نشرة ( 33)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 ( مانط3ماوةي )بؤ بالودةكري نؤي كردنةوةي هيَما و هةمواركردني هيَما  (112)لة بالوكراوةي ( 33) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

 

(112) رقم االعالن /راطةياندنى ذمارة 
                                                                                                                     

2546.  
 .عبد اهلل حمسن عبد اهلل/ خاوةن كارطةي )روذ(بؤ بةرهةم هَينان وثر كردنةوةي خؤراكي تؤز -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما

 .هةوليَر / طةرةكي موفيت -هيَما :خاوةن ناونيشانى  ❖

 .( Family Krem Santi) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 .( ج - 29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.1/12/2021) (33) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 

 ( اشهر3)جتديد العالمة تنشر ملدة تعديل عالمة (112)يف نشرة ( 29)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 ( مانط 3)بالودةكري ؤ ماوةي  نؤي كردنةوةي هيَما بو داواكاري هةمواركردني  (112)لة بالوكراوةي ( 29) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(112) رقم االعالن /راطةياندنى ذمارة 
                                                                                                                     

2547.  
 .عبد اهلل حمسن عبد اهلل/ خاوةن كارطةي )روذ(بؤ بةرهةم هَينان وثر كردنةوةي خؤراكي تؤز -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما

 هةولَير / طةرةكي موفيت. -هيَما :خاوةن ناونيشانى  ❖

 .( Family VANILN WITH SUGAR) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . ( م - 30) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.1/12/2021) (29) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 

  (اشهر3)وتعديل عالمة تنشر ملدة جتديد عالمة (112)يف نشرة ( 27)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 ( مانط3)و هةمواركردني هيَما بالودةكري بؤ ماوةي نوي طردنةوي هيَما  (112)لة بالوكراوةي ( 27) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(112) رقم االعالن /راطةياندنى ذمارة 
                                                                                                                     

2548.  
 .عبد اهلل حمسن عبد اهلل/ خاوةن كارطةي )روذ(بؤ بةرهةم هَينان وثر كردنةوةي خؤراكي تؤز -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما

  هةولَير / طةرةكي موفيت. -هيَما :خاوةن ناونيشانى  ❖

 .( Family custard Powder Vanilla) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 .( ج - 29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.1/12/2021) (27) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 

  للعلمجتديد عالمة (112)يف نشرة ( 31)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 بؤ زانيَننوي طردنةوي هيَما  (112)لة بالوكراوةي ( 31) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

 

(112) رقم االعالن /راطةياندنى ذمارة 
                                                                                                                     

2549.  
 .عبد اهلل حمسن عبد اهلل/ خاوةن كارطةي )روذ(بؤ بةرهةم هَينان وثر كردنةوةي خؤراكي تؤز -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما

 هةولَير / طةرةكي موفيت. -هيَما :خاوةن ناونيشانى  ❖

 .( جلي فراولة  Family STRAWBERRY) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 .( ج - 29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.1/12/2021) (31) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

  لعلملجتديد عالمة (112)يف نشرة ( 40)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 بؤ زانيَننوي طردنةوي هيَما  (112)لة بالوكراوةي ( 40) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

 

(112) رقم االعالن /راطةياندنى ذمارة 
                                                                                                                     

2550.  
 .عبد اهلل حمسن عبد اهلل/ خاوةن كارطةي )روذ(بؤ بةرهةم هَينان وثر كردنةوةي خؤراكي تؤز -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما

 هةولَير / طةرةكي موفيت. -هيَما :خاوةن ناونيشانى  ❖

 . ( صاص العائلة Family SAUCE) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 .( ر - 30) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.1/12/2021) (40) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

  ( اشهر3)وجتديد العالمة تنشر ملدة تعديل عالمة (112)يف نشرة ( 28)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 ( مانط3)بالودةكري بؤ ماوةي  نؤي كردنةوةي هيَماو  داواكاري هةمواركردني هيَما (112)لة بالوكراوةي ( 28) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

 

(112) رقم االعالن /راطةياندنى ذمارة 
                                                                                                                     

2551.  
 .عبد اهلل حمسن عبد اهلل/ خاوةن كارطةي )روذ(بؤ بةرهةم هَينان وثر كردنةوةي خؤراكي تؤز -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما

 هةولَير / طةرةكي موفيت. -هيَما :خاوةن ناونيشانى  ❖

 .( FamilyBAKING POWDER) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . ( م - 30) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.1/12/2021) (28) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 

  ( اشهر3)تنشر ملدة اضافة اصناف  (112)يف نشرة ( 7258)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 ( ماط3)بالودةكري بؤ ماوةي  داواكاري زيادكردني ثؤلني  (112)لة بالوكراوةي ( 7258) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(112) رقم االعالن /راطةياندنى ذمارة 
                                                                                                                     

2552.  
 .بازركان / رمضان علي ابراهيم -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما

 عراق/ زاخؤ ريَكاي ابراهيم خليل.  -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( جبسي رمضان Chipse Ramazan) -:العالمةاسم  / ناوى هيَما ❖

 . ( ،ب32-،أ31-30-29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.5/12/2021) ( 7258) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 

 



 

  ( شهرين2)تنشر ملدة اضافة اصناف  (112)يف نشرة ( 5481)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 ( مانط بالودةكري2)بؤ ماوي داواكاري زيادكردني ثؤلني  (112)لة بالوكراوةي  5481)( دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                    (112) رقم االعالن /راطةياندنى ذمارة 
2553.  

 .بازركان/ شهاب مامند سعيد -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما

 هة ولَير بازاري شيخ اهلل.  -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( ALMALAKIالملكي ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 .  أ(5) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.7/12/2021) ( 5481) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 

 



 

  للعلمجتديد عالمة (112)يف نشرة ( 467)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 بؤ زانيَن نوي طردنةوي هيَما بؤ م (112)لة بالوكراوةي  467)( دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

 

                                                                                                                     (112) رقم االعالن /راطةياندنى ذمارة 
2554.  

 .كؤمثانياي )طلبهار توباكو انرتناشيونال م.م.ح( بؤ توتن و جطةرة. بةرثرسَييت سنوردار  -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما

  61401ئيمارات جةبةل عةلي /بي/ ص .ب -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( MILANO) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . ( ب - 34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.8/12/2021)  (467) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 
 



 

  للعلمجتديد عالمة (112)يف نشرة ( 466)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 بؤ زانيَننوي طردنةوي هيَما  (112)لة بالوكراوةي ( 466) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

 

                                                                                                                  (112) رقم االعالن /راطةياندنى ذمارة 
2555.  

 .كؤمثانياي )طلبهار توباكو انرتناشيونال م.م.ح( بؤ توتن و جطةرة. بةرثرسَييت سنوردار  -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما

 .61401ئيمارات جةبةل عةلي /بي/ ص .ب -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( MILANO) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . ( ب - 34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.8/12/2021)  (466) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 
 ملدة شهر واحد العالمةتغري صاحب  (112)يف نشرة ( 6717)  أعادة نشر العالمة بالرقم

 بؤ يةك مانك هيماي داواكاري طؤريين ناوي خاوةن  (112)لة بالوكراوةي ( 6717) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة
 

                                                                                                                     (112) رقم االعالن /راطةياندنى ذمارة 
2556.  

 لقي كؤمثانياي )( بؤ بازرطاني طشيت و طواستنةوة / سنووردار / رةطةزي توركي  -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما

 عراق/راخؤ مجمع تجاري. -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( iZMiR) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 .( 11- 9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.12/12/2021) ( 6717) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 ا

 

 

 

 



 

 ( أشهر3)تنشر ملدة اضافة اصناف  (112)يف نشرة ( 8837)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 ( مانط3الو دةكري بؤ ماوةي )ب زيادكردني ثولنيبؤ  (112)لة بالوكراوةي ( 8837) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

 

                                                                                                                   (112) رقم االعالن /راطةياندنى ذمارة 
2557.  

 بؤ بولَيندةرايةتي بيناسازي و ثةرةثَيداني و وةبةرهَيناني خان و بةرة / سنوردار (Pelican Hillsكؤمبانياي)) -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما

 .5عراق/اربيل جادةي كوالن كلؤبةل بزنس سةنتةر تابق  -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( ERBIL HILLS) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 .( أ،ب،ط-42أ،ب،ج،د.-41أ،ب،ج.-37د.-36أ،ب،ج،د،ه،و.  -19) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.13/12/2021) ( 8837) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



  للعلمتصحيح اسم الشركة (112)يف نشرة ( 8467)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 بؤ أزانيَن ناوي كؤمثانياي جاك بةكريتةن (112)لة بالوكراوةي ( 8467) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

 

                                                                                                                     (112) رقم االعالن /راطةياندنى ذمارة 
2558.  

 .(بؤ خزمة تطوزاري ئينرتنيت وة داتا /سنوردارIQNETWORKSكؤمثانياي)  -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما

 سلَيماني رةند كةالري.عراق/  -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( iQNETWORKS) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 .( ج-37أ.-38ب،ج.-35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.12/12/2021) ( 8467) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 

 



 لعلملو تغري عنوان صاحب العالمةجتديد عالمة (112)يف نشرة ( 536) أعادة نشر العالمة بالرقم
 بؤ زانيَنو دواكاري طوريين ناونيشان خاوةني هيَماي بازركاني نوي طردنةوي  (112)لة بالوكراوةي  (536)  دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

 

                                                                                                                   (112) رقم االعالن /راطةياندنى ذمارة 
2559.  

 اجلنسية اهلندية. /L T Foods Limited -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما

 FLOOR, RECTANGLE 1, SAKET DISTRICT CENTER, SAKET,  ST134, 1 –UNIT -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

NEW DELHI – 110017, INDIA. 

 .( HERITAGE) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

  ،و،ز،ح،ط،ي،ك،ل،م،ن،س،ع،فـ أ،ب،ج،د،ه -30،و،ز،ح.  ـ أ،ب،ج،د،ه- 29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .( ،ص،ق،ر.  

