
 



 نشرةئاودير

 بلَاودةكريَنةوة يةكةمدةرضووة و ئةم هيَمايانة بؤ جاري  17/3/2022( لة ريَكةوتي114بالوكراوةي ذمارة )
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رِيَكةوتى 
ثيَشكةش 

كردنى 
 داواكارى

تاريخ تقديم 
 الطلب

 خاوةنى هيَما
 

 العالمةمالك 

 هيَماى بازرطانى
 

 العالمة التجارية

 ثؤىل
 

 صنف

   114أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني كة 

 114بالوكرابوو 
1 3367 8/2/2022 EUROPEAN 

REFRESHMENTS 
AL WAHA  - أ،ب،ج-٣٢ الواحة 

   114أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 114كة بالوكرابوو 
2 3366 8/2/2022 EUROPEAN 

REFRESHMENTS 

Schweppes  - 
 یبس  شو

 أ،ب،ج-٣٢

   114أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 114كة بالوكرابوو 
كؤمثانياي مريك كي جي أي أي/  8/2/2022 3463 3

 اجلنسية االملانية
MERCK 

١٦ – 
– أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،

 ی ،ط
   114أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 
 114كة بالوكرابوو 

4 3004 8/2/2022 Pimarks Limited باتشي 
٣٠- 

أ،ج،د،هـ،ح،ط،ص. 
 أ،ب،ج-٣٥

 ب،ج-٣٢ Stokely – Van Camp, G 8/2/2022 2494 5   114أعادة نشر العالمة بالنشرة  



دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 
 114كة بالوكرابوو 

Inc 

   114أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 114كة بالوكرابوو 
6 379 9/2/2022 

كؤمثانياي )بلغارتاباك( بؤ توتن 
 و جطةرة هاوبةشيةتي

M.M أ،ج،د،هـ،و -٣٤ 

   114أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 114كة بالوكرابوو 
 ٣٢ BLACK PANTHER هشيار على حسني 14/2/2022 5373 7

   114أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 114كة بالوكرابوو 
8 1530 14/2/2022 

كؤمثانياي )بةتام( بؤ بازركاني 
طشيت و بةهةم هيَناني و 

ئامادةكردني و لةكيس كردني 
 بةرهةمة خؤراكيةكامن/ سنوردار.

 أ -٣١ بةتام

   114أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 114كة بالوكرابوو 
شركة )الشرق االدني( للخدمات  14/2/2022 908 9

 املخربيةالطبية / احملدودة
MedLabs ج،و،ح -٤٢ 

   114أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 114كة بالوكرابوو 
10 5112 15/2/2022 Irish Distillers 

International Limited 
JAMESON أ،ب،ج-٣٣ 

   114أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 114كة بالوكرابوو 
11 4134 16/2/2022 

كؤمثانياي)نورس( بؤ بازركاني 
و هةناردة طشيت و هاوردة و 

 بةروبومي كشتوكالي/ سنوردار

 SHAD 29-شاد 

 chiya 29-ضيا كؤمثانياي)نورس( بؤ بازركاني  16/2/2022 4137 12   114أعادة نشر العالمة بالنشرة  



دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 
 114بالوكرابوو كة 

طشيت و هاوردة و هاوردة و 
 بةروبومي كشتوكالي/ سنوردار

   114أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 
 114كة بالوكرابوو 

13 4272 16/2/2022 
كؤمثانياي)نورس( بؤ بازركاني 

و  هةناردةطشيت و هاوردة و 
 بةروبومي كشتوكالي/ سنوردار

 Noly 29-30 -نوالي 

   114أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 
 114كة بالوكرابوو 

14 4140 16/2/2022 
كؤمثانياي)نورس( بؤ بازركاني 

و  هةناردةطشيت و هاوردة و 
 بةروبومي كشتوكالي/ سنوردار

 Rima  29-30 -رميا 

   114أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 
 16/2/2022 593 15 114كة بالوكرابوو 

POLIYA POLIESTER 
SANAYI VE TICARET 

LIMITED SIRKETI 
FIRUZKOY BULVARI 
NO:46 A VCILAR / 

ISTANBUL 

poliya 
-2أ،ب،ج،د،هـ،و. -1

 أ،ب،ج،د-4أ،ب،ج،د. 

   114أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 
 114كة بالوكرابوو 

شركة )كونتيك(للتجارية )ش.  20/2/2022 5919 ١٦
 ذ.م.م(.

Kontec 35 

   114أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 
 114كة بالوكرابوو 

17 883 20/2/2022 

كؤمثانياي )كارناس( بؤ 
بةليَندةرايةتي بيناسازي و 

بازركاني كشيت و دابني 
 كردني/سنوردار

ARNAS 
- 37د.-36ب،ج.  - 35

 أ

   114أعادة نشر العالمة بالنشرة  
 21/2/2022 8258 ١٨دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

كؤمثانياي )امين سفني كمال( بؤ 
بازركاني كةت و ثةلي خؤراك / 

RELAX - ب،ج -32-،أ 16 -3 ريالكس 



 سنوردار 114كة بالوكرابوو 

   114أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 
 114كة بالوكرابوو 

 Liptis Switzerlandشركة ) 24/2/2022 2882 ١9

SA 
Liptomama plus 5- ب 

   114أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 
 114كة بالوكرابوو 

 Liptis Switzerlandشركة ) 24/2/2022 5075 20

SA 
LIPTOMIL 5- ب 

   114أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 
 114كة بالوكرابوو 

 Liptis Switzerlandشركة ) 24/2/2022 2623 2١

SA 
Liptomilk 5- ب 

   114أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 
 114كة بالوكرابوو 

 Liptis Switzerlandشركة ) 24/2/2022 2883 22

SA 
Liptomil plus 5- ب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 شهرملدة نقل ملكية (114)يف نشرة ( 3367)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 بؤ زانيَن مانك بازركانيكواستنةوةي خاوةنداريةتي هيَماي  (114)لة بالوكراوةي ( 3367) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (114) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2541.  

 .اجلنسية االرلندية /EUROPEAN REFRESHMENTS -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

  ..Southgate Dublin Road, Drogheda, A92 YK7W, Ireland-خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( الواحة  -   AL WAHA) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . ( أ،ب،ج-٣٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ ٨/٢)  (٣٣٦٧) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 

 

 

 

 
 



 
 لشهرملدة قل ملكية  (114)يف نشرة ( 3366)  أعادة نشر العالمة بالرقم

 بؤ زانيَنركاني كواستنةوةي خاوةنداريةتي هيَماي باز (114)لة بالوكراوةي ( 3366) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة
 

                                                                                                                 (114) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2542.  

 .اجلنسية االرلندية. /EUROPEAN REFRESHMENTS -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

  .Southgate Dublin Road, Drogheda, A92 YK7W, Ireland -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( بسی شو -  Schweppes) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . ( أ،ب،ج-٣٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٨/٢/٢٠٢٢)  (٣٣٦٦) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 

 

 

 

 

 



 
  ملدة أضافة اصناف(114)يف نشرة ( 3463)  أعادة نشر العالمة بالرقم

 داواكاري زيادكردني ثؤلني وكةرستةي هيَماي تؤماركراوة  (114)لة بالوكراوةي ( 3463) ةدووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمار

                                                                                                                 114) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2543.  

 .كؤمثانياي مريك كي جي أي أي/ اجلنسية االملانية-: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

   .درامستادت ، المانيا 250 64293فرانكفورت ستراسة -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

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

 .( هـ -٥أ،ب،ج. حذف-٤١ط.   -٢٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٨/٢/٢٠٢٢)  (٣٤٦٣) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 

 

 

 

 \ 

 

 

 
 



 
 شهرملدة  نقل ملكية(114)يف نشرة ( 3004) أعادة نشر العالمة بالرقم

 بؤ زانيَن خاونداريةتي هيَماي بازركاني بؤداواكاري كواستنةوةي  (114)لة بالوكراوةي ( 3004) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة
 

 

(114) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
                                                                                                           

2544.  
 .  اجلنسيةالبنانية /Pimarks Limited-: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

   .Castle Street, St. Helier, JE2 3RT, Jersey 12-خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( باتشي ) -:اسم العالمة / هيَماناوى  ❖

 . ( أ،ب،ج -٣٥أ،ج،د،هـ،ح،ط،ص.  -٣٠) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٨/٢/٢٠٢٢)  (٣٠٠٤) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 

 

 

 



 
 شهرملدة  تغيري عنوان صاحب العالمة(114)يف نشرة ( 2494)  أعادة نشر العالمة بالرقم

 بؤ زانيَن مانك يةكدواكالري طوريين ناونيشان خاوةني هيَماي بازركاني بؤ  (114)لة بالوكراوةي ( 2494) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة
 

 

(114) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
                                                                                                                    

2545.  
 .اجلنسية االمريكية /Stokely – Van Camp, Inc-: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

  ..Anderson Hill Road Purchase, New York 10577, United States of America 700-خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( G) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . ( ب،ج-٣٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٨/٢/٢٠٢٢)  (٢٤٩٤) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 
 ملدة  أضافة اصناف(114)يف نشرة ( 379)  أعادة نشر العالمة بالرقم

 دكردني ثؤلني وكةرستةي هيَماي بازركاني داواكاري زيا (114)لة بالوكراوةي ( 379) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة
 

                                                                                                                 (114) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2546.  

 ./ اجلنسية البلغارية كؤمثانياي )بلغارتاباك( بؤ توتن و جطةرة هاوبةشيةتي-: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

  .62شةقامي غراف ايغتااييف /ذمارة/  1000صوفيا /بولغارية -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( M.M) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . ( أ،ج،د،هـ،و  -٣٤) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٩/٢/٢٠٢٢) (٣٧٩) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 

 

 

 
 



 
 

 شهرملدة  نقل ملكية(114)يف نشرة ( 5373)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 بؤ زانيَن مانك داواكاري طواستنةوةي خاوةنداريةتي هيَماي بازركاني بؤ يةك (114)لة بالوكراوةي ( 5373) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

 

                                                                                                           114) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2547.  

