
 



 نشرة

 بلَاودةكريَنةوة يةكةمدةرضووة و ئةم هيَمايانة بؤ جاري  12/6/2022( لة ريَكةوتي116بالوكراوةي ذمارة )

 ذمارةى الثةرِةى
 بالَوكراو

 رقم تسلسل
 النشرة

 
 

رقم 
 تسلسل

رقم 
 الفايل

رِيَكةوتى 
ثيَشكةش 

كردنى 
 داواكارى

تاريخ تقديم 
 الطلب

 خاوةنى هيَما
 

 مالك العالمة

 هيَماى بازرطانى
 

 العالمة التجارية

 ثؤىل
 

 صنف

   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني كة 

 116بالوكرابوو 
بازركان /ابراهيم عثمان عبد  30/3/2022 561 1

 حممد عثمان رةنجالرمحن/
 Bazyan 29-30بازيان /

   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 116كة بالوكرابوو 
2 2666 16/3/2022 

The concentrate 
manufacturing 

Company of Ireland 

-7 upب،ج -32 سظن اب 

   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 116كة بالوكرابوو 
شركة )دومبا(للصناعة الغذائية  27/3/2022 8843 3

 والتجارة
Delal 29 .هـ-30،ب 

   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 116كة بالوكرابوو 
شركة )دومبا(للصناعة الغذائية  27/3/2022 8844 4

 والتجارة
Leziz 29 .هـ-30،ب 

 أ،ب،ح -SAMAD 42صمد بازركان /) ديار صمدى حممد امني  27/3/2022 879 5   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  



دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 
 116كة بالوكرابوو 

وبيَستون صمد حممد امني و هونةر 
صمد حممد امني خاوةني( 

( SAMADضيَشتخانةي )صمد 
 بؤ خزمةت طوزاري طةشت و كوزار.

   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  
بازرطاني  دووبارة بالوكراوةي هيَماي

 116كة بالوكرابوو 
6 5464 29/3/2022 

LPC SINGLE MEMBER 
S.A. CORPORA TION OF 

PROCESSING AND 
TRADING OF 

LUBRICANTS AND 
PETROLEUM 

PRODUCTS also trading 
as LPC S.A. 

C CYCLON 4- أ،ب 

   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 116كة بالوكرابوو 
7 3662 29/3/2022 

كؤمثانياي جمموعة بنجوين بؤ 
بازرطاني طشيت و بريكارنامةي 

 بازرطاني / سنوردار.

OSCAR NANO ONE 34 

   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 116كة بالوكرابوو 
شركة )اي اف ديفيلومبنت هولدينغ  29/3/2022 301 8

 ليميتد )املتنازل الية(.
 34 الفاخر

   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 116كة بالوكرابوو 
 Merck كؤمثانياي مريك كي جي اي اي 8/2/2022 3463 9

16- 
أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،

 ط،ي
   116شر العالمة بالنشرة  نأعادة 

دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 
10 1080 29/3/2022 

كؤمثانياي جمموعة بنجوين بؤ 
 Oscar 34بازرطاني طشيت و بريكارنامةي 



 بازرطاني / سنوردار. 116كة بالوكرابوو 

   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 116كة بالوكرابوو 
11 2068 30/3/2022 

بازركان /ابراهيم عثمان عبد 
 حممد عثمانرةنج الرمحن/

  FARHANفرحان /

29- 
أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح. 

30- 
أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،
ط،ي،ك،ل،م،ن،س،

 ع،ف،ص،ق،ر
   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 
 116كة بالوكرابوو 

12 3934 16/3/2022 Biologische Heilmittel 
Heel GmbH 

Traumeel 5- أ 

   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 116كة بالوكرابوو 
 يف سانايي اليكرتونيك أمتاكا 30/3/2022 693 13

 شريكييت ليميتد تيجاريت
SUNNY 7-9-11 

   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 116كة بالوكرابوو 
كؤمثانياي )على سعيد حممد على(  3/4/2022 5536 14

 بؤ بازركاني طشيت / تاك
 ب،ج-35ز. -Ali     29على

   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 116كة بالوكرابوو 
15 3750 3/4/٢٠٢٢ 

كؤمثانياي جمموعة بنجوين بؤ 
بازركاني طشيت و بريكارنامةي 

 بازركاني / سنوردار

 أ،ب -MIR 34-مري 

   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 116كة بالوكرابوو 
16 5370 29/3/2022 

كؤمثانياي جمموعة بنجوين بؤ 
بازركاني طشيت و بريكارنامةي 

 بازركاني / سنوردار

OSCAR  34 



   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 116كة بالوكرابوو 
17 3661 29/3/2022 