 (.20/535/2021)  (536) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب داواكارىريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى  ❖

 
 

 

 

 

 



  ةللعلمتغري عنوان صاحب العالمو جتديد عالمة (112)يف نشرة ( 535) أعادة نشر العالمة بالرقم
 بؤ زانيَننوي طردنةوي و دواكاري طوريين ناونيشان خاوةني هيَماي بازركاني  (112)لة بالوكراوةي ( 535) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

 

(112) رقم االعالن /راطةياندنى ذمارة 
                                                                                                                     

2560.  
 اجلنسية اهلندية. /L T Foods Limited -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما

 ,UNIT – 134, 1ST FLOOR, RECTANGLE 1, SAKET DISTRICT CENTER, SAKET -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

NEW DELHI – 110017, INDIA. 

 .( DAAWAT) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

  ،و،ز،ح،ط،ي،ك،ل،م،ن،س،ع،فـ أ،ب،ج،د،ه -30،و،ز،ح.  ـ أ،ب،ج،د،ه- 29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .( ،ص،ق،ر.  

 (.20/12/2021)  (535) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 
 



  للعلم نقل ملكية العالمة (112)يف نشرة ( 4140)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 بؤ زانيَنبؤ داواكاري كواستنةوةي خاوةنداريةتي هيَماي بازركاني (112)لة بالوكراوةي ( 4140) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

 

                                                                                                                 (112) رقم االعالن /راطةياندنى ذمارة 
2561.  

 كؤمثانياي )نورس(بؤ بازركاني طشيت وهاوردة و هةناردة و بةروبومي كشتوكالي/ سنوردار.  -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما

 رَيطاي طؤَير.عراق/ اربيل   -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( Rima-ريما ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . ( أ،ب -3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.20/12/2021) ( 4140) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 

 



 

 للعلمنقل ملكية العالمة  (112)يف نشرة ( 4134)  أعادة نشر العالمة بالرقم
  زانيَنداواكاري كواستنةوةي خاوةنداريةتي هيَماي بازركانيبؤ بؤ  (112)لة بالوكراوةي ( 4134) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

 

(112) رقم االعالن /راطةياندنى ذمارة 
                                                                                                                     

2562. 

 كؤمثانياي )نورس(بؤ بازركاني طشيت وهاوردة و هةناردة و بةروبومي كشتوكالي/ سنوردار -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 رَيطاي طؤَير.عراق/ اربيل   -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( SHAD -شاد ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . ( 30 -ز. -29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.20/12/2021) ( 4134) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 للعلمنقل ملكية العالمة  (112)يف نشرة ( 4272)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 بؤ زانيَنداواكاري كواستنةوةي خاوةنداريةتي هيَماي بازركانيبؤ  (112)لة بالوكراوةي ( 4272) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

 

(112) رقم االعالن /راطةياندنى ذمارة 
                                                                                                                     

2563. 

 كؤمثانياي )نورس(بؤ بازركاني طشيت وهاوردة و هةناردة و بةروبومي كشتوكالي/ سنوردار. -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 رَيطاي طؤَير.عراق/ اربيل   -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( Nolay -نوالي ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 ،ب( 22أ.  -16أ.-5أ،ب. ) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.20/12/2021) ( 4272) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 للعلمنقل ملكية العالمة  (112)يف نشرة ( 4137)  أعادة نشر العالمة بالرقم
  بؤ زانيَنداواكاري كواستنةوةي خاوةنداريةتي هيَماي بازركاني  (112)لة بالوكراوةي ( 4137) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                     

2564.  
كؤمثانياي )نورس(بؤ بازركاني طشيت وهاوردة و هةناردة و بةروبومي كشتوكالي/  -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 سنوردار.
 عراق/ اربيل رَيطاي طؤَير.  -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( chiya -ضيا ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . ( 30 -ز. -29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.20/12/2021) ( 4137) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 

 



  ( شهر2)تنشر ملدة  لعالمةمت تعديل ا (112)يف نشرة ( 8420)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 ( مانك2)هةمواركردنةوةي هيَما بالودةكري بؤ ماوةي  (112)لة بالوكراوةي ( 8420) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

2565.  
 بازرطان حممود عزيم كريم -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖
 .كةالر شةهيدان نزيك جادةي  /عراق  -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( سروشيت مرواري swrshte mrwari) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . ( 31-30-29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.12/7/2021) ( 8420) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 

  ( للعلم فقط16-5مت تصحيح يف الصنف ب الغاء ) (106)يف نشرة ( 407)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 ارىزاني(  بؤ 16-5بة ضاكردنةوةى هةلَةى ضاث بة الدانى ثؤلينى )  (106)لة بالوكراوةي ( 407) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

2566.  
و ثيشةسازي  هةناردةضنني و طواستنةوة و هاوردة و وبؤ خواردةمةني و بيناسازي  كؤمثانياي )اجارسا( -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 .اني هاوبةشيةتيطوبازر
 ./شهيد كامل مركز عمل عثمانليغازي عنتاب /حملة اينجلي بنار/  -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 ( LAmis) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 .  ( 34-31 -32 -30)  -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(5/7/2021( )407) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 
  ( للعلم فقطأ 40مت تصحيح يف الصنف ) (106)يف نشرة ( 2554)  أعادة نشر العالمة بالرقم

 زانيارى(  بؤ أ 40بة ضاكردنةوةى هةلَةى ضاث )  (106)لة بالوكراوةي ( 2554) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

2567.  
 0كؤمثانياي ارسلورميتال , أس . أي / رةطةزي لوكسمبورغي -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 0  1160-بولفارد دي افرانش أل  26-24لوكسةمبؤرط / لوكسةمبؤرط جي , دي /  -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 (شكل) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . ( ( أ 40 أ , ه , ز , ي , ك , ل ,  6)  -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(26/8/2015( )2554) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

  ( للعلم فقطب،ج32مت تصحيح يف الصنف ) (106)يف نشرة ( 2554)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 زانيارى(  بؤ ب،ج32بة ضاكردنةوةى هةلَةى ضاث )  (106)لة بالوكراوةي ( 2554) بالوكردنةوةي هيَماي ذمارةدووبارة 

2568.  
 0 كؤمثانياي ببسيكو إنك / رةطةزي ئةمريكي -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

   10577اندرسون هيل ورد / بو رتشيس / نيويورك 700أمريكا /  0 -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 (شكل) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . ( ب،ج32)  -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(8/9/2015( )2596) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 
 

 



  ( للعلم فقطب،ج32مت تصحيح يف الصنف ) (109)يف نشرة ( 8677)  أعادة نشر العالمة بالرقم 
 زانيارى(  بؤ ب،ج32بة ضاكردنةوةى هةلَةى ضاث )  (109)لة بالوكراوةي ( 8677) بالوكردنةوةي هيَماي ذمارةدووبارة 

2569.  
 0 ازرطان ستار حسن خدرب -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 نهؤمى دووةم ,تةالرى شار  -مةترى60شةقامى ,عرياق/سليَمانى   -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 (ace) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 .  ( ,دب،جأ,34)  -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(12/5/2021( )8677) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 
 

 

 



 (112بالوكراوةي ذمارة )  فةهرةستى   (211) العالمات المنشورة في نشرة  

 بلَاودةكريَنةوة يةكةمدةرضووة و ئةم هيَمايانة بؤ جاري  16/1/2021لة ريَكةوتي 

 

 با
 

 
 

 

ذمارةى 
 فايل

 رقم فايل

 رِيَكةوتى ثيَشكةش كردنى
 داواكارى

 تاريخ تقديم الطلب

 
 خاوةنى هيَما

 
 العالمةمالك 

 

 
 هيَماى بازرطانى

 
 العالمة التجارية

 

 
 ثؤل
 

 صنف

6717 8941 25/11/2021 
شركة )توب تون(خلدمات املصاعد و 
جتارة املواد االحتياطية للمصاعد م 

 احملدودة
Dormak 

 
 أ ،ج -9ا،ج.  – 7

 K.M.J 2021 FOODS 29 –  30 بازركان/كةمةند حممد عبد اهلل 25/11/2021 8942 6718

6719 8943 24/11/2021 Grupo Massimo Dutti, S. A. 
MASSIMO  DUTTI 18 -25 – 35 

6720 8944 24/11/2021 Industria de Diseno Textil, 
S. A.(Inditex,S.A.) 

BERSHKA 18 – 25 – 35 

6721 8945 24/11/2021 Industria de Diseno Textil, 

S. A.(Inditex,S.A). 
ZARA 18 – 25 – 35 

6722 8946 24/11/2021 Industria de Diseno Textil, 

S. A.(Inditex,S.A). 
OYSHO 18 – 25 – 35 

 ج– 41 )مع الشكل( SKY Cinemas شركة الربيع للسينما ش.م.ك.م 24/11/2021 8947 6723



6724 8948 24/11/2021 Stradivarius Espana, S.A . STRADIVARIUS 18 – 25 – 35 

6725 8949 24/11/2021 Industria de Diseno Textil, 

S. A.(Inditex,S.A). 
PULL & BEAR 18 – 25 – 35 

 ج-Shayda B E A U T Y 3 بازركان /شةيدا عبد الكريم قادر 24/11/2021 8950 6726

كؤمثانياي)كلري انرجي( بؤبازركاني  24/11/2021 8951 6727
 طشيت وبريكاري بازركاني

HEAVY 1 32 – ب 

( بؤ power tavoinكؤمثانياي) 2021/ 11/ 23 8952 6728
 بةلَيندةرايةتي كارةبايي/سنوردر

Power tavin 9 – 11 

 ب – SS. WHITE 34 303 بازركان/ ياسر كامل خنجر 2021/ 11/ 23 8953 6729

بازركان/لقمان عثمان رشيد / ياسر  2021/ 11/ 23 8954 6730
 كامل خنجر

LAZIA 34 – ب 

كؤمثانياي )طلؤسي( بؤرَيكالم و خزمة  28/11/2021 8955 6731
 تطوزاري دارايي

MAYAPAY 35 – 36  .أ – 38،ب 

( بؤبازركاني ) الضوءالساحركؤمانيايي 28/11/2021 8956 6732
 طشيت و بة بازاركردن/سنوردر

 أ - Serbetli 34 -شربتلي

6733 8957 28/11/2021 
االجهزة بالد مابني النهرين لتجارة 

 B G اهلندسية والتقنية ش م ح
أ،ب،ج،ه،و،ح.  – 9أ،ج.  -7

 طأ،ب،ج،د،ه،و،ز،ح، -11

7634 8958 28/11/2021 
FUJIFILM Business 

Innovation Kabushiki 
Kaisha (FUJIFILM Business 

Innovation Corp.)  
 أ،ب،ج،ه،و،ح – 9 شكل فقط

 أ،ب،ج،د – Al Mokhtat  34املختار  م م.ذ -بي ام جية اندسرتيز ش.م.ح 28/11/2021 8959 6735

6736 8960 28/11/2021 HELL Energy Magyarorszag 
Kft. 