 .هشيار على حسني-: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

   .طريق طاوكي. قرية باكوالدكي –زاخو   –عيراق -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

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

 . ( ٣٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ١٤/٢/٢٠٢٢)  (٥٣٧٣) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖
 

 

 

 

 
 

 



 
 للعلمشهرجتديد عالمة ملدة (114)يف نشرة ( 1530) أعادة نشر العالمة بالرقم

 بؤ زانيَن ماوةىيةك مانكنوي كردنةوي هيَما بؤ  (114)لة بالوكراوةي ( 1530) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة
 

 

(114) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
                                                                                                                    

2548.  
 . سنورداركؤمثانياي )بةتام( بؤ بازركاني طشيت و بةهةم هيَناني و ئامادةكردني و لةكيس كردني بةرهةمة خؤراكيةكام/ -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 ناوضة ثيشةسازي كةزنةزان.عراق/اربيل -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

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

 .(  أ -٣١) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ١٤/٢/٢٠٢٢)  (١٥٣٠) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 

 

 



 
 

 جتديد عالمة(114)يف نشرة ( 908)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 بؤ زانيَن ماوةىيةك مانكنوي كردنةوي هيَما بؤ  (114)لة بالوكراوةي ( 908) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                 (114) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2549.  

 .شركة )الشرق االدني( للخدمات املخربيةالطبية / احملدودة.-: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 .  11183 عمان 830200 اململكة االردنية اهلامشية / عمان / ص.ب -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

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

 . ( ج،و،ح  -٤٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ١٤/٢/٢٠٢٢) (٩٠٨) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 

 

 

 



 
 نقل ملكية (114)يف نشرة ( 5112)  أعادة نشر العالمة بالرقم

كواستنةوةي خاةنداريةتي هيَماي بازركاني بؤ  (114)لة بالوكراوةي ( 5112) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة
 

 

(114) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
                                                                                                                    

2550.  
 .اجلنسية االيرلندية /Irish Distillers International Limited-: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

  . .Simmonscout House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland-خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

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

 . ( أ،ب،ج-٣٣) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ١٥/٢/٢٠٢٢)  (٥١١٢) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 

 

 

 



 
 

 اضافة اصناف ملدة (114)يف نشرة ( 4134)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 داواكاري زيادكردنيثؤلينوكةرستةي هيَماي بازركاني بؤ  (114)لة بالوكراوةي ( 4134) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                    (114) قم االعالنر /راكةياندنى زمارة 
2551.  

 .و بةروبومي كشتوكالي/ سنوردار هةناردةكؤمثانياي)نورس( بؤ بازركاني طشيت و هاوردة و -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

   .ريَطاي طويَرعراق/اربيل -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

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

 . ( ٢٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ١٦/2/2022)  (٤١٣٤) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 اضافة اصناف ملدة  (114)يف نشرة ( 4137)  العالمة بالرقمأعادة نشر 
 داواكاري زيادكردنيثؤلينوكةرستةي هيَماي بازركاني بؤ  (114)لة بالوكراوةي ( 4137) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

 

                                                                                                                   (114) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2552.  

 ..و بةروبومي كشتوكالي/ سنوردار هةناردةكؤمثانياي)نورس( بؤ بازركاني طشيت و هاوردة و  -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

  .ريَطاي طويَرعراق/اربيل  -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

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

 . ( ٢٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ١٦/2/2022)  (٤١٣٧) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 اضافة اصناف ملدة  (114)يف نشرة ( 4272) أعادة نشر العالمة بالرقم

 داواكاري زيادكردنيثؤلينوكةرستةي هيَماي بازركاني بؤ  (114)لة بالوكراوةي  4272)( دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة
 

 

(114) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
                                                                                                                    

2553.  
 .و بةروبومي كشتوكالي/ سنوردار هةناردةكؤمثانياي)نورس( بؤ بازركاني طشيت و هاوردة و  -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

  .ريَطاي طويَرعراق/اربيل  -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

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

 . ( ٣٠  - ٢٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ١٦/2/2022)  (٤٢٧٢) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 

 

 



 
 

 اضافة اصناف ملدة  (114)يف نشرة ( 4140)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 نيثؤلينوكةرستةي هيَماي بازركاني بؤ داواكاري زيادكرد (114)لة بالوكراوةي ( 4140) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

 

(114) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
                                                                                                                    

2554.  
 ..و بةروبومي كشتوكالي/ سنوردار هةناردةكؤمثانياي)نورس( بؤ بازركاني طشيت و هاوردة و  -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

  .ريَطاي طويَرعراق/اربيل  -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

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

 . ( ٣٠  - ٢٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ١٦/2/2022)  (٤١٤٠) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 للعلمشهرجتديد عالمة ملدة (114)يف نشرة ( 593)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 بؤ زانيَن ماوةىيةك مانكنوي كردنةوي هيَما بؤ  (114)لة بالوكراوةي ( 593) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                               (114) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2555.  

 POLIYA POLIESTER SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI FIRUZKOY BULVARI NO:46-: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

A VCILAR / ISTANBUL. 

   ./ اوجيالر.  72تركيا / اسطنبول / فيروزكوي يولو / رقم  -هيَما :خاوةن ناونيشانى  ❖

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

 ، د(.   أ،ب،ج-٤أ،ب،ج،د.  -٢أ،ب،ج،د،هـ،و.  -)  -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ١٦/2/2022) (٥٩٣) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖
 

 

 

 

 

 
 



 
 اضافة اصناف ملدة  (114)يف نشرة ( 5919)  أعادة نشر العالمة بالرقم

 داواكاري زيادكردنيثؤلينوكةرستةي هيَماي بازركاني بؤ  (114)لة بالوكراوةي ( 5919) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة
 

                                                                                                              (114) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2556.  

 . شركة )كونتيك(للتجارية )ش. ذ.م.م(-: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

   .حبركةعراق/اربيل -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

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

 . ( ٣٥) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠/2/2022)  (٥٩١٩) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 للعلمشهرجتديد عالمة ملدة (114)يف نشرة ( 883)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 بؤ زانيَننوي كردنةوي هيَما  (114)لة بالوكراوةي ( 883) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

 

                                                                                                                  (114) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2557.  

 .كؤمثانياي )كارناس( بؤ بةليَندةرايةتي بيناسازي و بازركاني كشيت و دابني كردني/سنوردار-: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

  .م نزيك جوارياني ئيسكان 60عراق / اربيل -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

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

 . ( أ- ٣٧د.-٣٦ب،ج.    – ٣٥) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠/2/2022) (٨٨٣) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 أضافة اصناف ملدة (114)يف نشرة ( 8258)  أعادة نشر العالمة بالرقم

 زيادكردني ثؤلني هيَماي بؤ  (114)لة بالوكراوةي ( 8258) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(114) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
                                                                                                                     

2558.  
 .و ثةلي خؤراك / سنوردار لكؤمثانياي )امين سفني كمال( بؤ بازركاني كة-: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

   .نزيك هةزة - كةسنةزان -عراق / هةوليَر   -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( ریالكس  - RELAX) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . (  ب،ج -٣٢-،أ ١٦ -٣) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢١/2/2022)  (٨٢٥٨) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

 تغيري عنوان (114)يف نشرة ( 2882)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 بؤ زانيَن دواكاري ناونيشان خاوةني هيَماي بازركاني  (114)لة بالوكراوةي ( 2882) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

 

(114) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
                                                                                                                    

2559.  
 . (/ اجلنسية السويسريةLiptis Switzerland SAشركة )-: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

  ..Rue Francois – Bellot 6, c/o kellerhals Carrard Geneve SNC,1206 Geneva, Switzerland-خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .(  Liptomama plus) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 .(  ب  -٥) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٣/2/2022)  (٢٨٨٢) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 تغيري عنوان  (114)يف نشرة ( 5075)  أعادة نشر العالمة بالرقم

 بؤ زانيَن دواكاري ناونيشان خاوةني هيَماي بازركاني  (114)لة بالوكراوةي ( 5075) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة
 

(114) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
                                                                                                                    

2560.  
 . (/ اجلنسية السويسريةLiptis Switzerland S Aشركة ) -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

  .Rue Francois – Bellot 6, c/o kellerhals Carrard Geneve SNC,1206 Geneva, Switzerland -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

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

 .(  ب  -٥) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٣/2/2022)  (٥٠٧٥) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 تغيري عنوان  (114)يف نشرة ( 2623)  أعادة نشر العالمة بالرقم

 بؤ زانيَن دواكاري ناونيشان خاوةني هيَماي بازركاني  (114)لة بالوكراوةي ( 2623) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة
 

(114) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
                                                                                                                    

2561.  
 . (/ اجلنسية السويسريةLiptis Switzerland S Aشركة ) -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

  .Rue Francois – Bellot 6, c/o kellerhals Carrard Geneve SNC,1206 Geneva, Switzerland -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

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

 .(  ب  -٥) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٣/2/2022)  (٢٦٢٣) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 تغيري عنوان  (114)يف نشرة ( 2883)  أعادة نشر العالمة بالرقم

 بؤ زانيَن دواكاري ناونيشان خاوةني هيَماي بازركاني  (114)لة بالوكراوةي ( 2883) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة
 

 

                                                                                                                   (114) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2562.  

 . (/ اجلنسية السويسريةLiptis Switzerland S Aشركة ) -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

  .Rue Francois – Bellot 6, c/o kellerhals Carrard Geneve SNC,1206 Geneva, Switzerland -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( Liptomil plus) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 .(  ب  -٥) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٣/2/2022)  (٢٨٨٣) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 

 

 

 

 

 



 (411بالوكراوةي ذمارة )  فةهرةستى   (٤١١) العالمات المنشورة في نشرة  

 بلَاودةكريَنةوة يةكةمدةرضووة و ئةم هيَمايانة بؤ جاري  17/3/2202لة ريَكةوتي 

 

 با
 

 
 

 

ذمارةى 
 فايل

 رقم فايل

 رِيَكةوتى ثيَشكةش كردنى
 داواكارى

 تاريخ تقديم الطلب

 
 خاوةنى هيَما

 
 العالمةمالك 

 

 
 هيَماى بازرطانى

 
 العالمة التجارية

 

 
 ثؤل
 

 صنف

٦٩٥٠ 9175 31 /2/2022 
 بازركان / شوان فواد وهاب

MINA Baby 
 -21أ.  -17أ.  -16أ.  -5أ. -3

 أ،ب،ج.

٦٩٥١ 9176 31 /2/2022 
 بازركان / شوان فواد وهاب

SWADDE BABY 
 -21أ.  -17أ.  -16أ.  -5أ. -3

 أ،ب،ج.