كؤمثانياي جمموعة بنجوين بؤ 
بازركاني طشيت و بريكارنامةي 

 بازركاني / سنوردار

OSCAR NANO RED 34 

   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 116كة بالوكرابوو 
18 3654 29/3/2022 

كؤمثانياي جمموعة بنجوين بؤ 
بازركاني طشيت و بريكارنامةي 

 بازركاني / سنوردار

OSCAR GOLSD 34 

   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 116كة بالوكرابوو 
19 3656 29/3/2022 

كؤمثانياي جمموعة بنجوين بؤ 
بازركاني طشيت و بريكارنامةي 

 بازركاني / سنوردار
OSCAR QUEEN 34 

   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 116كة بالوكرابوو 
20 3801 29/3/2022 

كؤمثانياي جمموعة بنجوين بؤ 
بازركاني طشيت و بريكارنامةي 

 بازركاني / سنوردار

OSCAR SUPER SLiMS 

MENTHOL  اوسكارسوبر سلمس مينثول 
34 

   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 116كة بالوكرابوو 
21 3653 29/3/2022 

كؤمثانياي جمموعة بنجوين بؤ 
بازركاني طشيت و بريكارنامةي 

 بازركاني / سنوردار
OSCAR SILVER 34 

   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 116كة بالوكرابوو 
22 3659 29/3/2022 

كؤمثانياي جمموعة بنجوين بؤ 
بازركاني طشيت و بريكارنامةي 

 بازركاني / سنوردار

OSCAR Super Slims BLACK  
 اوسكار سوبر سلمس بالك

34 

   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 116كة بالوكرابوو 
23 3658 29/3/2022 

كؤمثانياي جمموعة بنجوين بؤ 
بازركاني طشيت و بريكارنامةي 

 بازركاني / سنوردار

OSCAR Super Slims SILVER 
 اوسكار سوبر سلمس سلفر

34 

 34اوسكار  OSCAR Super Slims BLUEكؤمثانياي جمموعة بنجوين بؤ  29/3/2022 3657 24   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  



دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 
 116كة بالوكرابوو 

بازركاني طشيت و بريكارنامةي 
 بازركاني / سنوردار

 سوبر سلمس بلو

   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 116كة بالوكرابوو 
25 3664 29/3/2022 

كؤمثانياي جمموعة بنجوين بؤ 
بازركاني طشيت و بريكارنامةي 

 بازركاني / سنوردار

OSCAR NANO MENTHOL  اوسكار
 نانو مينثول مع الشكل

34 

   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 116كة بالوكرابوو 
26 3660 29/3/2022 

كؤمثانياي جمموعة بنجوين بؤ 
بازركاني طشيت و بريكارنامةي 

 بازركاني / سنوردار

OSCAR NANO SILVER  اوسكار
 نانو سلفر

34 

   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 116كة بالوكرابوو 
27 3663 29/3/2022 

كؤمثانياي جمموعة بنجوين بؤ 
بازركاني طشيت و بريكارنامةي 

 بازركاني / سنوردار
OSCAR NANO BLACK 34 

   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 116كة بالوكرابوو 
28 8549 18/4/2022 

كاركةي )تاز(بؤ بةرهةم هيَناني 
 ثاككةرةوةي جوؤاراو جؤر

     RASأ،ب،د - 3 راس 

   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 116كة بالوكرابوو 
29 7894 26/4/2022 

شركة البرية الشرقية للبرية 
 ب،ج - 33،أ.UNION 32 واملشروبات الكحولية

   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 116كة بالوكرابوو 
30 585 19/4/2022 

معمل )شهيد يوسف( لصناعة 
 وصيانة قناني الغاز

 ل -6 غاز العراق

   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  
 أ،ب -Liptis nutrition SARL LIPTOMIL 5 24/4/2022 5075 31دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 



 116كة بالوكرابوو 
   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 
 116كة بالوكرابوو 

32 2623 24/4/2022 Liptis nutrition SARL Liptomilk 5 - ب 

   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 116كة بالوكرابوو 
33 2882 24/4/2022 Liptis nutrition SARL Liptomama plus 5 - ب 

   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 116كة بالوكرابوو 
34 2883 24/4/2022 Liptis nutrition SARL Liptomil plus 5 - ب 

   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 116كة بالوكرابوو 
35 7534 19/4/2022 

كؤمثانيايي :قبهان بؤ بازرطانى 
 ،ج-42أ،ب،ج.  -KP Kingcup 3 طشتى و دةركردنى كومركى