 أ،ب،ج – 32 رمسة



6737 8961 28/11/2021 

FUJIFILM Business 
Innovation Kabushiki 

Kaisha (FUJIFILM Business 

Innovation Corp). 
 أ،ب،ج،ه،و،ح – 9 شكل فقط

شركة )االردنيةاالوىل(للتبغ واملعسل  28/11/2021 8962 6738
 واالسترياد والتصدير

 Al Arrab  34 –العراب 

 SONATA  34 –سوناتا  شركة )االوىل( لصناعة التبوغ واملعسل 28/11/2021 8963 6739

 TOTAL TOP  34 –توتال توب  شركة )االوىل( لصناعة التبوغ واملعسل 28/11/2021 8964 6740

6741 8965 28/11/2021 Industria de Diseno Textil, 
S.A.( Inditex, S.A.) 

ZARA HOME 18-20-21-24-25-35 

 COBARI  34 –كوباري  شركة )االوىل( لصناعة التبوغ واملعسل 2021/ 29/11 8966 6742

6743 8967 30/11 /2021 
كؤمثانياي )التقنية 

السحرية(بؤخزمةتطوزاري ناو مال 
 سنوردار/

 ب،ج-37ب،ج.  -Aladdin 35 -الدين  عالء

 أ - SAM 11 اهر حممودطبازر–ان/ سامان  2021/ 30/11 8968 6744

 أ،ب. – 22د.  – Jilan  17-جيالن  رضا امحدبازركان / ئاطو  2021/ 30/11 8969 6745

يابة(بؤ راوَيذكاري كؤمثانيايي)نوري  1/12/2021 8970 6746
 ياسايي

Nuri Yaba 35-  .ه - 42ب،ج 

( بؤ دابني كردن و )طازجكؤمثانياي 1/12/2021 8971 6747
 دروست كردني خواردةمةني/سنوردار

Café Barbera 42 – أ 

كؤمثانياي)خةرمان( بؤ بازرطاني طشيت  1/12/2021 8972 6748
 سنوردار/

 ه -30 بطةارز 



 أ،ب -Ozell 3 مجال حممد امني مال 1/12/2021 8973 6749

 ج -GOLDEN BERRY  3 خبتيار عمر علي 1/12/2021 8974 6750

 أ،ب -Asia 3 مجال حممد امني مال 1/12/2021 8975 6751

شركة )خالدار( للتجارة العامة واالدوية  1/12/2021 8976 6752
 احملدودة -واالجهزة الطبية وملتزماتها 

 أ،ب،ج،د-5 شكل فقط

شركة )خالدار( للتجارة العامة واالدوية  1/12/2021 8977 6753
 احملدودة -واالجهزة الطبية وملتزماتها 

TRUST TW:N 

SAFETY – أ،ب،ج،د-5 مع الشكل 

شركة )خالدار( للتجارة العامة واالدوية  1/12/2021 8978 6754
 احملدودة -وملتزماتها واالجهزة الطبية 

SUPER PHARMA  مع
 أ،ب،ج،د-5 الشكل

 بازركان/عجيب محيد عبد القادر 2/12/2021 8979 6755
 

JODY PLUS 30 جودي ثالص 

كؤمثانياي)نورخاس(بؤ بازركاني طشيت  2/12/2021 8980 6756
 وخواردني ئامادة كراو/سرودار

Shukran - ه -29 شوكران 

 Alajeeb  30 -العجيب  بازركان/عجيب محيد عبد القادر 2/12/2021 7881 6757

 د -11 عشتار دلؤكس بازركان / رَيكان امساعيل محد 2021/ 5/12 8982 6758

6759 8983 5/12 /2021 
OMER A TiKER MAKiNE 

METAL iNSAAT VE YAKIT 
SiSTEMLERi iTHALAT 

iHRACAT ANONIM SiRKETi 

atikerionx 
ط أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ح، -11

 أ،ب -12.

6760 8984 5/12 /2021 
Chery Automobile Co., Ltd. 

omoda 
 -12أ،ب،ج،د،ه،و،ز،ح،ط . -11

 أ،ب

6761 8985 5/12 /2021 
MUTLU AKU VE 

MALZEMELERI SANAYI 
ANONM SIRKETI 

CROM - أ - 9 كروم 



 أ،ز -Kafta Food  29-كفتة  كامل وبشر زرزور ابناء حممد زرزور 2021/ 5/12 8986 6762

 ZARZOUR since-زرزور  كامل وبشر زرزور ابناء حممد زرزور 2021/ 5/12 8987 6763

1942 
 أ،ح،ع،ص -30و. -29

 أ،ب -DAMAX 3 عبد زاير صاحل 2021/ 5/12 8988 6764

6764 8989 5/12 /2021 
 بازركان/حممد صباح اسعد قادر

iVAR 
 -32 ،ط.أ،ب،ج -30ه.  -29

 أ،ب،ج

 AL AMADI AL ثرؤذي /العمادي االمني  6/12/2021 8990 6765

AMEEN -د - 29 ادي االمنيمالع 

 ،ب32-31-30-29-3 ديوان مع الشكلDiwan  بازركان/حممد مصطفي امحد 6/12/2021 8991 6766

ركةي)ئاظدند( بؤ بةرهةم هَيناني كا 2021/ 7/12 8992 6767
 كانزاييشةرةتي ميوةو ئاوي 

Nova  FRESH 32- ب 

 ه - Rice Kurda 30 شركة )كوردة(جتارة العامة وسياحة 2021/ 7/12 8993 6768

.كؤمثانياي)هامياونتاين(بؤ بازركاني    2021/ 8/12 8994 6769
 طشيت/سنوردار

High Mountion group 35-ب،ج 

مصطفىبازركان/حممد عبد اهلل  2021/ 8/12 8995 6770  VIKING ENERGY 

DRINK 
 ب -32

كؤمثانياي)ئاشني(بؤ بازركاني طشيت/  2021/ 9/121 8996 6771
 سنوردار

ASUN  ح-30 اش اون 

 أ -16أ،ب. -3 لونا - Lona بازرطان/ نبز ابو بكر حممد امني 2021/ 9/121 8997 6772

 ،أ31-30-29أ.- 16أ،ب.  -SAEED   3سعيد  بازرطان/عمر حممود محه سعيد 2021/ 9/121 8998 6773

 بازركان/ يوسف عمر امحد 2021/ 12/ 12 8999 6774
YOUSIF GROUP  

 
 أ - 19ه.  - 6

 .ب،ج- 35أ،ب.  -KP 5كؤمثانياي )قبهان(بؤ بازالكاني طشيت و  2021/ 12/ 7 9000 6775



 دةركردني كومركي

كؤمثانياي )قبهان(بؤ بازالكاني طشيت و  2021/ 7/12 9001 6776
 دةركردني كومركي

KP Kingcup co 5-  .ب،ج.- 35أ،ب 

كؤمثانياي )قبهان(بؤ بازالكاني طشيت و  2021/ 7/12 9002 6777
 دةركردني كومركي

Kingcup 5-  .ب،ج.- 35أ،ب 

 ه. – 29ي. - 30 مع الشكل  golbargطلربط  بازرطان / خملص حممد امساعيل 2021/ 7/12 9003 6778

6779 9004 12 /12 /2021 NOURA HOLDING 
NOURA 42 - أ 

كارطةي زةنطني بؤ  بةرهةم هيناني  2021/ 12/ 12 9005 6780
 ضبس وكَيك

  LAYER TiSHaمع الشكل 

  
 ح -30

6781 9006 12 /12 /2021 
(بؤ بة طننيلقي كؤمثاتياي )

كواستنةوة/ لَيندةرايةتي و يازركاني 
 سنوردار / رةكةزي توركي

EGUR 11- أ،ه،ز 

6782 9007 12 /12 /2021 
لقي كؤمثاتياي )طنني(بؤ بة 

لَيندةرايةتي و يازركاني كواستنةوة/ 
 سنوردار / رةكةزي توركي

SUPR EGUR 11- أ،ه،ز 

6783 9008 12 /12 /2021 
لقي كؤمثاتياي )طنني(بؤ بة 

كواستنةوة/ لَيندةرايةتي و يازركاني 
 سنوردار / رةكةزي توركي

EGUR COOL 11- أ،ه،ز 

6784 9009 12 /12 /2021 
كؤمثانياي)اكرب(بؤ بازركاني طشيت و 

دابني كردني غاز ورَيطخستين سيستةمي 
 غازي

M FETCO 11 

 Mariston 11 كاردؤ حممد امحد 2021/ 12/ 12 9010 6785



 Mgorenjo 11 كاردؤ حممد امحد 2021/ 12/ 12 9011 6786

 CASANOVAكازانوفا  شركة )االوىل( لصناعة التبوغ واملعسل 2021/ 12/ 13 9012 6787

TOBACO 
34 

   DAHAB TOBACO شركة )االوىل( لصناعة التبوغ واملعسل 2021/ 12/ 13 9013 6788
 34 ذهب

 أ - 31ه،ح . - 30 طوهر ضني  بازركان / ازاد امحد صاحل  2021/ 12/ 13 9014 6789

(بؤ PURE PATHكؤمثانياي ) 2021/ 12/ 13 9015 6790
 بازركاني طشيت / سنوردار

HOUSE OF ENKI 35 

6791 9016 13 /12 /2021 
Technoform Caprano + 

Brunnhofer GmbH 
T 

 -11أ،ه،ل. -6
 -17.طأ،ب،د،ه،و،ز،ح،

 أ،ج،و. -19أ،ب،ج،د. 