 بازركان/ رشيد سليم شريف 2022/ 2/2 9177 ٦٩٥٢
Zarif 3- .أ،ب.-31-30-29أ،ب 

٦٩٥٣ 9178 3/2 /2022 
 -اجلوهرة الشقراء  السيد بالل احلموي

ALJAWHARA 

ALSHAKRAA 

 أ،ب،ج،ح،ط،ي -30

 أ-3 صابون صباح الزنابيلي التاجر عيسى حسن مهدي 2022/ 3/2 9179 ٦٩٥٤

 أ،ب،ج -AFTER 3  -أفرت  اندرونحسن عدنان  2022/ 3/2 9180 ٦٩٥٥

 ب - MUSTAFA 30 - مصطفى شركة برستيج لالسترياد و التصدير 2022/ 3/2 9181 ٦٩٥٦



 ب - MUSTAFA 30 -مصطفى  شركة برستيج لالسترياد و التصدير 2022/ 3/2 9182 ٦٩٥٧

٦٩٥٨ 9183 3/2 /2022 
اوبتيموس اس جية اكس االلكرتونيات ش 

 ج - iCASH 36 ذ م م  

 بي ام جية اند سرتيز ش.مح.ذ م م   2022/ 3/2 9184 ٦٩٥٩
YAS TOBCCO 34 - أ،ب،ج،د 

 بي ام جية اند سرتيز ش.مح.ذ م م   2022/ 3/2 9185 ٦٩٦٠
SERENA 34 - أ،ب،ج،د 

٦٩٦١ 9186 3/2 /2022 
EKICILER SUT GIDA TARIM 
HAYVANCILIK SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI 
EKiCi 29 - هـ ، و 

٦٩٦٢ 9187 3/2 /2022 

(بؤ FAMILY BOXكؤمثانياي )
بالوكردنةوةي ثةخشي تةلةفزيؤني 

وراديؤ و خزمةتطوزاري راكةياندن و ثة 
خشي ضةثك و بةرهةم هيَناني هونةري/ 

 .سنوردار

FAMILY 9 - أ،ح،هـ 

٦٩٦٣ 9188 3/2 /2022 
كؤمثانياي )ايادي الرمحة( بؤ بازركاني 

 طشيت / سنوردار.
MEXX 

LUBRICATION 
 أ   -٤

٦٩٦٤ 9189 3/2 /2022 
( بؤ SWISS Roseكؤمثانياي )

 بازركاني طشيت / سنوردار.
5 3 - 35 

٦٩٦٥ 9190 6/2 /2022 
كاركةي )خويَي رةيان( بؤ زياد كردني يؤد 

 ثيضانةوةي.خويَي خؤاركي بيَ يؤد و 
 (Salt Taban-  خويَي تابان- 

 .ملح تابان
 ن - 30

٦٩٦٦ 9191 6/2 /2022 
 بازركان / سركار عبد القادر عبد اهلل.

GOLDEN CREST 
 20،ب،د،هـ،و. -11ح. -9ب.  -8

 ب-

٦٩٦٧ 9192 6/2/2022 IMOTO HAMONO CO., LTD 
BULLOX 8- أ 

 أ،ب،ج-37ب،ج. -35أ.  -20 مع الشكل - concept( بؤ Concept Interiorsكؤمثانياي ) 2022/ 6/2 9193 ٦٩٦٨



 ديكؤرات وبةرهةم هيناني مؤبيليات

٦٩٦٩ 9194 6/2 /2022 
كؤمثانياي) ئاوي زيو( بؤ بازركاني 
 خؤراك و ساماني ئاذةلي / سنوردار.

 هـ - shandiz 29 -لبنيات شانديز 

٦٩٧٠ 9195 6/2 /2022 
DEVA HOLDING ANONIM 

SIRKETI d DEVA 

 -35أ،ب.-10أ،ب،ج،د،هـ،و. -5
-42أ،ب،ج،د. -36أ،ب،ج. 

 طو،ز،ح،

٦٩٧١ 9196 6/2 /2022 Ningbo Caitang Cosmetics 
Co., LTD TIMAGE 3-  .أ،ب،ج-21ج 

 30-29أ،ب.-3 محيد بازركان / كارزان مجال رشيد 2022/ 6/2 9197 ٦٩٧٢

 أ.-16أ.-5أ،ب. -Gold PAris   3طولد باريس  شركة باريس للتجارة العامة احملدودة  2022/ 6/2 9198 ٦٩٧٣

 أ -42 كةشكؤلَ ريَستورانت و كافرتياي كةشكؤلَ  7/2/2022 9199 ٦٩٧٤

 بازركان / سعدي علي مولود 7/2/2022 9200 ٦٩٧٥
DALIAS  -أ،ب -3 دالياس 

٦٩٧٦ 9201 7/2/2022 
كؤمثانياي)كياني برايةتي( بؤ بازركاني 

 طشيت / سنوردار.
َDeepFres 3- ج 

٦٩٧٧ 9202 7/2/2022 
كاركةي )دالةهؤ( بؤ بةرهةم هيَناني 

 ئاوي سروشيت و شةرربةت.
DALAHOO - ب -32 دالوهؤ 

٦٩٧٨ 9203 8/2/2022 
كاركةي )فخر الدين خضر حممد( بؤ 

 برذاندني ضرةزات
 BAHAR -ضةرةزاتي بةهار 

NUTS 
 ز -29

٦٩٧٩ 9204 8/2/2022 
 أشرف حممد سليمان.

 Floria -فلوريا 
 -30أ،ب،ج،هـ،ز،ح.  -29

 أ،ب،ج،ك،م،ن،ع،ص،ر

 كاركةى)ليمؤ( بؤ ئايس كريَم 8/2/2022 9205 ٦٩٨٠
Goli Hang 30 -ح 



 هيَرش علي حسني. 8/2/2022 9206 ٦٩٨١
O.TWO.O cosmetic 3-ج 

٦٩٨٢ 9207 8/2/2022 
( بؤ بازركردن و SCOREكؤمثانياي )

 أ-38ب،ج.-ebazar net 35 بازركاني طشيت / سنوردار

٦٩٨٣ 9208 8/2/2022 
( الطبية خمتربات / SIACHAWشركة )

 ZEE 5 احملدودة

٦٩٨٤ 9209 9/2 /2022 
كاركةي )ئاوي مريا( بؤ بةرهةم هيَناني 

 ب-MY ARBIL 32 ئاوي كانزايي

٦٩٨٥ 9210 9/2 /2022 
باز ركان / نوشريوان خسرؤ رؤوف خسرو 

 رؤوف
Sh&k Shirwan & 

Karwan 
25 

٦٩٨٦ 9211 9/2 /2022 
كؤمثانياي)ووالت( بؤ ثةروةردة و فيَر 

 كردن
 أ،ب،ج - 41ب،ج.  -35 باخضةي منداالني خةوني منداالن

 بازركان / ناطق توفيق ابراهيم 2022/ 9/2 9212 ٦٩٨٧
KIWI 29-30-32 

٦٩٨٨ 9213 9/2 /2022 
( بؤ دروست LUXIVERSEكاركةي)

 أ،ج -LUXIVERSE 20 كردني كةوةنتةر و ديكؤراتي دار

 (Kunafa Plusشرينةمةني) 2022/ 9/2 9214 ٦٩٨٩
Kunafa Plus 30 -.أ-42ب،ج. -35 ط 

 ICE CREAM PLUSساردةمةني  2022/ 9/2 9215 ٦٩٩٠
ICE CREAM PLUS 30 -أ-42ب،ج. -35. ي 

٦٩٩١ 9216 9/2 /2022 
كؤمثانياي )ووالت( بؤ ثةروةردة و فيَر  -:

 كردن.
قوتاخبانةي خةوني بنةرةتي 

 ناحكومي
 أ،ب،ج - 41ب،ج. - 35

٦٩٩٢ 9217 9/2 /2022 
كاركةي)ضثسي ظةبون( بؤ بةرهةم 

 أ -31ز. - Mr Shaho 29 هيَناني جثس )ثفك(.

٦٩٩٣ 9218 9/2 /2022 
كؤمثانياي )حيدر امحد موسى( بؤ 

بازركاني طشيت و درويتكردني سةندةويج 
 ثةنالو ئالي كؤيؤن

ASAS BOND 1 -  .أ،هـ ،و -6د 



٦٩٩٤ 9219 10/2 /2022 
 بازركان / كارزان مجال رشيد

Mardin- ماردين 
ماعدا -31-30-29أ،ب. -3

 ،هـ30

٦٩٩٥ 9220 10/2 /2022 
 TUHFA بازركان /باسوان حسن رسول

ALSHABAB- حتفة
 الشباب

 32-30-29-،أ16 -،أ3-5

٦٩٩٦ 9221 10/2 /2022 
كؤمثانياي )ضياو(بؤ بازركاني طشيت و 
بةرهةم هيَناني ئايس كريَم شريةمةني و 

 شةربةت و شوكالت / سنوردار
Eat Eat 29 .ب-32ي. -30،هـ 

٦٩٩٧ 9222 10/2 /2022 
بةليَندةرايةتي و كؤمثانياي )بيشوان( بؤ 

 أ -Ota 4 بازركاني طشيت / سنوردار

٦٩٩٨ 9223 10/2 /2022 ANDS TRADING FZCO 
SPARX 34-أ،ب،ج،د،هـ،و 

٦٩٩٩ 9224 10/2 /2022 ANDS TRADING FZCO 
SEEK 34-أ،ب،ج،د،هـ،و 

٧٠٠٠ 9225 10/2 /2022 ANDS TRADING FZCO 
ANDS ZING 34-أ،ب،ج،د،هـ،و 

٧٠٠١ 9226 10/2 /2022 ANDS TRADING FZCO 
ANDS SPARX 34-أ،ب،ج،د،هـ،و 

٧٠٠٢ 9227 10/2 /2022 ANDS TRADING FZCO 
ZING 34-أ،ب،ج،د،هـ،و 

٧٠٠٣ 9228 10/2 /2022 ANDS TRADING FZCO 
slix 34-أ،ب،ج،د،هـ،و 

٧٠٠٤ 9229 10/2 /2022 ANDS TRADING FZCO 
ANDS SEEK 34-أ،ب،ج،د،هـ،و 

٧٠٠٥ 9230 10/2 /2022 
ANDS TRADING FZCO 

ANDS 
 -35. أ،ب،ج،د،هـ،و-34

 أ،ب،ج.

٧٠٠٦ 9231 10/2 /2022 
حممد حسني سقازادة خسرو مصطفى 

 شاهي
 ECOMARTاكومارت 

-35ب،د،هـ.-30أ. -16أ،ب.-3
 ،ح-42أ،ب.-39ا،ب.