   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 116كة بالوكرابوو 
36 8140 27/4/2022 

بازركان / امساعيل سةكظان 
امساعيل / عبد القادر سةكظان 

 امساعيل
BLUE SKY 32ب، 

   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 116كة بالوكرابوو 
 16 - 3 رمضانجبسي  Chipse Ramazan بازركان / رمضان علي ابراهيم 30/3/2022 7258 37

       
   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  

 7/3/2022 850 38دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 
)خطوط احلرة (للتجارة شركة 

 العامة/اجلنسية االردنية
AFRICAN TIGER  -  افريكان

 تاجير
32 



 116كة بالوكرابوو 
   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 
 116كة بالوكرابوو 

شركة )خطوط احلرة (للتجارة  7/3/2022 851 39
 SUPER TIGER 32-سوبر تاجير  العامة/اجلنسية االردنية

   116أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 116كة بالوكرابوو 
شركة )خطوط احلرة (للتجارة  7/3/2022 829 40

 العامة/اجلنسية االردنية
WILD TIGER - 32 وايلد تاجر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 شهرملدة ملكيةنقل  (116)يف نشرة ( 561)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 يَنبؤ زان مانك كواستنةوةي خاوةنداريةتي هيَماي بازركاني (116لة ( 561) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2541.  

 حممد عثمانرةنج بازركان /ابراهيم عثمان عبد الرمحن/ -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 عراق/ سليَماني ابراهيم ثاشا  -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( Bazyanبازيان / ) -:اسم العالمة / هيَماناوى  ❖

 .( 3٠-٢9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ 3٠/3) (561) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖
                    
                    
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 شهرملدة تغري عنوان  (116)يف نشرة ( 2666)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 بؤ زانيَن مانك هيَماي بازركاني دواكاري طوريين ناونيشان خاوةني (116لة ( 2666) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2542.  

 اجلنسية االمريكية./The concentrate manufacturing Company of Ireland -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما

 .Corner House, 20 Parliament Street, Hamilton, Beemuda  -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( سظن اب-UP 7) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . ب،ج( -3٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ 16/3)  (٢666) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
               

     

 

                    
                    
                    
                    



                    
               

 
 

                    

 شهر تصليح اسم الشركة  (116)يف نشرة ( 8843)  أعادة نشر العالمة بالرقم 
 بؤ زانيَن مانك هيَماي بازركاني ضاكردنةوةي ناوي شركة (116لة ( 8843) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2543.  

 / اجلنسية الرتكية. شركة )دومبا(للصناعة الغذائية والتجارة -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما

 شهيد/ كامل غازي عنتاب.  3/25. رقم 29021حي غون افالر. شارع رقم   -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

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

 ( هـ-3٠،ب.  ٢9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ ٢7/3)  (8843) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

                    
 أ  

 
 
 
 



 شهرملدة  تصليح اسم الشركة  (116)يف نشرة ( 8844)  عادة نشر العالمة بالرقم
 بؤ زانيَن مانك هيَماي بازركانيضاكردنةوةي ناوي شركة  (116لة ( 8844) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2544.  

 ة / اجلنسية الرتكية.شركة )دومبا(للصناعة الغذائية والتجار -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما

 شهيد/ كامل غازي عنتاب.  3/25. رقم 29021حي غون افالر. شارع رقم   -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

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

 . (                   هـ-3٠،ب.  ٢9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ ٢7/3)  (8844) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
          

 
 

 ء
 

          
 
 
 
 
 
 



                    

 شهرملدة جتديد عالمة (116)يف نشرة ( 878)  أعادة نشر العالمة بالرقم  
 بؤ زانيَن مانك هيَماي بازركاني داواكاري نويَ كردنةوةي (116لة ( 878) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2545.  

بازركان /) ديار صمد حممد امني وبيَستون صمد حممد امني و هونةر صمد حممد امني  -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖
 خزمةت طوزاري طةشت و كوزار.( بؤ SAMADخاوةني( ضيَشتخانةي )صمد 

 . م تةنيشت كؤمثانياي جبال 60عراق / اربيل   -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

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

 . (أ،ب،ح -4٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ ٢7/3) (878) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
           

 

 
 
 
 
 

 
 



                    

 شهرملدة نقل ملكية (116)يف نشرة ( 5464)  أعادة نشر العالمة بالرقم  
 بؤ زانيَن مانك كواستنةوةي خاوةنداريةتي هيَماي بازركاني (116لة ( 5464) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2546.  