6792 9017 13 /12 /2021 
Technoform Caprano + 

Brunnhofer GmbH TECHNOFORM 

 -11أ،ه،ل. -6
 -17أ،ب،د،ه،و،ز،ح،ط.

 أ،ج،و. -19أ،ب،ج،د. 

6793 9018 13 /12 /2021 
Technoform Caprano + 

Brunnhofer GmbH TECHNOFORM 

 -11أ،ه،ل. -6
 -17أ،ب،د،ه،و،ز،ح،ط.

 أ،ج،و. -19أ،ب،ج،د. 

 أ،ب،ج-39ب،ه،و،ح. -Saeq  9سائق  لالستثمارات ذ م ماوة اتش ان ام  2021/ 12/ 13 9019 6794

6795 9020 13 /12 /2021 
LILYUM ILAC VE KIMYA 

SANAYI TICARET LIMITED 
SIRKETI 

xylolium 5- أ،ب،ج،د،ه،و 

6796 
 
9021 

13 /12 /2021 3 Holdings LLC 
L3 L3 VEL3 3- .ب.-35أ،ب،ج/ه،و.-25ج 

 أ،ب -Antika 42أنتيكا   ديسربتيف انرتتينمنت انكشركة  2021/ 12/ 13 9022 6797



كارطةها )ئالكؤ( بؤ بةرهةم ئينانا  14/12/2021 9023 6798
 ثرؤفايلني ئةلةمنيؤمي

Deluxe aluminum 6- أ،ه،ل،ك 

كارطةها )ئالكؤ( بؤ بةرهةم ئينانا  14/12/2021 9024 6799
 ثرؤفايلني ئةلةمنيؤمي

Dubal ALUMINUM 6- أ،ه،ل،ك 

6800 9025 15/12/2021 
( بؤ Silver Medalكؤمثانياي )

كاكَيري رَيستورانت و هوتَيلةكان 
 سنوردار./

SILVER MEDAL 35-  .أ،ب - 42ب،ج 

( بؤ sweet violetكؤمثانياي ) 2021/ 16/12 9026 6801
 بازركاني طشيت / سنوردار

SWEET VIOLET 25- أ،ب،ج،ه،و 

6802 9027 16/12 /2021 Sutas Sut Urunleri Anonim 
Sirketi SUTAS 29- . ج،ح -30ه 

 MAKATI  29-30-32 -مكاتي  شركة متوين الشرق للتجارة 2021/ 16/12 9028 6803

 ORIENT GARDENS شركة متوين الشرق للتجارة 2021/ 16/12 9029 6804
 32-30-29 أورينت جاردنز )مع الشكل(

 21-16-6 أورينكس )مع الشكل(Orinex   شركة متوين الشرق للتجارة 2021/ 16/12 9030 6805

 لقناطرا - AL KANATER شركة القناطر ش.م.ل 2021/ 16/12 9031 6806
 ،رط- 30ب،ج،ز،ح.  -29 )مع الشكل(

 32-30-29 )مع الشكل(  peep  -نيب  شركة متوين الشرق للتجارة 2021/ 16/12 9032 6807

 Delektia A Taste of شركة ديليكتيا هولدنج ليمتيد 2021/ 16/12 9033 6808

Home)29 )مع الشكل 

 REACH Immigration .م.مذشركة سالزبورغ الدولية للقانون  2021/ 16/12 9034 6809
 طه،و،ز، -42 )مع الشكل(

-صيدون  -شركة الصابون اللبناني  2021/ 16/12 9035 6810
 .م.م.ش

)مع  الصابون اللبنانيشركة 
 أ،ج -3 الشكل(

6811 9036 16/12 /2021 Education for Employment Education for 

Employment    )و،ز-42أ،ب،ج.-41-35 )مع الشكل 



6812 9037 16/12 /2021 Oyster Cosmetics S.P.A. 
PERLACOLOR 3 -ج 

6813 9038 16/12 /2021 EMILIO VALLEJO, S.A. ACEITES VALLEJO 

DESDE 1967 )ب،و 29 )مع الشكل 

6814 9039 16/12 /2021 Oyster Cosmetics S.P.A . OYSTER 

COSMETICS 
 ج- 3

شركة )اسيا سيل( لالتصاالت مساهمة  2021/ 19/12 9040 6815
 خاصة

GAME CELL 35-  .أ- 38ب،ج 

 مساهمة لالتصاالت( سيل اسيا) شركة 2021/ 19/12 9041 6816
 خاصة

YOOZ 35- أ- 38. ب،ج 

 مساهمة لالتصاالت( سيل اسيا) شركة 2021/ 19/12 9042 6817
 خاصة

Asiacell E LITE 35- أ- 38. ب،ج 

6818 9043 20/12 /2021 
Seylaneh sabz 

Manufacturing and 
commercial co 

Umbrellaq 3-5أ16-،أ، 

6819 9044 20/12 /2021 
Seylaneh sabz 

Manufacturing and 
commercial co 

COMEON 3-16أ، 

6820 9045 20/12 /2021 
Seylaneh sabz 

Manufacturing and 
commercial co 

kapeet 3-5أ، 

6821 9046 20/12 /2021 
Seylaneh sabz 

Manufacturing and 
commercial co 

MISSWAKE 3-5أ16-،أ، 

6822 9047 20/12 /2021 Razavi Yeast Co. JSC 
Razavi    م - 30 رضوى 

6823 9048 20/12 /2021 Razavi Yeast Co. JSC Aalimayeh Razavi   
 م - 30 عاليماية رضوى

6824 9049 20/12 /2021 Salamat Fard Co. SALAMAT FARD 

 -35أ،ج،د،ح،ط،م. -30 سالمت فرد 



 أ،ب -39أ،ب،ج. 

6825 9050 20/12 /2021 

Zarrim Sanat Khoshbakht 
Co. 

Shah Pary   شاة ثري 

 -30ا،ب،ج،د،ه،و،ز،ح.  -29
أ،ب،ج،د،ه،و،ي،ك،ل،ن،ف،ز،

 -35ج،د .أ،-31ح،ط،ص،ر .
 أ،ب-39أ،ب،ج . 

6826 9051 20/12 /2021 
Bijan Interational Food 

Industry Company Bijan     بيذن 
- 30ب،ه،و،ز،ح.  -29

 أ،ب،د،ه،ح،ك،ن،ف،ص،ر.

 32 - 31 جوهرة الذهب   مع الشكل حسني علي عبد اجمليد اللعييب 2021/ 20/12 9052 6827

 32-31-30-29 اللعييب الذهب   مع الشكل حسني علي عبد اجمليد اللعييب 2021/ 20/12 9053 6828

الدارة  SIL VER MEDALكؤمثانياي/ 2021/ 20/12 9054 6829
 املطاعم والفنادق / احملدودة

The VINERY WINE 

BAR 42 - أ 

 TITANS 34 شريوان حممد فرمان 2021/ 12/ 21 9055 6830

 DIANA BARWARI 25 ديانا عدنان منرود 2021/ 12/ 21 9056 6831

شركة اسالنالر لصناعة اآلحذية  2021/ 12/ 21 9057 6832
 والتجارة ذ.م.م

Letoon  ب،ج،ه،و -25 رمسة بااللوان مع 

6833 9058 21 /12 /2021 Bekir DEMIR 
KUSLAR 30 - ب 

ايلكاس ساجليك يورونلريي سانيي يف  2021/ 12/ 21 9059 6834
 تيجاريت ليمتد سريكييت

Feesta baby 3- .أ. - 16أ. - 5ج 

(للمقاوالت Golden pelfشركة ) 2021/ 12/ 21 9060 6835
 العامة احملدودة

GOLDEN PELF 35- . أ،ب-37ب،ج 

(النتاج كافة golden flavorشركة ) 2021/ 12/ 21 9061 6836
 انواع املشروبات

 ARAK -عرق بالدي 

BILADI 
 أ،ب،ج - 33



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بؤ بازركاني كؤمثانياي )هاشم رمضان( 2021/ 12/ 21 9062 6837
 طشيت وهَينان وبردن / سنوردار

  AL FAJIR-الفجر 
- 30أ. -16أ. -5أ،ب.  -3

 ب،ه،و،ز.-29.ماعدا 29

 د - ZAMZAM 29 -زمزم  بيض ثرؤذةي )العمادي االمني( 2021/ 12/ 21 9063 6838

كاركةي )جةكوش(بؤ دروست كردني  2021/ 12/ 21 9064 6839
  B.R.Cتةلي 

CHAKUSH B.R.C 

FACTORY 
 ه  -6



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5888.  
 

 .شركة )توب تون(خلدمات املصاعد و جتارة املواد االحتياطية للمصاعد م احملدودة .-: مالك العالمة / هيَماخاوةنى  ❖

 . م بةرامبةر نةخؤشخانةي رزكاري  100عراق/-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( Dormak) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ ،ج -9ا،ج.  –  7) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (25/11/2021)  (8941) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 

 

 

 

 

 

Dormak 
 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5889.  
 