 أ،ب،ج،د-ATHILAR    2 رآثيال عمر عدنان اندرون 2022/ 10/2 9232 ٧٠٠٧

٧٠٠٨ 9233 10/2 /2022 
GUANGZHOU POWER ASIA 

TRADING CO., LTD MILTO 
-11أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح.-9

 أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،ط

٧٠٠٩ 9234 13 /2/2022 
رهةم ة( بؤ بNOODLEكاركةي )

 هيَناني شةعرية و معكرؤني وئيندؤمي.
MY NOODLES 

PASTA 
 ز - 29

 ص- 30ب،ز.  - 29 النسر الذهيب العامةشركة الدرة الدمشقية للتجارة  2/2022/ 13 9235 ٧٠١٠

 ص- 30ب،ز.  - 29 خريات الشام شركة الدرة الدمشقية للتجارة العامة 2/2022/ 13 9236 ٧٠١١

 ص- 30ب،ز.  - 29 املتوسط شركة الدرة الدمشقية للتجارة العامة 2/2022/ 13 9237 ٧٠١٢

 بازركان/ أمحد كامةران حممد 2/2022/ 13 9238 ٧٠١٣
KOK 30-،طح 

٧٠١٤ 9239 13 /2/2022 

 شهاب مامند سعيد

ROYAL ARM 

-16أ،ب.-5أ،ب،ج،د. -3
-30أ،ب،ج،د،هـ،و،ز.-29أ،ب.

أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،ط،م،ن،ف،
 ب،ج-32ص،ر. 

٧٠١٥ 9240 13 /2/2022 

 شهاب مامند سعيد

SQ ROYAL 

-16أ،ب.-5أ،ب،ج،د. -3
-30أ،ب،ج،د،هـ،و،ز.-29أ،ب.

أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،ط،م،ن،ف،
 ب،ج-32ص،ر. 

٧٠١٦ 9241 9/2 /2022 
شركة )اخلطوط احلرة( للتجارة العامة 

 ب،ج-TAGEER 32 -تاجري ذ.م.م

احلرة( للتجارة العامة  اخلطوطشركة ) 2022/ 9/2 9242 ٧٠١٧
 ب،ج-TAGEER 32 -تاجري ذ.م.م

٧٠١٨ 9243 14/2 /2022 
هيوا محة علي صاحل و بازركان عزيز 

 حممد نوري عبد احملمد.
 SHAMKHAL-لمشخا

-29أ،ب.-16أ،ب،ج،د. -3
-30أ،ب،ج،د،هـ،و،ز.



،م،ن،فطأ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،
 ب،ج-32أ،د.-31،ص،ر.

٧٠١٩ 9244 14/2 /2022 
( بؤ دروست كردني MYRIADكاركةي)

 أ-31ز. -CRISPY FRIES 29 فينكةر

٧٠٢٠ 9245 14/2 /2022 
كؤمثانياي )بؤس لةيك( بؤ بازركاني 

 أ،ب،د -HEXA 34 طشيت و وةبةرهيَناني خانوبةرة / سنوردار

٧٠٢١ 9246 
15/2 /2022 

 
( بؤ Eagle Wingsكؤمثانياي)

 بازركاني طشيت / سنوردار
 أ-venicia   30-ظينيسيا 

٧٠٢٢ 9247 
15/2 /2022  

 

 كشيت بةليَندةرايةتي بؤ مةم)نيايثاكؤم
 ب،ج -M 35 -الشكل مع .سنوردار /

 ب،ج-35 ط.ح،-Amenae jolla 30-ئامينةي جؤالَ خاوةني )شريين ئاميين جؤال(َ. 2022/ 15/2 9248 ٧٠٢٣

 قادر حممد جنم الدين. 16/2/2022 9249 ٧٠٢٤
HOSPITA 5-  .ا -10أ،د 

٧٠٢٥ 9250 16/2/2022 

TOYOTA  JIDOSHA 
KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) /. 
BZ2X 12-أ،ب 

٧٠٢٦ 9251 16/2/2022 

TOYOTA  JIDOSHA 
KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) /. 
bz  - أ،ب-12 مع الشكل 

٧٠٢٧ 9252 16/2/2022 

TOYOTA  JIDOSHA 
KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) /. 
BZ1X 12-أ،ب 



٧٠٢٨ 9253 16/2/2022 

TOYOTA  JIDOSHA 
KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) /. 
BZ 12-أ،ب 

٧٠٢٩ 9254 16/2/2022 

TOYOTA  JIDOSHA 
KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) /. 
BZ4X 12-أ،ب 

٧٠٣٠ 9255 16/2/2022 HYPE-IP LIMITED 
HYPE 32 

 أ -42 مطعم الدار دارك -مع الشكل  مطعم الدار دارك 16/2/2022 9256 ٧٠٣١

مع  - FRESHLYفرشلي   شركة متوين الشرق للتجارة 16/2/2022 9257 ٧٠٣٢
 الشكل

29-30-32 

 دتالنسر أند النسر ليمشركة  16/2/2022 9258 ٧٠٣٣
diwanbeirut 42- أ 

 صطفىبازركان / هذار حممد م 16/2/2022 9259 ٧٠٣٤
Nurvit 11 - ح ط، 

٧٠٣٥ 9260 16/2/2022 
( بؤ FALLONكارطةي فالؤن ) -:

 ز - FALLON 29 لةكيس ناني خؤراكي ووشك

 ذيار سردار عمر بازركان / 2022/ 17/2 9261 ٧٠٣٦
TOYOSET 9 - .ب،د،هـ،و - 11ح 

 بازركان / سامان امحد رشيد 20/2/2022 9162 ٧٠٣٧
RAS ITALY 11 - 20أ، 

 صنعان عثمان حسني 2/2022/ 21 9263 ٧٠٣٨
sanco - أ30ز.  - 29 سة نكؤ، 

٧٠٣٩ 9264 21 /2/2022 
كؤمثانياي )بةختياري( بؤ بازركاني 

 طشيت / سنوردار
- OAK TREE  شجرة بلوط 

 دار بةروو(. -
29-30-31 

( بؤ LUXURY DOORكاركةي ) 2/2022/ 21 9265 ٧٠٤٠
SK LUXURY DOOR 20 أ ، 



 دروست كردني دةركاي بالؤن يريَس

٧٠٤١ 9266 21 /2/2022 YILDIZ HOLDING A .S. 
ULKER DIDO 30 - ،طح 

٧٠٤٢ 9267 21 /2/2022 YILDIZ HOLDING A .S . 
ULKER OLALA 30 - ،طح 

٧٠٤٣ 9268 21 /2/2022 
شركة كروجني النتاج املشروبات الغازية 

واملياة الصحية والعصائر وااللبان 
 ومشروبات الطاقة.

 ب -FIRE BALL 32-فاير بول 

٧٠٤٤ 9269 21 /2/2022 
شركة كروجني النتاج املشروبات الغازية 

واملياة الصحية والعصائر وااللبان 
 ومشروبات الطاقة.

 ب -BIG POWER 32بيغ باور 

 معمل سيواس. 2/2022/ 21 9270 ٧٠٤٥
FRIO 32- ب 

 معمل سيواس. 2/2022/ 21 9271 ٧٠٤٦
FRIO 32- ب 

 34 3000 .طارق عبد اهلل امني 2/2022/ 21 9272 ٧٠٤٧

٧٠٤٨ 9273 21 /2/2022 Altunkaya Insaat Nakliyat 
Gida Ticaret Anonim Sirketi MAHMOOD RICE 30 -هـ 

٧٠٤٩ 9274 21 /2/2022 
REVOSHI TOBACCO TUTUN 

MAMULLERI ANONIM 
SIRKETI 

Revoshi Tobacco 34- أ،ج،د 

٧٠٥٠ 9275 21 /2/2022 
GURSUT BESICILIK GIDA 

SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI 

gursut 29 -هـ 

٧٠٥١ 9276 21 /2/2022 
كاركةي )اندج( بؤ بريين ئيسفنج 

بةرط و سيسةممي ودروستكردني دؤشةك و 
 نووسنت

ANDAC bedding 20 - أ 



 HULLED SESAME بازركان / كمال حممود عبد اللة 2/2022/ 21 9277 ٧٠٥٢

SEED 
 أ - 31ز.  - 29

 HULLED SESAME بازركان / كمال حممود عبد اللة 2/2022/ 21 9278 ٧٠٥٣

SEED 
 أ - 31ز.  - 29

٧٠٥٤ 9279 21 /2/2022 
مساهمة خاصة/ شركة  بنيان حترير 

 اجلنسية االيرانية.
    C.CLASSسي. كالس 

-18،ل.طأ،هـ،و،ح،-16و.-9
 ب-39أ،ب.-35أ.-28ب.-26ج.

٧٠٥٥ 9280 21 /2/2022 
توليدي نوين اسكاض ايرانيان /  شركة توليدي نوين اسكاض ايرانيان

Iranian scotch novin 

company.) 

 -39أ،ب،ج. -35أ،ب،ج.  -21
 أ،ب،ج

٩٢٨١ ٧٠٥٦ 23 /2/2022 
كؤمثانياي)بةيان( بؤ وةبةرهيَناني 

 خانوبةرة /سنوردار
 -كاردن سييت  -طاردن سييت 

GARDEN CITY 
 أ-37ب،ج. 35د. -26

٩٢٨٢ ٧٠٥٧ 23 /2/2022 
Kentucky Fried Chicken 

International Holdings LLC  مع الشكل-Colonel Image 

2016 with KFC 

 -30أ،ب،ج،د،هـ،و. -29
،ي،ك،ل،م،طأ،ب،ج،د،و،ز،ح،

 أ -42ن،س،ف،ق،ص،ر. 

٩٢٨٣ ٧٠٥٨ 23 /2/2022 Kentucky Fried Chicken 
International Holdings LLC KFC 29-30-42 

٩٢٨٤ ٧٠٥٩ 23 /2/2022 Kentucky Fried Chicken 
International Holdings LLC 

ITS FINGKIN LICKIN 

GOOD 
29-30-42 

٩٢٨٥ ٧٠٦٠ 23 /2/2022 Kentucky Fried Chicken 
International Holdings LLC 

KENTUCKY FRIED 

CHICKEN 
29-30-42 

٩٢٨٦ ٧٠٦١ 23 /2/2022 
Kentucky Fried Chicken 

International Holdings LLC 
 Colonel Image-مع الشكل 

2018 in Bucket Design 

with KFC in Color.) 

 -30أ،ب،ج،د،هـ،و. -29
،ي،ك،ل،م،طأ،ب،ج،د،و،ز،ح،

 أ -42ن،س،ف،ق،ص،ر. 

 بازركان / مظفر حممد على 2022/ 27/2 ٩٢٨٧ ٧٠٦٢
DAMA 11 

 كؤمثانياي )ضيضؤ( بؤ حةج و عمرة 2022/ 27/2 9288 ٧٠٦٣
Smart aluminium 6- أ،ب،هـ 

كؤمثانياي )شوف( بؤ بازركاني طشيت /  2022/ 27/2 9289 ٧٠٦٤
4 U 3- أ،ب 



 

 

 

 

 

 سنوردار.

٧٠٦٥ 9290 27/2 /2022 
كؤمثانياي )مستويف( بؤ بازركاني طشيت 

 سنوردار /
Barza bazaar - ب،ج -35أ.-31-30-29 بةرزة بازار 

٧٠٦٦ 9291 1/3 /2022 Kentucky Fried Chicken 
International Holdings LLC COLONELS 29-30-42أ ، 

 Zewa 34 -زيَوة  بازركان / حسني عبد اللة حسني. 2022/ 1/3 9292 ٧٠٦٧

٧٠٦٨ 9293 27/2 /2022 
اليت بؤ بازرطاني  طلسكؤمثانياي / ا

 طشيت كةل و ثةلي كارةبايي/ سنوردار
 ATLAS -اليت  اطلس

LIGHT 
 11ج.-7

٧٠٦٩ 9294 27/2 /2022 
اليت بؤ بازرطاني  طلسكؤمثانياي / ا

 طشيت كةل و ثةلي كارةبايي/ سنوردار
 ATLAS -اليت  اطلس

LIGHT 
 11ج.-7

٧٠٧٠ 9295 27/2 /2022 
كارطةي زاطروس بؤ بةرهةم ئينانا 

ضيَكرنا دةرطةه و ثةجنةريَن ثالستيكي و 
 دةرطةهيَن داري وموبيليات.

 Zagrosزاطروس موبيليا  

mobilya 
 أ -20أ،هـ،ل. -6

٧٠٧١ 9296 27/2 /2022 
كارطةى / هةريَم بةرهةم ئينانا جبسيَن 

 طةمن شامي
Kato   - أ(.31 -،ز29 كاتو ، 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5888.  
 

 بازركان / شوان فواد وهاب -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 . ( MINA Baby) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب،ج. -٢١أ.  -١٧أ.  -١٦أ.  -٥أ. -٣) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٣١/١)  (91٧5) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 

 
 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5889.  
 

 بازركان / شوان فواد وهاب -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 .( SWADDE BABY) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب،ج. -٢١أ.  -١٧أ.  -١٦أ.  -٥أ. -٣) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٣١/١)  (91٧6) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىريَكةوت و  ❖

 

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5890.  
 

 .بازركان/ رشيد سليم شريف -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 زانكؤ. 92عراق / اربيل -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (أ-٣١-٣٠-٢٩أ،ب. -٣) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢/٢/٢٠٢٢)  (91٧٧) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5891.  
 

 / اجلنسية السورية. السيد بالل احلموي -: العالمةمالك  / خاوةنى هيَما ❖

،احلي الشمالي،شارع االربعني، معضمية 5668عقار رقم -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 الشام، ريف دمشق، سوريا.

 .( AL JAWHARA ALSHAKRAA –الجوهرة الشقراء ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب،ج،ح،ط،ي -٣٠) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (٣/٢/٢٠٢٢)  (91٧٨) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5892.  
 

 التاجر عيسى حسن مهدي . -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 .8د  33ز  604العراق / بغداد / املأمون م  -: الكامل ملالك العالمةالعنوان  خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( صابون صباح الزنابيلي) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ-٣) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (٣/٢/٢٠٢٢)  (91٧9) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 
 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5893.  
 

 / اجلنسية السورية حسن عدنان اندرون -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

على جزء  -قرب شركة مرتكوش  -فديو  -الالذقية  -سوريا -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 فديو. 1355من العقار 

 .( AFTER  -أفتر ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،ب،ج -٣) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (٣/٢/٢٠٢٢)  (91٨0) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5894.  
 

 شركة برستيج لالسترياد و التصدير/ اجلنسية االردنية. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

تقاطع عمان التنموي مع شارع األزرق الدولي، مقابل  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 االردن.-ترخيص سحاب 

 .(   MUSTAFA –مصطفى  ) -:اسم العالمة / هيَماناوى   ❖

 (.ب - ٣٠) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (٣/٢/٢٠٢٢)  (91٨1) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5895.  
 

 لالسترياد و التصدير/ اجلنسية االردنية.شركة برستيج  -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

تقاطع عمان التنموي مع شارع األزرق الدولي، مقابل  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 االردن.-ترخيص سحاب 

 .( MUSTAFA –مصطفى  ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ب - ٣٠) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (٣/٢/٢٠٢٢)  (91٨2) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىريَكةوت و  ❖

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5896.  
 

 االلكرتونيات ش ذ م م  / اجلنسية االماراتية.لتجارة اوبتيموس اس جية اكس  -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 لصاحبة عبد السالم مراد اجلناحي، بر1212مكتب رقم  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
  دبي، بيزنيس باي، دبي، اإلمارات العربية املتحدة.

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

 (.ج - ٣٦) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (٣/٢/٢٠٢٢)  (91٨3) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5897.  
 

 ح.ذ م م  / اجلنسية االماراتية.. بي ام جية اند سرتيز ش.م -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 . ( YAS TOBCCO) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،ب،ج،د – ٣٤) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (٣/٢/٢٠٢٢)  (91٨4) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5898.  
 

 ح.ذ م م  / اجلنسية االماراتية.. بي ام جية اند سرتيز ش.م -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

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

 (. أ،ب،ج،د – ٣٤) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (3/2/٢٠٢٢)  (9185) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 

 



 

 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5899.  
 

 EKICILER SUT GIDA TARIM HAYVANCILIK SANAYI VE -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

TICARET ANONIM SIRKETI /.اجلنسية الرتكية 

 AOSB 1.KISIM MAH. 2.CAD. NO:4 07190 -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Dosemealti Antalya Turkey. 

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

 (. هـ ، و – ٢٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (٣/٢/٢٠٢٢)  (91٨6) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5900.  
 

(بؤ بالوكردنةوةي ثةخشي تةلةفزيؤني وراديؤ و FAMILY BOXكؤمثانياي ) -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖
 ضةثك و بةرهةم هيَناني هونةري/ سنوردار.خزمةتطوزاري راكةياندن و ثة خشي 

 عراق / اربيل هيوا سيت. -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (. أ،ح،هـ –  ٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (٣/٢/٢٠٢٢)  (91٨٧) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5901.  
 

 ( بؤ بازركاني طشيت / سنوردار.ةكؤمثانياي )ايادي الرمح -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق / اربيل كةسنةزان بةمبةر هةزة. -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( MEXX LUBRICATION) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ -  ٤) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (٣/٢/٢٠٢٢)  (91٨٨) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5902.  
 

 ( بؤ بازركاني طشيت / سنوردار.SWISS Roseكؤمثانياي ) -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق / اربيل شوقةكاني كواترؤ. -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( ٥) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ٣٥-٣) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (٣/٢/٢٠٢٢)  (91٨9) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5903.  
 

 انةوةي.ضثيكاركةي )خويَي رةيان( بؤ زياد كردني يؤد خويَي خؤاركي بيَ يؤد و  -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 سليَماني / سيد صادق / ئوش تةبان -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . (  ملح تابان -خويَي تابان  -Salt Taban ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ن-٣٠) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (٦/٢/٢٠٢٢)  (9190) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5904.  
 

 بازركان / سركار عبد القادر عبد اهلل. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق/ سليَماني دةوازة سيت. -: العالمةالعنوان الكامل ملالك  خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (. ب. – ٢٠،ب،د،هـ،و. -١١ح. -٩ب.  -٨) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (٦/٢/٢٠٢٢)  (9191) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5905.  
 

 اجلنسية اليابانية. / .IMOTO HAMONO CO., LTD -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 ,TOMOE BESSHO-CHO,MIKI CITY 38 -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

HYOGO-PREF.,673-0443, JAPAN. 

 . ( BULLOX) -:العالمةاسم  / ناوى هيَما  ❖

 (.أ -٨) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (٦/٢/٢٠٢٢)  (9192) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5906.  
 

 وبةرهةم هيناني مؤبيليات / سنوردار.( بؤ ديكؤرات Concept Interiorsكؤمثانياي ) -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 .77هةولري ثيشة سازي باشوور ، نزيك كؤمثانياي  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (.أ،ب،ج.-٣٧ب،ج. -٣٥. ،جأ -٢٠) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (٦/٢/٢٠٢٢)  (9193) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ثيَشكةش كردنى داواكارىريَكةوت و ذمارةى  ❖

 

 

 

 

                      



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5907.  
 

 كؤمثانياي) ئاوي زيو( بؤ بازركاني خؤراك و ساماني ئاذةلي / سنوردار. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق / اربيل جادةي موصل نزيك كومرك. -: العنوان الكامل ملالك العالمة هيَما /خاوةن ناونيشانى  ❖

 .(  shandiz -لبنيات شاندیز ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.هـ – ٢٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (٦/٢/٢٠٢٢)  (9194) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5908.  
 

 اجلنسية الرتكية. /DEVA HOLDING ANONIM SIRKETI -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 Halkali Merke Mah. Basin Ekspres -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Caddesi, No. 1, Kat: 5 Kucukcekmece 34303 Istanbul Kucukcekmece Istanbul. 

 . ( d DEVA ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. و،ز،ح،ط.-٤٢أ،ب،ج،د. -٣٦أ،ب،ج.  -٣٥أ،ب.-١٠أ،ب،ج،د،هـ،و. -٥) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (٦/٢/٢٠٢٢)  (9195) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5909.  
 

 اجلنسية الصينية. /Ningbo Caitang Cosmetics Co., LTD -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 ,Room 1755, Office Building No. 1 -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

International Trade Zone, Meishan Street, Beilun District, Ningbo City, Zhejiang 
Province, China. 

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

 (.أ،ب،ج-٢١ج.  -٣) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (٦/٢/٢٠٢٢)  (9196) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5910.  
 

 بازركان / كارزان مجال رشيد. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق/ سليَماني هةوارة بةرزة. -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (. ٣٠-٢٩أ،ب.-٣) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (٦/٢/٢٠٢٢)  (919٧) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5911.  
 

 شركة باريس للتجارة العامة احملدودة -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 .طريق ابراهيم خليل -زاخو -دهوك  -: العالمةالعنوان الكامل ملالك  خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . (   Gold PArisطولد باريس ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ.-١٦أ.-٥أ،ب. -٣) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (٦/٢/٢٠٢٢)  (919٨) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5912.  
 

 ريَستورانت و كافرتياي كةشكؤلَ -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

  .عراق / سليَماني ئاشيت نزيك فلكةي خالة حاجي -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (.أ -٤٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (٧/٢/٢٠٢٢)  (9199) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5913.  
 

 بازركان / سعدي علي مولود . -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق/ اربيل كوندي كؤري. -: العالمةالعنوان الكامل ملالك  خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( َدالياس DALIAS - ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب -٣) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٧/٢/٢٠٢٢)  (9200) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5914.  
 