 .بازركان/كةمةند حممد عبد اهلل  -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .عراق / اربيل سَيتاقان نزيك ماركَييت بةهمة ن-العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( K.M.J 2021 FOODS) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.30  – 29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 25/11/2021)  (8942) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5890.  
 

 .اجلنسية االسبانية/ Grupo Massimo Dutti, S. A .-:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 ,Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex-العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Arteixo (A Coruna ),Spai. 

 .( MASSIMO  DUTTI) -:اسم العالمة / هيَماناوى   ❖

 (. 35 – 25- 18) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 24/11/2021)  (8943) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5891.  
 

 اجلنسية االسبانية./.Industria de Diseno Textil, S. A.(Inditex,S.A) .-:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 ,Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Arteixo (A Coruna ),Spai . 

 . ( BERSHKA) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. 35 – 25 – 18) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 24/11/2021)  (8944) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5892.  
 

 .اجلنسية االسبانية /.(Industria de Diseno Textil, S. A.(Inditex,S.A) -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 ,Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Arteixo (A Coruna ),Spai . 

 . ( ZARA) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. 35 – 25 – 18) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 24/11/2021)  (8945) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5893.  
 

 .(.(/ اجلنسية االسبانية.Industria de Diseno Textil, S. A.(Inditex,S.A) -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 ,Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Arteixo (A Coruna ),Spai . 

 . ( OYSHO) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. 35 – 25 – 18) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 24/11/2021)  (8946) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 

 
 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5894.  
 

 .يةاجلنسية الكويت/شركة الربيع للسينما ش.م.ك.م -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

(،جممع دالل، 2أ/1(، قسيمة)4الكويت،منطقة الساملية، قطعه)-العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 . (1الدور االرضي،مكتب)

 . ( )مع الشكل( SKY Cinemas) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ج -41) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 24/11/2021)  (8947) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 
 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5895.  
 

 .اجلنسية االسبانية/Stradivarius Espana, S.A -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 ,Poligono Industrial de Sabon , Avenida de la Diputacion s/n-العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Arteixo(A Coruna), Spain. 

 . ( STRADIV ARIUS) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. 35 – 25 – 18) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 24/11/2021)  (8948) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 

 

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5896.  
 

 .((.(/ اجلنسية االسبانيةInditex,S.A).Industria de Diseno Textil, S. A :مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 ,Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Arteixo (A Coruna ),Spai . 

 . ( PULL  & BEAR) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. 35 – 25 – 18) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 24/11/2021)  (8949) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 

 

 
 
 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5897.  
 

 .بازركان /شةيدا عبد الكريم قادر -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .ربيل كةرةكي روذ هةالتعراق/ا-العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( Shayda B E A U T Y) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ج-3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 24/11/2021)  (8950) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 
 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5898.  
 

 .كؤمثانياي)كلري انرجي( بؤبازركاني طشيت وبريكاري بازركاني -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .تنزيك قوتا خبانةي كوردسا تعراق/سَيماني كوردستا-العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( HEAVY 1) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ب – 32) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 24/11/2021)  (8951) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 
 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5899.  
 

 .( بؤ بةلَيندةرايةتي كارةبايي/سنوردرpower tavainكؤمثانياي) -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .عراق /دهؤك تةنايي-العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( Power tavin) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.11 –  9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 23/11/2021)  (8952) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 
 

 
 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5900.  
 

 .بازركان/ ياسر كامل خنجر -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .عراق/اربيل عةنكاوة نزيك مطعم نافورة-العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( SS. WHITE 303) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ب – 34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 23/11/2021)  (8953) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 
 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5901.  
 

 .رشيد / ياسر كامل خنجر عثمانبازركان/لقمان  -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

عراق/سلَيماني تاقي ئازادي بةرامبةر ثاركي ئازادي/اربيل  -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 .نافورة مطعم عةنكاوة نزيك

 .( LAZIA) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ب – 34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 23/11/2021)  (8954) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5902.  
 

 .كؤمثانياي )طلؤسي( بؤرَيكالم و خزمة  -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .عراق/سلَيماني ثرؤذةي بةرزاييةكاني سلَيماني-العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( MAYAPAY) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ – 38،ب.  36 – 35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 28/11/2021)  (8955) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 
 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5903.  
 

 .بازاركردن/سنوردرءالساحر( بؤبازركاني طشيت و بة ءْْْْْلضوكؤمانيايي) ا -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .اربيل شيخ اهلل ناو ثاكَيت فرؤشانعراق/-العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( Serbetli -شربتلي) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ - 34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 28/11/2021)  (8956) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 
 

 



 
 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5904.  
 

 .اجلنسية االماراتية/بالد مابني النهرين لتجارة االجهزة اهلندسية والتقنية ش م ح -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .االمارات العربية املتحدة –دبي -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( BG) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ،و،ز،ح،طـأ،ب،ج،د،ه -11أ،ب،ج،ه،و،ح.  – 9أ،ج.  -7) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 28/11/2021)  (8957) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 
 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5905.  
 

 FUJIFILM Business Innovation Kabushiki Kaisha (FUJIFILM Business -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

Innovation Corp.)/ اجلنسية اليابانية. 

 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052,3-7-9-العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

JAPAN. 

 . ( شكل فقط) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.،و،حـ  أ،ب،ج،ه –  9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 28/11/2021)  (8958) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 
 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5906.  
 

 . اجلنسية االماراتية/ذم م -بي ام جية اندسرتيز ش.م.ح -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .اجلزيرة احلمراء ،رأس اخلمية، االمارات العربية املتحدة-العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( Al MokhtaRالمختار ) -:العالمةاسم  / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،ب،ج،د – 34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 28/11/2021)  (8959) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 
 

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5907.  
 

 . اريةكاهلناجلنسية HELL Energy Magyarorszag Kft /-:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 ,ANDRASSY UT 126.H-1062 BUDAPEST-العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

HUNGARY . 

 .( رسمة) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،ب،ج – 32) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 28/11/2021)  (8960) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 
 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5908.  
 

 FUJIFILM Business Innovation Kabushiki Kaisha (FUJIFILM Business -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

Innovation Corp.)/اجلنسية اليابانية. 

 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052,3-7-9-العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

JAPAN . 

 . ( شكل فقط) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.،و،ح ـ أ،ب،ج،ه –  9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 28/11/2021)  (8961) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 
 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5909.  
 

 .اجلنسية االردنية /شركة )االردنيةاالوىل(للتبغ واملعسل واالسترياد والتصدير -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 . 06551186ت  عمان / ش وصفى التل جممع النعمان-العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( Al Arrab –العراب ) -:اسم العالمة / هيَماناوى   ❖

 (.34) -:صنف /ثؤلَني ❖

  2021)/28/11)  (8962) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

                 
 

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5910.  
 

 ./ اجلنسيةاالردنية شركة )االوىل( لصناعة التبوغ واملعسل -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 . مادبا/ حنينا شركة كوكا كوال-العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( SONATA –سوناتا ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 )28/11/2021)  (8963) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب كردنى داواكارىريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش  ❖

 

 

 

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5911.  
 

 .اجلنسية االردنية /شركة )االوىل( لصناعة التبوغ واملعسل -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .06551186عمان /ش وحقي التل جممع النعمان  -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( TOTAL TOP –توتال توب ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 28/11/2021)  (8964) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5912.  
 

 .اجلنسية االسبانية /Industria de Diseno Textil, S.A.( Inditex, S.A.) -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 Avenida de la Diputacion, Edificio-العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Inditex, Arteixo(A Coruna), Spain. . 

 .( ZARA HOME) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. 35-25-24-21-20-18) -:صنف /ثؤلَني ❖

 2021)/28/11)  (8965) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5913.  
 

 .شركة )االوىل( لصناعة التبوغ واملعسل/ اجلنسية االردنية -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .06551186 النعمان جممع التل وحقي ش/ عمان -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( COBARI –كوباري ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 2021)/29/11)  (8966) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىريَكةوت و  ❖

 

 

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5914.  
 

 تطوزاري ناو مال /سنوردار كؤمثانياي )التقنية السحرية(بؤخزمة .-:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 . عراق/ سلَيماني راثةرين نزيك قةيوان سيت -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(Aladdin –عالء الدين ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ب،ج-37ب،ج.  -35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 30/11/2021)  (8967) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5915.  
 

 .ان/ سامان طاهر حممودكبازر -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .عراق/ اربيل سَيتقان شةقامي كارةباجيةكان-العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( SAM) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ - 11) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 30/11/2021)  (8968) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب كةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5916.  
 

 .رضا امحد ئاطوبازركان /  -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .عراق/ سلَيماني جوار باخ-العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( Jilan-جيالن ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب. – 22د.  – 17) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 30/11/2021)  (8969) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 جيالن

Jilan 

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5917.  
 

 .كؤمثانيايي)نوري يابة(بؤ راوَيذكاري ياسايي -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .عراق / اربيل قةريةي ئينكليزي-:العنوان الكامل ملالك العالمة  خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( Nuri Yaba) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ه  - 42ب،ج.  -35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 2021/ 1/12)  (8970) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5918.  
 

 .خواردةمةني/سنورداربؤ دابني كردن و دروست كردني )طازج( كؤمثانياي -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

تي طشيت ةرايةعراق/ سلَيماني سةرجنار نزيك بةرَيو-العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 .شت وطوزارةك

 .( Café Barbera) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ - 42) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 2021/ 1/12)  (8971) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5919.  
 

 .كؤمثانياي)خةرمان( بؤ بازرطاني طشيت /سنوردار -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .سلَيماني  شةقامي كاوة-العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(  ارز بطة) -:اسم العالمة / هيَماناوى   ❖

 (. هـ-30) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 2021/ 1/12)  (8972) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5920.  
 

 .مجال حممد امني مال-:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .نزاركَي -دهؤك -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( Ozell) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب -3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 2021/ 1/11)  (8973) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5921.  
 