 كؤمثانياي)كياني برايةتي( بؤ بازركاني طشيت / سنوردار. -: مالك العالمة / هيَماخاوةنى  ❖

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

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

 (.ج -٣) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٧/٢/٢٠٢٢)  (9201) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب كردنى داواكارىريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش  ❖

 

 

 

 



 

 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5915.  
 

 كاركةي )دالةهؤ( بؤ بةرهةم هيَناني ئاوي سروشيت و شةرربةت. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق/ كةالر رزكاري. -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (.ب -٣٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٧/٢/٢٠٢٢)  (9202) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5916.  
 

 حممد( بؤ برذاندني ضرةزات.خضر كاركةي )فخر الدين  -: العالمةمالك  / خاوةنى هيَما ❖

 عراق/ اربيل ثيشةسازي شةمامك. -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( BAHAR NUTS -)ضةرةزاتي بةهار -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ز -٢٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٨/٢/٢٠٢٢)  (9203) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ثيَشكةش كردنى داواكارىريَكةوت و ذمارةى  ❖

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5917.  
 

 أشرف حممد سليمان. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 . ( Floria -)فلوریا -:العالمةاسم  / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب،ج،ك،م،ن،ع،ص،ر -٣٠أ،ب،ج،هـ،ز،ح.  -٢٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٨/٢/٢٠٢٢)  (9204) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5918.  
 

 بؤ ئايس كريَم. كاركةى)ليمؤ( -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

  بيل سناعةي جنوبي.رعراق/ ا-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(Goli Hang)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ح- ٣٠) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٨/٢/٢٠٢٢)  (9205) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5919.  
 

 بازركان / هيَرش علي حسني. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

  .2نهؤمي  2ذمارة  -شوقةكاني ثلةس اليف-هةوليَر -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(O.TWO.O cosmetic)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ج-٣) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٨/٢/٢٠٢٢)  (9206) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5920.  
 

 ( بؤ بازركردن و بازركاني طشيت / سنوردار.SCOREكؤمثانياي ) -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 ظيَلةيةكاني كوندي لوبناني.عراق/اربيل  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . (ebazar net)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ-٣٨ب،ج.-٣٥) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٨/٢/٢٠٢٢)  (920٧) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5921.  
 

 الطبية خمتربات / احملدودة. (SIACHAWشركة ) -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق/ اربيل سيَرت تاوةر نهؤمي يةك. -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (.٥) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٨/٢/٢٠٢٢)  (920٨) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5922.  
 

 كاركةي )ئاوي مريا( بؤ بةرهةم هيَناني ئاوي كانزايي. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 اربيل / جووت سايدي بةحركة. -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(MY ARBIL) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ب-٣٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٩/٢/٢٠٢٢)  (9209) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ثيَشكةش كردنى داواكارىريَكةوت و ذمارةى  ❖

 

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5923.  
 

 .خسرو رؤوفكاروان  كان / نوشريوان خسرؤ رؤوف باز ر -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 .عراق / سليَماني كةرةكي ئاشيت -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(Sh&k Shirwan & Karwan)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.٢٥) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٩/٢/٢٠٢٢)  (9210) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5924.  
 

 ووالت( بؤ ثةروةردة و فيَر كردن.كؤمثانياي) -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق/ سليَماني كةرةكي سةرجنار. -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . (+ أنطليزي باخضةي منداالني خةوني منداالن)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،ب،ج – ٤١ب،ج.  -٣٥) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٩/٢/٢٠٢٢)  (9211) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5925.  
 

 بازركان / ناطق توفيق ابراهيم. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

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

 (. ٣٢-٣٠-٢٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٩/٢/٢٠٢٢)  (9212) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5926.  
 

 ( بؤ دروست كردني كةوةنتةر و ديكؤراتي دار.LUXIVERSEكاركةي) -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق/ دهؤك نزيك كارتي زانياري دهؤك. -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (. أ،ج -٢٠) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٩/٢/٢٠٢٢)  (9213) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب داواكارىريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى  ❖

 

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5927.  
 

 (.Kunafa Plusشرينةمةني) -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 .عراق/ اربيل ريَكاي كؤية -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(Kunafa Plus)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ -٤٢ب،ج.  -٣٥ط.  - ٣٠) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٩/٢/٢٠٢٢)  (9214) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5928.  
 

 . ICE CREAM PLUSساردةمةني  -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 .عراق/ اربيل ريَكاي كؤية -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . (ICE CREAM PLUS)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ -٤٢ب،ج.  -٣٥. ي - ٣٠) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٩/٢/٢٠٢٢)  (9215) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5929.  
 

 كؤمثانياي )ووالت( بؤ ثةروةردة و فيَر كردن. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 .سةرجنارعراق/ سليَماني كةرةكي  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(+ أنطليزي قوتاخبانةي خةوني بنةرةتي ناحكومي)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،ب،ج – ٤١ب،ج.  – ٣٥) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٩/٢/٢٠٢٢)  (9216) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5930.  
 

 كاركةي)ضثسي ظةبون( بؤ بةرهةم هيَناني جثس )ثفك(. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 اربيل بةحركة ثيشةسازي سوك. /عراق -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(Mr Shaho)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ -٣١ز.  - ٢٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٩/٢/٢٠٢٢)  (921٧) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىريَكةوت و  ❖

 

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5931.  
 

 سةندةويج ثةنالو ئالي كؤيؤن. ستكرونيكؤمثانياي )حيدر امحد موسى( بؤ بازركاني طشيت و درو -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق/ سليَماني كةالر نزيك دريم سيت. -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(ASAS BOND)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،هـ ،و -٦د.  -  ١) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٩/٢/٢٠٢٢)  (921٨) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5932.  
 

 بازركان / كارزان مجال رشيد. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق/ سليَماني هةوارة بةرزة. -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . (ماردین -Mardin)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ٣١- ماعدا هـ٣٠-٢٩أ،ب. -٣) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.٢٠٢٢/ ١٠/٢)  (9219) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5933.  
 

 باسوان حسن رسول./بازركان  -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 م. 100ى ةعراق/ اربيل كةرةكي  جنار نزيك جاد -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . (تحفة الشبابTUHFA ALSHABAB- )-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ٣٢-٣٠-٢٩-،أ١٦ -،أ٥-٣) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.٢٠٢٢/ ١٠/٢)  (9220) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب داواكارىريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى  ❖

 

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5934.  
 

 كؤمثانياي )ضياو(بؤ بازركاني طشيت و بةرهةم هيَناني ئايس كريَم شريةمةني و شةربةت و شوكالت / سنوردار. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 م نزيك مةحكةمة. 60عراق/ سليَماني جادةي  -: العنوان الكامل ملالك العالمة هيَما /خاوةن ناونيشانى  ❖

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

 (.ب-٣٢ي. -٣٠،هـ. ٢٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.٢٠٢٢/ ١٠/٢)  (9221) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5935.  
 

 كؤمثانياي )بيشوان( بؤ بةليَندةرايةتي و بازركاني طشيت / سنوردار. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق/ سليَماني تةالري سامل. -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . (Ota)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ -٤) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.٢٠٢٢/ ١٠/٢)  (9222) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5936.  
 

 اجلنسية االماراتية./ANDS TRADING FZCO -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 Jebel Ali Free Zone, Building Number LB -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

19- Office No.LB190701WS03, Dubai, UAE 

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

 (.أ،ب،ج،د،هـ،و -٣٤) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.٢٠٢٢/ ١٠/٢)  (9223) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5937.  
 

 اجلنسية االماراتية./ANDS TRADING FZCO -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 Jebel Ali Free Zone, Building Number LB -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

19- Office No.LB190701WS03, Dubai, UAE 

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

 (.أ،ب،ج،د،هـ،و -٣٤) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.٢٠٢٢/ ١٠/٢)  (9224) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 (114) االعالنرقم  /رِاطةياندنى ذمارة 

5938.  
 

 اجلنسية االماراتية./ANDS TRADING FZCO -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 Jebel Ali Free Zone, Building Number LB -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

19- Office No.LB190701WS03, Dubai, UAE 

 . (ANDS ZING)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب،ج،د،هـ،و -٣٤) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.٢٠٢٢/ ١٠/٢)  (9225) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5939.  
 

 اجلنسية االماراتية./ANDS TRADING FZCO -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 Jebel Ali Free Zone, Building Number LB -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

19- Office No.LB190701WS03, Dubai, UAE 

 .(ANDS SPARX)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب،ج،د،هـ،و -٣٤) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.٢٠٢٢/ ١٠/٢)  (9226) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5940.  
 

 اجلنسية االماراتية./ANDS TRADING FZCO -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 Jebel Ali Free Zone, Building Number LB -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

19- Office No.LB190701WS03, Dubai, UAE 

 .(ZING)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب،ج،د،هـ،و -٣٤) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.٢٠٢٢/ ١٠/٢)  (922٧) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 (114) االعالنرقم  /رِاطةياندنى ذمارة 

5941.  
 

 اجلنسية االماراتية./ANDS TRADING FZCO -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 Jebel Ali Free Zone, Building Number LB -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

19- Office No.LB190701WS03, Dubai, UAE 

 .(slix)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب،ج،د،هـ،و -٣٤) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.٢٠٢٢/ ١٠/٢)  (922٨) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 

 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5942.  
 

 اجلنسية االماراتية./ANDS TRADING FZCO -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 Jebel Ali Free Zone, Building Number LB -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

19- Office No.LB190701WS03, Dubai, UAE 

 . (ANDS SEEK)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب،ج،د،هـ،و -٣٤) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.٢٠٢٢/ ١٠/٢)  (9229) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5943.  
 اجلنسية االماراتية./ANDS TRADING FZCO -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 Jebel Ali Free Zone, Building Number LB -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

19- Office No.LB190701WS03, Dubai, UAE  

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

 (.أ،ب،ج   – ٣٥. أ،ب،ج،د،هـ،و- ٣٤) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.٢٠٢٢/ ١٠/٢)  (9230) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

\ 

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5944.  
 

 .اجلنسية االيرانية /حممد حسني سقازادة خسرو شاهي مصطفى -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

     73شارع وليعصر -طهران-ايران  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (.،ح-٤٢أ،ب.-٣٩ا،ب. -٣٥ب،د،هـ.-٣٠أ. -١٦أ،ب.-٣) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.٢٠٢٢/ ١٠/٢)  (9231) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5945.  
 

 اندرون.عمر عدنان  -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

على  -قرب شركة مرتكوش -فديو  -الالذقية -سوريا  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 فديو. 1352خمزن من العقار 

 . (  ATHILAR آثيال)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،ب،ج،د-٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.٢٠٢٢/ ١٠/٢)  (9232) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5946.  
 

 ة.ياجلنسية الصين/.GUANGZHOU POWER ASIA TRADING CO., LTD -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 ,FL21.2113, BANK OF AMERICA PLAZA -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

NO.555 RENMIN ZHONG ROAD, GUANGZHOU CHINA. 

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

 (.أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،ط -١١أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح.-٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.٢٠٢٢/ ١٠/٢)  (9233) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5947.  
 

 بهرهةم هيَناني شةعرية و معكرؤني وئيندؤمي.( بؤ NOODLEكاركةي ) -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 اربيل تيماري كةورة.عراق/  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(MY NOODLES PASTA)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ز - ٢٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.٢٠٢٢/ ١٣/٢)  (9234) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5948.  
 

 شركة الدرة الدمشقية للتجارة العامة. -: العالمةمالك  / خاوةنى هيَما ❖

 اربيل / رويا تور.-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(النسر الذهبي)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ص- ٣٠ب،ز.  – ٢٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ١٣/٢)  (9235) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5949.  
 

 شركة الدرة الدمشقية للتجارة العامة -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 اربيل / رويا تور -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(خيرات الشام)-:العالمةاسم  / ناوى هيَما  ❖

 (.ص- ٣٠ب،ز.  – ٢٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ١٣/٢)  (9236) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5950.  
 

 العامةشركة الدرة الدمشقية للتجارة  -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 اربيل / رويا تور -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (.ص  - ٣٠ب،ز.  – ٢٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ١٣/٢)  (923٧) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5951.  
 

 بازركان/ أمحد كامةران حممد. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

عراق/زاخؤ ريَكاي نيَودةولةتي ابراهيم خليل / تةنيشت -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 بةنزينخانةي فريدةوس.

 . (KOK)-:العالمةاسم  / ناوى هيَما  ❖

 (. ح،ط-٣٠) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ١٣/٢)  (923٨) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 

 



 

 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5952.  
 

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

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

 .(ROYAL ARM)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

-٣٠أ،ب،ج،د،هـ،و،ز.-٢٩أ،ب.-١٦أ،ب.-٥أ،ب،ج،د. -٣) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.ب،ج -٣٢و،ز،ح،ط،م،ن،ف،ص،ر.  أ،ب،ج،د،هـ،

 ( ٢٠٢٢/ ١٣/٢)  (9239) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 



 

 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5953.  
 

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

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

 .(SQ ROYAL)-:العالمةاسم  / ناوى هيَما  ❖

-٣٠أ،ب،ج،د،هـ،و،ز.-٢٩أ،ب.-١٦أ،ب.-٥أ،ب،ج،د. -٣) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.ب،ج -٣٢أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،ط،م،ن،ف،ص،ر.  

 ( ٢٠٢٢/ ١٣/٢)  (9240) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 



 

 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5954.  
 

 .اجلنسية االردنية /شركة )اخلطوط احلرة( للتجارة العامة ذ.م.م -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 االردن. -عمان  11185شارع الوكاالت  206مكتب  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( TAGER -تاجير)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ب،ج-٣٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٩/٢/٢٠٢٢)  (9241) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5955.  
 

 شركة )اخلطوط احلرة(للتجارة العامة ذ.م.م. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 االردن. -عمان  11185شارع الوكاالت  206مكتب -: ملالك العالمةالعنوان الكامل  خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( TAGER-تاجير)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ب،ج-٣٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٩/٢/٢٠٢٢)  (9242) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5956.  
 

 مد.نوري عبد احمل حممدو بازركان عزيز  بازركان / هيوا محة علي صاحل -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 السليمانية / إقليم كردستان العراق.-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(SHAMKHAL-شمخال )-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

-٣٠أ،ب،ج،د،هـ،و،ز. -٢٩أ،ب.-١٦أ،ب،ج،د. -٣) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ب،ج-٣٢أ،د.-٣١أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،ط،م،ن،ف،ص،ر. 

 ( ٢٠٢٢/ ١٤/٢)  (9243) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5957.  
 

 ( بؤ دروست كردني فينكةر.MYRIADكاركةي) -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق / اربيل ناوجةي ثيشةسازي عةنكاوة. -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(CRISPY FRIES)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ-٣١ز. -٢٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ١٤/٢)  (9244) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5958.  
 

  ني طشيت و وةبةرهيَناني خانوبةرة / سنوردار.كؤمثانياي )بؤس لةيك( بؤ بازركا-: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق / سليَماني كةرةكي علي ناجي بةرامبةر ئةمنة سورةكة. -: العالمةالعنوان الكامل ملالك  خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(HEXA)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،ب،د -٣٤) -:صنف /ثؤلَني ❖

 )٢٠٢٢/ ١٤/٢)  (9245) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 



 (114) االعالنرقم  /رِاطةياندنى ذمارة 

5959.  
 

 ( بؤ بازركاني طشيت / سنوردار.Eagle Wingsكؤمثانياي) -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق/ اربيل ناز سيت.-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(  venicia-يا ظينيس)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ-٣٠) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ٢٠٢٢/ ١٥/٢)  (9246) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5960.  
 

 كؤمبانياي)مةم بؤ بةليَندةرايةتي كشيت / سنوردار. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 .عراق / اربيل حي عةدالة نزيك دائريةى ئاو-: ملالك العالمةالعنوان الكامل  خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (. ب،ج -٣٥) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ٢٠٢٢/ ١٥/٢)  (924٧) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5961.  
 

 خاوةني )شريين ئاميين جؤال(َ. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق / سلَماني كردي على ناجي.-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(Amenae jolla-ئامينةي جؤالَ)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ب،ج-٣٥ح،ط. -٣٠) -:صنف /ثؤلَني ❖

 )٢٠٢٢/ ١٥/٢)  (924٨) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىريَكةوت و 

 

 

 

 



 

 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5962.  
 

 قادر حممد جنم الدين. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 قرب مستشفى زانكو االهلية. -زانكو منطقة-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (.أ -١٠أ،د.  -٥) -:صنف /ثؤلَني ❖

 )٢٠٢٢/ ١٦/٢)  (9249) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5963.  
 

 TOYOTA  JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

TOYOTA MOTOR CORPORATION)./ .اجلنسية اليابانية 

 ,TOYOta-cho, TOYOta-shi, Aichi-ken ,1-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

japan. 

 .(BZ2X)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،ب-١٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (  ٢٠٢٢/ ١٦/٢)  (9250) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5964.  
 TOYOTA  JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

TOYOTA MOTOR CORPORATION)./ .اجلنسية اليابانية 

 ,TOYOta-cho, TOYOta-shi, Aichi-ken ,1 -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

japan. 

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

 (. أ،ب-١٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ٢٠٢٢/ ١٦/٢)  (9251) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5965.  
 

 TOYOTA  JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

TOYOTA MOTOR CORPORATION)./ .اجلنسية اليابانية 

 ,TOYOta-cho, TOYOta-shi, Aichi-ken ,1 -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

japan. 

 .(BZ1X)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،ب-١٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ١٦/٢)  (9252) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 

 



 

 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5966.  
 

 TOYOTA  JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

TOYOTA MOTOR CORPORATION)./ .اجلنسية اليابانية 

 ,TOYOta-cho, TOYOta-shi, Aichi-ken ,1 -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

japan. 

 .(BZ)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،ب-١٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ١٦/٢)  (9253) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5967.  
 

 TOYOTA  JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

TOYOTA MOTOR CORPORATION)./ .اجلنسية اليابانية 

 ,TOYOta-cho, TOYOta-shi, Aichi-ken ,1 -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

japan. 

 .(BZ4X)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،ب-١٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ٢٠٢٢/ ١٦/٢)  (9254) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 



 

 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5968.  
 

 الربيطانية. اجلنسية /.HYPE-IP LIMITED -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 .Suite 5, 39 irish town, Gibraltar -: ملالك العالمةالعنوان الكامل  خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (.٣٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 )٢٠٢٢/ ١٦/٢)  (9255) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5969.  
 

 .اجلنسية االردنية /مطعم الدار دارك -: مالك العالمة / هيَماخاوةنى  ❖

عمان, طرببور, جبانب مسجد حذيفة بن اليمان, بناية رقم -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 ب85

 .(مطعم الدار دارك   - مع الشكل)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ -٤٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ٢٠٢٢/ ١٦/٢)  (9256) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5970.  
 

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

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

 .(مع الشكل  - FRESHLY فرشلي  )-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ٣٢-٣٠-٢٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ١٦/٢)  (925٧) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5971.  
 

 شركة النسر أند النسر ليمند/اجلنسية االبريطانية. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 \2416رسل ص .ب.بناية مارسي، الطابق الثاني، والية بو-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 العذراء الربيطانية.،رود تاون، تورتوال، جزر 

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

 (.أ -٤٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ١٦/٢)  (925٨) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5972.  
 

 مصطفى.بازركان / هذار حممد  -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

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

 (. ط ،ح – ١١) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ١٦/٢)  (9259) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5973.  
 

 ( بؤ لةكيس ناني خؤراكي ووشك.FALLONكارطةي فالؤن ) -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 .ر / سةيداوةيَهةول -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (. ز - ٢٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ١٦/٢)  (9260) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 

 



 

 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5974.  
 

 بازركان /ذيار سردار عمر. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق/ سليَماني خانةقا نزيك ئاشي جالل.-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (. ب،د،هـ،و – ١١ح.  –  ٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ١٧/٢)  (9261) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5975.  
 

 .بازركان / سامان امحد رشيد -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 . 410عراق/ سليَماني رزكاري كةرةكي  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(RAS ITALY )-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ،أ٢٠ - ١١) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ٢٠/٢)  (9262) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 

 



 

 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5976.  
 

 صنعان عثمان حسني. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .اربيل / سوران بةرخودان -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(سة نكؤ – sanco)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ،أ٣٠ز.  – ٢٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ٢١/٢)  (9263) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب داواكارىريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى 

 

 

 

 



 

 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5977.  
 

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

 كةسنةزان نزيك هةزة.عراق /اربيل -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(دار بةروو –شجرة بلوط   OAK TREE - )-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ٣١-٣٠-٢٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ٢١/٢)  (9264) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 



 

 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5978.  
 

 .يريَس( بؤ دروست كردني دةركاي بالؤن LUXURY DOORكاركةي ) -: مالك العالمة / هيَماخاوةنى  ❖

 .77كؤمثانيايشت ثعراق /اربيل ناو معمة الن -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . (SK LUXURY DOOR)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.، أ ٢٠) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ٢١/٢)  (9265) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5979.  
 

 /اجلنسية الرتكية. .YILDIZ HOLDING A.s -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 6/1:كيسيكلي ماهاليسي شيشمي شيكمازي سوكاك نو-: العالمةالعنوان الكامل ملالك  خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 أوسكودار / اسطنبول، تركيا.