 .خبتيار عمر علي-:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .لةنطةي نوَي -جووت سايدي منارة  -ولري  ةناونيشان / ه-العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( GOLDEN BERRY) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ج -3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 2021/ 1/12)  (8974) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5922.  
 

 .مجال حممد امني مال -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .نزاركيَ -دهؤك  -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( Asia) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب -3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 2021/ 1/12)  (8975) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5923.  
 

 .احملدودة -شركة )خالدار( للتجارة العامة واالدوية واالجهزة الطبية وملتزماتها  -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .م قرب رئاسة وزارة  30اربيل/ شارع -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( فقط شكل) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،ب،ج،د-5) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 2021/ 1/12)  (8976) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5924.  
 

 احملدودة -شركة )خالدار( للتجارة العامة واالدوية واالجهزة الطبية وملتزماتها  .-:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .م قرب رئاسة وزارة 30اربيل/ شارع  -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( مع الشكلTRUST TW:N MED SAFETY) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،ب،ج،د-5) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 2021/ 1/12)  (8977) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5925.  
 

 .احملدودة -شركة )خالدار( للتجارة العامة واالدوية واالجهزة الطبية وملتزماتها  -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .م قرب رئاسة وزارة 30اربيل/ شارع  -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( مع الشكل SUPER PHARMA) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،ب،ج،د-5) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 2021/ 1/12)  (8978) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5926.  
 

 .بازركان/عجيب حميد عبد القادر -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 عراق/ زاخو كؤمةلطةها بازركاني. -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(  جودي ثالص JODY PLUS) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.30) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 2021/ 2/12)  (8979) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5927.  
 

 .كؤمثانياي)نورخاس(بؤ بازركاني طشيت وخواردني ئامادة كراو/سرودار -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

  3186كؤكاي ذمارة-ريةتاغ ةعراق/ هةولري رَيكاي طوَير كوكةكاني ق-العنوان الكامل ملالك العالمة : هيَما /خاوةن ناونيشانى  ❖

 .( شوكران - Shukran) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.هـ – 29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 2021/ 2/12)  (8980) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 شوكران 

Shukran  

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5928.  
 

 بازركان/عجيب محيد عبد القادر. -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .بازركانيعراق/ زاخو كؤمةلطةها  -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( Alajeeb -العجيب ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.30) -:صنف /ثؤلَني ❖

 2021( /2/12)  (8981) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5929.  
 

 بازركان / ريَكان اسماعيل حمد.  -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 عراق/ كؤية بايزاغا نزيك مزكةوتي كةورة. -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( عشتار لؤكس) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.د - 11) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 2021/ 5/12)  (8982) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5930.  
 

 OMER A TiKER MAKiNE METAL iNSAAT VE YAKIT SiSTEMLERi -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

iTHALAT iHRACAT ANONIM SiRKETi.اجلنسية الرتكية/.  

 Horozluhan OSB Mah. Atabey Sok. No:5 -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Selcuklu KONYA TURKEY. 

 .( atikerionx) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب -12،و،ز،ح،ط .ـأ،ب،ج،د،ه -11) -:صنف /ثؤلَني ❖

 )2021/ 5/12)  (8983) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5931.  
 

 .الجنسية الصينية  /Chery Automobile Co., Ltd -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 & Changchun Road, Economy 8 -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

technology Development Zone, Wuhu City, Anhui Province, Chine 

 . ( omoda) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب – 12) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 2021/ 5/12)  (8984) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5932.  
 

الجنسية   /MUTLU AKU VE MALZEMELERI SANAYI ANONiM SIRKETI -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 التركية. 

 TEPEOREN MAH. ESKI ANKARA ASFALTI-العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

CAD. NO:210, TUZLA, 34959 ISTANBUL, TURKEY.   

 . ( CROMكروم ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ -  9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 2021/ 5/12)  (8985) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5933.  
 

 اجلنسية السورية./كامل وبشر زرزور ابناء حممد زرزور -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 -شارع حسن اخلراط-دقاقني -البزورية -دمشق-سوريا -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
   شاغور جواني. 840/8بناء العاقل عقار 

 . ( كفتة-  Kafta Food) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،ز – 29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 5/12/2021)  (8686) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ثيَشكةش كردنى داواكارىريَكةوت و ذمارةى  ❖

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5934.  
 

 كامل وبشر زرزور ابناء محمد زرزور/الجنسية السورية  -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

بناء العاقل عقار  -شارع حسن الخراط-دقاقين -البزورية  -دمشق -سوريا  -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

   شاغور جواني. 840/8

 .( - ZARZOUR زرزور ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ح،ع،ص – 30و.  -29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 2021/ 5/12)  (8987) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5935.  
 

 عبد زاير صالح. -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .10د  2ز  516بغداد / جميلة م  -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( DAMAX) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب –  3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 )2021/ 5/12)  (8988) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5936.  
 

 محمد صباح اسعد قادر.  -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 عراق/ اربيل جادةي كؤية بةرامبةر ماجيدي مؤل. -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( iVAR) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب،ج -32أ،ب،ج،ط.  -30. ـه -29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 2021/ 5/12)  (8989) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5937.  
 

 . العمادي االمين/ثروذةي -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

   عراق/دهؤك طرَي باسَي شةقامي طشيت.-العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( العمادي االمين- AL AMADI AL AMEEN) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.د - 29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 2021/ 6/12)  (8990) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5938.  
 

 بازركان/ محمد مصطفي احمد.  -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 سلَيماني / قةيوان سيت. -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( ديوان مع الشكلDiwan ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.،ب32-31-30-29-3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 2021/ 6/12)  (8991) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5939.  
 

 . كاركةي)ئاظدند( بؤ بةرهةم هَيناني شةرةتي ميوةو ئاوي كانزايي -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

   .2عراق/ اربيل ايطالي -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( Nova  FRESH) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ب - 32) -:صنف /ثؤلَني ❖

( 2021/ 7/12)  (8992) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5940.  
 

 .شركة )كوردة(تجارة العامة وسياحة  -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 عراق/ اربيل رةواندز نزيك مؤتيَل ميَكر.  -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( Rice Kurda) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.هـ – 30) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 2021/ 7/12)  (8993) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5941.  
 

 .ماونتاين(بؤ بازركاني طشيت/سنوردار كؤمثانياي)هاي.     -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

ليك حممود نزيك دادكاي ةعراق/ سلَيماني شةقامي بازنةي م -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 سلَيماني.

 .( High Mountion group) -:اسم العالمة / هيَماناوى   ❖

 (.ب،ج – 35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 2021/ 8/12)  (8994) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5942.  
 

 بازركان /محمد عبد هللا مصطفى. -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 طةرةكي نةورؤز. -دهؤك  -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( VIKING ENERGY DRINK) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ب - 32) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 2021/ 812)/ (8995) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5943.  
 

 كؤمثلنياي ئاشني بؤ بازركاني طشيت /سنوردار. -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 ابراهيم خليل.  –زاخؤ  -العنوان الكامل ملالك العالمة : هيَما /خاوةن ناونيشانى  ❖

 .( ASUN -اش اون ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ح - 30) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 2021/ 9/12)  (8996) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5944.  
 

 بازرطان / نبز ابو بكر حممد امني. -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 سةنتةري دوبةي. -سلَيماني  -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( lona -لونا ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ - 16أ،ب.  -3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 )2021/ 9/12)  (8997) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5945.  
 

 .سعيد ةبازرطان / عمر حممود مح -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 سليمانية/ توي ملك.  -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( SAEED -سعيد ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ،أ31-30-29أ.- 16أ،ب.  -3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 )2021/ 9/12)  (8998) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5946.  
 

 بازركان / يوسف عمر احمد.  -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 سليماني /علي ناجي. -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( YOUSIF GROUP) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ -19.ـه -6) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 12/12/2021)  (8999) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5947.  
 

 كومركي. دةركردني و طشيت بازرطاني بؤ(قبهان) كؤمثانياي  -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .235ذمارة  23عراق/ اربيل رؤيال بيناي دي تابق  -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( KP) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ب،ج-35أ،ب. -5) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 2021/ 7/12)  (9000) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5948.  
 

 .كومركي دةركردني و طشيت بازرطاني بؤ(قبهان) كؤمثانياي -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .235 ذمارة 23 تابق دي بيناي رؤيال اربيل /عراق -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( KP Kingcup co) -:العالمةاسم  / ناوى هيَما  ❖

 (. ب،ج-35.أ،ب -5) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 2021/ 7/12)  (9001) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5949.  
 

 .كومركي دةركردني و طشيت بازرطاني بؤ(قبهان) كؤمثانياي  -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .235 ذمارة 23 تابق دي بيناي رؤيال اربيل /عراق -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( Kingcup) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ب،ج-35.أ،ب -5) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 7/12/2021)  (9002) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5950.  
 

   خملص حممد امساعيل.-:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 هةولري/ ناحية حرير.  -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( الشكل مع  golbarg طلربط) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ى- 30هـ.  -29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 12/12/2021)  (9003) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5951.  
 

 الفرنسية.اجلنسية  /   NOURA HOLDING -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .A VENUE MARCEAU, 75116 PARIS, FRANCE 27 -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( NOURA) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ -42) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 12/12/2021)  (9004) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5952.  
 

 وكَيك. ضبس هيناني بةرهةم  بؤ زةنطني كارطةي  -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 هةولَير /كةسنةزان. -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . (    LAYER TiSHa  الشكل مع) -:اسم العالمة / هيَماناوى   ❖

 (.ح - 30) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 12/12/2021)  (9005) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5953.  
 

 توركي. رةكةزي/  سنوردار /كواستنةوة ازركانيب و لَيندةرايةتي بة بؤ(طنني) ياينكؤمثا لقي  -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 عراق/ زاخؤ كؤمةلكاي بازركاني. -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( EGUR) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،هـ،ز – 11) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 12/12/2021)  (9006) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب كردنى داواكارىريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش  ❖

 

 

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5954.  
 