 .(ULKER DIDO)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ح،ط – ٣٠) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ٢١/٢)  (9266) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5980.  
 

 /اجلنسية الرتكية. .YILDIZ HOLDING A.S -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 6/1كيسيكلي ماهاليسي شيشمي شيكمازي سوكاك نو: -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 أوسكودار / اسطنبول، تركيا.

 .(ULKER OLALA)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ح،ط – ٣٠) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ٢١/٢)  (926٧) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5981.  
 

 شركة كروجني النتاج املشروبات الغازية واملياة الصحية والعصائر وااللبان ومشروبات الطاقة. -: العالمةمالك  / خاوةنى هيَما ❖

 .606دريم سيت رقم -اربيل  -العراق  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . (FIRE BALL-فایر بول )-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ب -٣٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ٢١/٢)  (926٨) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5982.  
 

 الطاقة.شركة كروجني النتاج املشروبات الغازية واملياة الصحية والعصائر وااللبان ومشروبات  -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 .606دريم سيت رقم -اربيل  -العراق  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(BIG POWERبيغ باور )-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ب -٣٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ٢١/٢)  (9269) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5983.  
 

 معمل سيواس. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 دهوك. -اقليم كردستان  -عراق لا -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (.ب -٣٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ٢١/٢)  (92٧0) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5984.  
 

 معمل سيواس. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 دهوك -اقليم كردستان  -عراق لا -: العالمةالعنوان الكامل ملالك  خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (.ب -٣٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ٢١/٢)  (92٧1) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5985.  
 

 .طارق عبد اهلل امني -: العالمةمالك  / خاوةنى هيَما ❖

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

 .(3000)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.٣٤) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ٢١/٢)  (92٧2) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5986.  
 

اجلنسية  /Altunkaya Insaat Nakliyat Gida Ticaret Anonim Sirketi -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖
 الرتكية.

نولو كادي،  83409. اور غانايزي بوجليسي، 4-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 غازيانتيب / تركيا.-،شهيتكاميل 8نو:

 . (MAHMOOD RICE)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. هـ- ٣٠) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ٢١/٢)  (92٧3) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5987.  
 

 / اجلنسية الرتكية .REVOSHI TOBACCO TUTUN MAMULLERI ANONIM SIRKETI -: مالك العالمة / هيَماخاوةنى  ❖

 -،اخيسار 17. كاد، نو:5كايالياو غاو ماهاليسي،  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 مانيسا / تركيا.

 . (Revoshi Tobacco)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،ج،د -٣٤) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ٢١/٢)  (92٧4) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 



 

 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5988.  
 

 /.GURSUT BESICILIK GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖
 اجلنسية الرتكية

جورجيي مجهورية ماهاليسي، فاهري كوروتورك بولفاري،  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 ازمري / تركيا. -مينديريس 3 -بي /4نو:

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

 (. هـ- ٢٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ٢١/٢)  (92٧5) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ثيَشكةش كردنى داواكارىريَكةوت و ذمارةى 

 

 

 



 

 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5989.  
 

 .كاركةي )اندج( بؤ بريين ئيسفنج ودروستكردني دؤشةك و بةرط و سيسةممي نووسنت -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 ي ثيشةسازي.ة ناوجعراق / سليَماني ثرية مةكرون  -: الكامل ملالك العالمةالعنوان  خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . (ANDAC bedding)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ - ٢٠) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ٢١/٢)  (92٧6) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 



 

 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5990.  
 

 بازركان / كمال حممود عبد اللة. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق / سليَماني شةقامي مةالوي بازاري بةرهةم. -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(HULLED SESAME SEED)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ - ٣١ز.  – ٢٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ٢١/٢)  (92٧٧) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 

 



 

 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5991.  
 

 بازركان / كمال حممود عبد اللة. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 الوي بازاري بةرهةم.وعراق / سليَماني شةقامي مة -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(HULLED SESAME SEED )-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ - ٣١ز.  – ٢٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ٢١/٢)  (92٧٨) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 

 



 

 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5992.  
 

 شركة  بنيان حترير مساهمة خاصة/ اجلنسية االيرانية. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

خرداد، سوق احلدادين 15قضاء طهران ، -طهران  -ايران  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 .27/1)بازار اهنكران(، زقاق مسجد جامع، زقاق ثقفي،، رقم املبنى 

 .(C.CLASS –سي. كالس )-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ب-٣٩أ،ب.-٣٥أ.-٢٨ب.-٢٦ج.-١٨أ،هـ،و،ح،ط،ل.-١٦و.-٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ٢٣/٢)  (92٧9) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 



 

 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5993.  
 

 شركة توليدي نوين اسكاض ايرانيان / اجلنسية االيرانية. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

قضاء طهران ، القطاع املركزي، مدينة  -حمافظة طهران  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 . 1، الطابق االول، الشقة 36املبنى م،رق2طهران ، حملة كلستان، شارع برادران شهيد اقاجانلو ،شارع كلستان 

 .(Iranian scotch novin company/  ايرانيان ضتوليدي نوين اسكا)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،ب،ج -٣٩أ،ب،ج. -٣٥أ،ب،ج.  -٢١) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ٢١/٢)  (92٨0) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5994.  
 .كؤمثانياي)بةيان( بؤ وةبةرهيَناني خانوبةرة /سنوردار -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 .سليَماني جوارجرا /عراق  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . (GARDEN CITY -كاردن سييت  -طاردن سييت )-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ-٣٧ب،ج. ٣٥د. -٢٦) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ٢٣/٢)  (92٨1) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5995.  
الجنسية  / Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 االمريكية. 

 ,Coeporate Drive, Plano, TX 75024 7100 -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

United States of America. 

 .(Colonel Image 2016 with KFC-مع الشكل  )-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

أ،ب،ج،د،و،ز،ح،ط،ي،ك،ل،م،ن،س،ف،ق،ص،ر.   -٣٠أ،ب،ج،د،هـ،و. -٢٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. أ -٤٢

 ( ٢٠٢٢/ ٢٣/٢)  (92٨2) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب داواكارىريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5996.  
 

الجنسية  / Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 االمريكية 

 ,Coeporate Drive, Plano, TX 75024 7100 -: العالمةالعنوان الكامل ملالك  خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

United States of America. 

 .(KFC)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.، أ٤٢-٣٠-٢٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ٢٣/٢)  (92٨3) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5997.  
 

الجنسية  / Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 االمريكية 

 ,Corporate Drive, Plano, TX 75024 7100 -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

United States of America. 

 .(ITS Finger LICKIN GOOD)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ٤٢-٣٠-٢٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ٢٣/٢)  (92٨4) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5998.  
 

الجنسية  / Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 االمريكية 

 ,Corporate Drive, Plano, TX 75024 7100 -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

United States of America. 

 . (KENTUCKY FRIED CHICKEN)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.، أ٤٢-٣٠-٢٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ٢٣/٢)  (92٨5) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 

 

 



 

 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5999.  
 

الجنسية  / Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 االمريكية 

 ,Corporate Drive, Plano, TX 75024 7100 -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

United States of America. 

 Colonel Image 2018 in Bucket Design with-مع الشكل  )-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

KFC in Color) . 

أ،ب،ج،د،و،ز،ح،ط،ي،ك،ل،م،ن،س،ف،ق،ص،ر.   -٣٠أ،ب،ج،د،هـ،و. -٢٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. أ -٤٢

 ( ٢٠٢٢/ ٢٣/٢)  (92٨6) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 



 

 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

6000.  
 

 بازركان / مظفر حممد على. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق / اربيل هيوا سيت. -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(DAMA)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.١١) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ٢٣/٢)  (92٨٧) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

6001.  
 

 كؤمثانياي )ضيضؤ( بؤ حةج و عمرة / سنوردار. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 . (Smart aluminium)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،ب،هـ -٦) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ٢٣/٢)  (92٨٨) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

6002.  
 

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

 .عراق/ اربيل ئيسكان بةرامبةري كةباخبانةي فاروق-: العنوان الكامل ملالك العالمة هيَما /خاوةن ناونيشانى  ❖

 .(U 4)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ب- أ -٣) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ٢٧/٢)  (92٨9) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 

 



 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

6003.  
 

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

 عراق/ اربيل كةرةكي مامؤستايان نزيك كؤليَذي ئةندازياري. -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(بةرزة بازار-  Barza bazaar)-:العالمةاسم  / ناوى هيَما  ❖

 (.ب،ج -٣٥أ.-٣١-٣٠-٢٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ٢٧/٢)  (9290) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 

 



 

 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

6004.  
 

اجلنسية  Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖
 االمريكية.

 ,Corporate Drive, Plano, TX 75024 7100 -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

United States of America. 

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

 (.، أ٤٢-٣٠-٢٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ١/٣/٢٠٢٢)  (9291) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 



 

 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

6005.  
 

 حسني.اللٌةبازركان / حسني عبد  -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق/ اربيل كةرةكي كوردستان. -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(Zewa – زيَوة)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.٣٤) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ١/٣/٢٠٢٢)  (9292) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 



 

 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

6006.  
 

 اليت بؤ بازرطاني طشيت كةل و ثةلي كارةبايي/ سنوردار. اطلسكؤمثانياي /  -: العالمةمالك  / خاوةنى هيَما ❖

 على بوسكاني. بازاري -شةقامي مةولةوي  -سليَماني  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . (ATLAS LIGHT –اطلس الیت  )-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ١١ج.-٧) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ٢٧/٢)  (9293) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 



 

 

 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

6007.  
 

 اليت بؤ بازرطاني طشيت كةل و ثةلي كارةبايي/ سنورداراطلس كؤمثانياي /  -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 .بازاري على بوسكاني -شةقامي مةولةوي  -سليَماني  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . (ATLAS LIGHT –اطلس الیت  )-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ١١ج.-٧) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ٢٧/٢)  (9294) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 



 

 

 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

6008.  
 

كارطةي زاطروس بؤ بةرهةم ئينانا ضيَكرنا دةرطةه و ثةجنةريَن ثالستيكي و  -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖
 .دةرطةهيَن داري وموبيليات

 بيدار. -زاخؤ  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(Zagros mobilya  زاطروس موبيليا)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ -٢٠أ،هـ،ل. -٦) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ٢٧/٢)  (9295) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 



 

 

 (114) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

6009.  
 

 كارطةى / هةريَم بةرهةم ئينانا جبسيَن طةمن شامي. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 سازيا.ثيشةتاجي  -زاخؤ -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .(كاتو -   Kato)-:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.، أ٣١ -،ز ٢٩) -:صنف /ثؤلَني ❖

 ( ٢٠٢٢/ ٢٧/٢)  (9296) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى

 

 

 

 



 

 