 .توركي رةكةزي/  سنوردار /كواستنةوة ازركانيب و لَيندةرايةتي بة بؤ(طنني) ياينكؤمثا لقي  -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .بازركاني كؤمةلكاي زاخؤ /عراق -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( SUPR EGUR) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،هـ،ز – 11) -:صنف /ثؤلَني ❖

 12/12/2021)  (9007) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5955.  
 

 .توركي رةكةزي/  سنوردار /كواستنةوة ازركانيب و لَيندةرايةتي بة بؤ(طنني) ياينكؤمثا لقي -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .بازركاني كؤمةلكاي زاخؤ /عراق -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(  EGUR COOL) -:اسم العالمة / هيَماناوى   ❖

 (. أ،هـ،ز – 11) -:صنف /ثؤلَني ❖

 12/12/2021)  (9008) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5956.  
 

 .غازي سيستةمي ورَيطخستين غاز كردني دابني و طشيت بازركاني بؤ(اكرب)كؤمثانياي -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .10شوقة  1بازاري جطةرة قاتي  -سلَيماني  -كوردستان  -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( M FETCO) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.11) -:صنف /ثؤلَني ❖

 12/12/2021)  (9009) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب كردنى داواكارىريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش  ❖

 

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5957.  
 

 كاردو حممد امحد.  -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .10 شوقة 1 قاتي جطةرة بازاري - سلَيماني - كوردستان -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( Mariston) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.11) -:صنف /ثؤلَني ❖

 )2021/ 12/  12)  (9010) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5958.  
 

 امحد.كاردو حممد   -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .10شوقة  1بازاري جطةرة قاتي  -سلَيماني  -كوردستان  -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( Mgorenjo) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.11) -:صنف /ثؤلَني ❖

 12/12/2021)  (9011) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5959.  
 

 .اجلنسية  االردنية /شركة )االوىل( لصناعة التبوغ واملعسل -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

            06551186عمان/ش وصفي التل جممع النعمان   -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( CASANOVA TOBACOكازانوفا  ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 13/12/2021)  (9012) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5960.  
 

 شركة )االوىل( لصناعة التبوغ واملعسل/ اجلنسية  االردنية.  -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

            06551186عمان/ش وصفي التل جممع النعمان   -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( ذهب   DAHAB TOBACO) -:العالمةاسم  / ناوى هيَما  ❖

 (.34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 13/12/2021)  (9013) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

    

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5961.  
 

 بازركان/ ازاد امحد صاحل.  -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 عراق/ سلَيماني مةجيد بةك.  -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( طوهر ضني) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ  - 31،ح . ـه- 30) -:صنف /ثؤلَني ❖

 13/12/2021)  (9014) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5962.  
 

 .(بؤ بازركاني طشيت / سنوردارPURE PATHكؤمثانياي )  -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 عراق/اربيل عةنكاوة نزيك عةنكاوة مؤل. -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( HOUSE OF ENKI) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 13/12/2021)  (9015) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 

 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5963.  
 

 الجنسية االلمانية. /Technoform Caprano + Brunnhofer GmbH -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .Friedrichsplatz 8, 34117 kassel, Germany -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( T) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،ج،و. -19أ،ب،ج،د.  -17،و،ز،ح،ط.ـ،د،ه، جأ،ب  -11،ل.ـأ،ه -6) -:صنف /ثؤلَني ❖

 )13/12/2021)  (9016) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5964.  
 

 الجنسية االلمانية. /Technoform Caprano + Brunnhofer GmbH -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 Friedrichsplatz 8, 34117 kassel, Germany -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( TECHNOFORM) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،ج،و -19أ،ب،ج،د.  -17،و،ز،ح،ط.ـ،د،ه،جأ،ب  -11،ل.ـأ،ه -6) -:صنف /ثؤلَني ❖

 )13/12/2021)  (9017) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5965.  
 

 . الجنسية االلمانية/Technoform Caprano + Brunnhofer GmbH -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 Friedrichsplatz 8, 34117 kassel, Germany -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( TECHNOFORM) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،ج،و -19أ،ب،ج،د.  -17،و،ز،ح،ط.ـ،د،ه،جأ،ب  -11،ل.ـأ،ه -6) -:صنف /ثؤلَني ❖

 13/12/2021)  (9018) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5966.  
 

 .الجنسية االيماراتية /اوة اتش ان ام لالستثمارات ذ م -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

، تالل 2، شارع اخلريف 9، 08سي  17مكتب  -برج اي رايس   -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 . 128755دبي، االمارات العربية املتحدة، صندوق بريد:  -الربشاء 

 .( Saeqسائق ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،ب،ج-39،و،ح. ـب،ه-9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 )13/12/2021)  (9019) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ثيَشكةش كردنى داواكارىريَكةوت و ذمارةى  ❖

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5967.  
 

الجنسية  /LILYUM ILAC VE KIMYA SANAYI TICARET LIMITED SIRKET  I -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 التركية. 

 ,Fatih Sultan Mehmet Mahallesi -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Poligon Caddesi No:8C/1 Umraniye Istanbul TURKEY. 

 .( xylolium) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ،وـأ،ب،ج،د،ه -5) -:صنف /ثؤلَني ❖

 )13/12/2021)  (9020) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5968.  
 

 /الجنسية االمريكية. Holdings LLC3 -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 S. Western Avenue, Park Forest, IL 2250 -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

60466, United States of America. 

 .( L3 L3 VEL3) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ب.-35،و.ـ ه , أ،ب،ج-25ج. -3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 )13/12/2021)  (9021) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5969.  
 

 .شركة ديسربتيف انترتينمنت انك  -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 , فكتوريا ماهي, سيشل.108سويت   -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( Antikaأنتيكا  ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب -42) -:صنف /ثؤلَني ❖

 )14/12/2021)  (9022) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب داواكارىريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى  ❖

 

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5970.  
 

 كارطةها )ئالكؤ( بؤ بةرهةم ئينانا ثرؤفايلني ئةلةمنيؤمي  -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 عراق/ دهؤك كاشَي. -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( Deluxe aluminum) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ،ل،كـأ،ه -6) -:صنف /ثؤلَني ❖

 )14/12/2021)  (9023) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5971.  
 

 كارطةها )ئالكؤ( بؤ بةرهةم ئينانا ثرؤفايلني ئةلةمنيؤمي  -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 . عراق/ دهؤك كاشَي -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( Dubal ALUMINUM) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ،ل،كـأ،ه -6) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 14/12/2021)  (9024) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5972.  
 

 هوتَيلةكان /سنوردار.كَيري رَيستورانت و ر( بؤ كاSilver Medalكؤمثانياي ) -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 . 5تابق  T4 عراق/اربيل ئيمثاير -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( SILVER MEDAL) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب - 42ب،ج.  -35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 15/12/2021)  (9025) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5973.  
 

 ( بؤ بازركاني طشيت / سنوردارsweet violetكؤمثانياي ) -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 عراق/ اربيل شةقامي بةختياري جوجتادةي بةختياري. -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( SWEET VIOLET) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.،وـ أ،ب،ج،ه -25) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 16/12/2021)  (9026) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

   

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5974.  
 

 الجنسية التركية.  /Sutas Sut Urunleri Anonim Sirketi  -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

   .Uluabat Koyu Karacabey Bursa, Turkey-العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(  SUTAS) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ج،ح -30هـ. -29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 16/12/2021)  (9027) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِطةياندنى ذمارة 

5975.  
 

 شركة متوين الشرق للتجارة/ اجلنسية السعودية. -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 ، اململكة العربية السعودية.21453جدة  11035ص.ب   -العنوان الكامل ملالك العالمة : هيَما /خاوةن ناونيشانى  ❖

 . ( مع الشكل  MAKATI –مكاتي ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. 32-30-29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 16/12/2021)  (9028) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5976.  
 

 شركة متوين الشرق للتجارة/ اجلنسية السعودية. -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 . اململكة العربية السعودية.، 21453جدة  11035ص.ب   -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( أورينت جاردنز )مع الشكل( ORIENT GARDENS) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. 32-30-29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 16/12/2021)  (9029) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 (112) االعالنرقم  /رِاطةياندنى ذمارة 

5977.  
 

 شركة متوين الشرق للتجارة/ اجلنسية السعودية. -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 ، اململكة العربية السعودية.21453جدة  11035ص.ب   -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( أورينكس )مع الشكل(Orinex  ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. 21-16-6) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 16/12/2021)  (9030) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5978.  
 

 اجلنسية اللبنانية. /شركة القناطر ش.م.ل -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 بناية ابو نعوم، املنطقة الصناعية،املكلس، جبل لبنان، لبنان.  -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( القناطر )مع الشكل( - AL KANATER) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ط،ر- 30ب،ج،ز،ح.  -29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 16/12/2021)  (9031) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

 

5979.  
 

 اجلنسية السعودية. /شركة متوين الشرق للتجارة  -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 ، اململكة العربية السعودية.21453جدة  11035ص.ب   -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( )مع الشكل(  peep  -يب ب) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. 32-30-29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 16/12/2021)  (9032) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5980.  
 

 اجلنسية االماراتية./شركة ديليكتيا هولدنج ليمتيد -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

,برج السلع, مربعة سوق 24, الطابق 03ريسكوورك  2428  -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 املاريا , أبو ظيب, االمارات العربية املتحدة.ابو ظيب العاملي, جزيرة 

 . ( )مع الشكل(Delektia A Taste of Home) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. 29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 12/2021)/ (9033) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5981.  
 

 م/ اجلنسية االردنية..م.ذ للقانون الدولية سالزبورغ شركة  -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .14بناية رقم  -شارع امللك فيصل بن عبد العزيز  -أم اذينة  -عمان   -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .  (الشكل مع) REACH Immigration() -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.،و،ز،ط ـ ه -42) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 16/12/2021)  (9034) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5982.  
 

 .م/ اجلنسية البنانية.م.ش- صيدون - اللبناني الصابونبيت  شركة -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 عني املري ، قضاء جزين،لبنان.  -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( (الشكل مع) اللبناني الصابونبيت  شركة) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ج -3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 2021(/16/12)  (9035) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5983.  
 

 اجلنسية االمريكية. /Education for Employment  -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 ,K Street NW, Suite 800, Washington 1612 -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
District of Columbia 20006,United States of Americ. 

 .( (الشكل مع)    Education for Employment) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. و،ز-42. أ،ب،ج-41-35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 16/12/2021)  (9036) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5984.  
 

 .اجلنسية االيطالية /Oyster Cosmetics S.P.A -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 via Barzizza 37/A 46043 Castiglione delle -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Stiviere MN, Itaiy. 

 . ( PERLACOLOR) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ج-  3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 16/12/2021)  (9037) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5985.  
 

 . الجنسية االسبانية /EMILIO VALLEJO, S.A  -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 Ctra Martos S/N – 23650 -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

TORREDONJIMENO(JAEN)(SPAIN). 

 .( (الشكل  مع) ACEITES VALLEJO DESDE 1967) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ب،و 29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 16/12/2021)  (9038) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5986.  
 

 . اجلنسية االيطالية /Oyster Cosmetics S.P.A -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 via Barzizza 37/A 46043 Castiglione -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

delle Stiviere MN, Itaiy 

 .( OYSTER COSMETICS) -:العالمةاسم  / ناوى هيَما  ❖

 (.ج-  3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 16/12/2021)  (9039) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5987.  
 

 .خاصةشركة )اسيا سيل( لالتصاالت مساهمة   -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 عراق/ سلَيماني شةقامي سامل.  -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( GAME CELL) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ- 38ب،ج.  -35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 19/12/2021)  (9040) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5988.  
 

 شركة )اسيا سيل( لالتصاالت مساهمة خاصة. -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 عراق/ سلَيماني شةقامي سامل.  -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( YOOZ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ- 38ب،ج.  -35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 16/12/2021)  (9041) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5989.  
 

 شركة )اسيا سيل( لالتصاالت مساهمة خاصة. -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

❖  

 عراق/ سلَيماني شةقامي سامل.  -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( Asiacell E LITE) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ- 38ب،ج.  -35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 19/12/2021)  (9042) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5990.  
 

الجنسية  /Seylaneh sabz Manufacturing and commercial co -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 االيرانية. 

 .No.1.Alley, Golshan st, Apadana Ave, Tehran, Iran -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( Umbrella) -:اسم العالمة / هيَماناوى   ❖

 (. ،أ16-،أ5-3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (  20/12/2021)  (9043) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5991.  
 

الجنسية  /Seylaneh sabz Manufacturing and commercial co -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 االيرانية. 

 No.1.Alley, Golshan st, Apadana Ave, Tehran, Iran -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( COMEON) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ،أ16-3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 20/12/2021)  (9044) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب كردنى داواكارىريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش  ❖

 

 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5992.  
 

 الجنسية االيرانية.  /Seylaneh sabz Manufacturing and commercial co -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 No.1.Alley, Golshan st, Apadana Ave, Tehran, Iran -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( kapeet) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ،أ5-3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 20/12/2021)  (9045) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5993.  
 

 الجنسية االيرانية.  /Seylaneh sabz Manufacturing and commercial co -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 No.1.Alley, Golshan st, Apadana Ave, Tehran, Iran -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( MISSWAKE) -:اسم العالمة / هيَماناوى   ❖

 (. ،أ16-،أ5-3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 20/12/2021)  (9046) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5994.  
 

 اجلنسية االيرانية./Razavi Yeast Co. JSC   -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 – razavi Yeast Co., 67 KM of Mashhad -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Quchan road, Mashhqad, iran. 

 .( رضوى    Razavi) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.م - 30) -:صنف /ثؤلَني ❖

 )20/12/2021)  (9047) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ثيَشكةش كردنى داواكارىريَكةوت و ذمارةى  ❖

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5995.  
 

 اجلنسية االيرانية./Razavi Yeast Co. JSC -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 – razavi Yeast Co., 67 KM of Mashhad -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Quchan road, Mashhqad, iran 

 .( عاليماية رضوى   Aalimayeh Razavi) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.م - 30) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 20/12/2021)  (9048) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5996.  
 

 . الجنسية االيرانية / Salamat Fard Co .-:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

IndustriaI area, St., Jey  th5 th Alley, 11-العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Isfahan, Iran.   

 . ( سالمت فرد SALAMAT FARD) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب -39أ،ب،ج.  -35أ،ج،د،ح،ط،م. -30) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 20/12/2021)  (9049) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5997.  
 

 الجنسية االيرانية. /  Zarrim Sanat Khoshbakht Co -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 ,.Unit3, Second Floor, No.19, West Sarv Blvd -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Shahid hassan Tehrani Moghadam Square, Saadat Abad, Tehran, Iran. 

 .( شاة ثري   Shah Pari) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

ـ  أ،ب،ج،د،ه -30،و،ز،ح. ـ ا،ب،ج،د،ه -29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.أ،ب -39أ،ب،ج .  -35أ،ج،د .-31،و،ي،ك،ل،ن،ف،ز،ح،ط،ص،ر .

 ( 20/12/2021)  (9050) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب داواكارىريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى  ❖

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5998.  
 

 . الجنسية االيرانية/ Bijan Interational Food Industry Company -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 Bijan International Food Industry Company, at -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

the corner of Kavosh Ave, Southern 17 Shahrivar St., Shad Abad, Tehran, Iran. 

 . ( بيذن     Bijan) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.،ح،ك،ن،ف،ص،ر.ـ أ،ب،د،ه- 30،و،ز،ح.  ـ  ب،ه-29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 20/12/2021)  (9051) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5999.  
 

ي  -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖ ن علي عبد المجيد اللعيب   . حسي 

 العراق / البصرة /الرباضعية. -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . (  جوهرة الذهب   مع الشكل ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. 32 - 31) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 20/12/2021)  (9052) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

6000.  
 

ي  -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖ ن علي عبد المجيد اللعيب   . حسي 

   -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . (  اللعيبي الذهب   مع الشكل ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. 32-31-30-29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 20/12/2021)  (9053) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

6001.  
 

 .الدارة املطاعم والفنادق / احملدودة SIL VER MEDAL/ كؤمثانياي-:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 T 4امثاير  -هةولري  -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(  The VINERY WINE BAR ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ - 42) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 20/12/2021)  (9054) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

6002.  
 

 شريوان حممد فرمان -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

   زاخو. -دهوك  -اقليم كردستان  -العراق -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . (  TITANS ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 21/12/2021)  (9055) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

6003.  
 

 ديانا عدنان منرود -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 عنكاوا. -اربيل -اقليم كردستان  -العراق   -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(  DIANA BARWARI ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.25) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 21/12/2021)  (9065) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

6004.  
 

 اجلنسيةالرتكية. /شركة اسالنالر لصناعة اآلحذية والتجارة ذ.م.م -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

حي سوغوتلو تشيما، شارع فوزي تشاكماق االول، الرقم   -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 كوجوك جكمجة / اسطنبول / تركيا. 1/14: 

 . (   مع رسمة بااللوان  Letoon) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ،وـ ب،ج،ه -25) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 21/12/2021)  (9057) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

6005.  
 

 .اجلنسية الرتكية / Bekir DEMIR -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

رقم  -حي سري كوللوك شارع م. عمر ارباجي اوغلوو   -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 شهيد كامل / غازي عنتاب / تركيا. 4/9

 . (   KUSLAR) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ب - 30) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 21/12/2021)  (9058) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

6006.  
 

 . اجلنسية الرتكية /ايلكاس ساجليك يورونلريي سانيي يف تيجاريت ليمتد سريكييت -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 5نولو كادي نو :  83325.اورجانايزي سانيي بوجليسي 3-العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
   سيهيتكامل، غازي عنتاب، تركيا.

 .(  Feesta baby ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ. - 16-أ – 5ج. -3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 21/12/2021)  (9059) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

6007.  
 

 . (للمقاوالت العامة احملدودةGolden pelfشركة ) -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 .12طابق  -كوالن بزنس تاور  -اربيل  -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . (  GOLDEN PELF ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب-37ب،ج . -35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 21/12/2021)  (9060) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

6008.  
 

 .(النتاج كافة انواع املشروباتgolden flavorشركة ) -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 اقليم كوردستان / اربيل / عينكاوة.  -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . (  ARAK BILADI -عرق بالدي  ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،ب،ج - 33) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 21/12/2021)  (9061) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

ARAK BILADI  

 عرق بالدي 

 

 



 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

6009.  
 

 .(بؤ بازركاني طشيت وهَينان وبردن / سنوردارمضانكؤمثانياي )هاشم ر -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 عراق/ زاخؤ كؤمةلكاي بازركاني.  -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(    AL FAJIR-الفجر ) -:اسم العالمة / هيَماناوى   ❖

 (.،و،ز.ـ ب،ه-29.ماعدا  29- 30أ. -16أ. -5أ،ب.  -3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 21/12/2021)  (9062) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

6010.  
 

 .ثرؤذةي )العمادي االمني( -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 عراق/ دهؤك كرَي باسَي شةقامي كشيت.  -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . (  ZAMZAM -بيض زمزم  ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.د - 29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 21/12/2021)  (9063) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب كردنى داواكارىريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش  ❖

 

 

 

 



 

 (112) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

6011.  
 

 . B.R.Cكاركةي )جةكوش(بؤ دروست كردني تةلي  -:مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 عراق / سلَيماني ناوجةي ذالة. -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(  CHAKUSH B.R.C FACTORY ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ـه -6) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( 21/12/2021)  (9064) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 