 LPC SINGLE MEMBER S.A. CORPORA TION OF PROCESSING AND TRADING OF -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

LUBRICANTS AND PETROLEUM PRODUCTS also trading as LPC S.A/ لجنسية اليونانية . 

 .Megaridos Avenue,19300 Aspropyrgos, Attica, GREECE 124  -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( C CYCLON) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 .)أ،ب  -4) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ ٢9/3)  (5464) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 \ 

 

 شهرملدة تغيري اسم صاحب العالمة (116)يف نشرة ( 3662)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 بؤ زانيَن مانك هيَماي بازركاني داواكاري طؤريين ناوي خاوةن  (116لة ( 3662) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2547.  

 كؤمثانياي جمموعة بنجوين بؤ بازرطاني طشيت و بريكارنامةي بازرطاني / سنوردار. -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 سيت ستار. -شةقامي سامل  -سليَماني  -عيَراق   -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( OSCAR NANO ONE) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . (34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ ٢9/3)  (366٢) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
           

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 شهرملنقملكية(116)فينشرة( 301) بالرقمأعادة نشر العالمة  
 بؤ زانيَن مانك كواستنةوةي خاوةنداريةتي هيَماي بازركاني (116لة ( 301) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2548.  

 .اجلنسية االماراتية /شركة )اي اف ديفيلومبنت هولدينغ ليميتد  -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

, 79947,ابراج االمارات المالية, مركز دبي المالي العالمي,ص.ب.3,الطابقS317في الوحدة   -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 دبي االمارات العربية المتحدة. 
 .( الفاخر) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . (أ،ب،د -34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ ٢9/3) (3٠1) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 
 

 
 



 
                    

ملدة  اضافة اصناف (116)يف نشرة ( 3463)  أعادة نشر العالمة بالرقم  
 سي مانك بؤ تؤماركراوةهيَماي  داواكاري زيادكردني ثؤلني وكةرستةي  (116لة ( 3463) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2549.  

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

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

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

 .أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،ط،ي( -16) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ 8/2)  (3463) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
          

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                    

 مدة تغيري اسم صاحب العالمة (116)يف نشرة ( 1080)  العالمة بالرقمأعادة نشر   
 بؤ زانيَن داواكاري طؤريين ناوي خاوةن هيَماي بازركاني  (116لة ( 1080) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2550.  

 كؤمثانياي جمموعة بنجوين بؤ بازرطاني طشيت و بريكارنامةي بازرطاني / سنوردار. -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 سيت ستار. -شةقامي سامل  -سليَماني  -عيَراق   -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

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

 . )34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ ٢9/3)  (1٠8٠) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 شهرملدة ملكيةنقل  (116)يف نشرة ( 2068)  أعادة نشر العالمة بالرقم

 بؤ زانيَن مانك خاوةنداريةتي هيَماي بازركانيكواستنةوةي  (116لة ( 2068) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2551.  

 حممد عثمانرةنج بازركان /ابراهيم عثمان عبد الرمحن/ -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 عراق/ سليَماني ابراهيم ثاشا  -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . (  FARHANفرحان /) -:اسم العالمة / هيَماناوى  ❖

 . (أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،ط،ي،ك،ل،م،ن،س،ع،ف،ص،ق،ر  -3٠أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح.   -٢9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ 3٠/3)  (٢٠68) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 شهرملدة نقل ملكية (116)يف نشرة ( 3934)  أعادة نشر العالمة بالرقم  

 بؤ زانيَن مانك كواستنةوةي خاوةنداريةتي هيَماي بازركاني (116لة  3934)( دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2552.  

 Biologische Heilmittel Heel GmbH -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden,Germany  -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

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

 . (أ -5) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ 16/3)  (3934) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

  جتديد عالمة (116)يف نشرة ( 693)  أعادة نشر العالمة بالرقم  
 بؤ زانيَن   هيَماي بازركانيداواكاري نؤي كردنةوةي  (116لة ( 693) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2553.  

 أمتاكا اليكرتونيك سانايي يف تيجاريت ليميتد شريكييت. -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 .،ايسينيورت اسطنبول / تركيا 40ناسيت بولفاري،رقم:ناميك كيمال ماهاليسي، اديلي   -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

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

 . (11-9-7) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ 3٠/3) (693) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 شهرين دةزيادة اصنا ف مل (116)يف نشرة ( 5536)  أعادة نشر العالمة بالرقم 
  مانكدوو   هيَماي بازركاني داواكاري زيادكردني ثؤلني وكةرستةي (116لة ( 5536) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2554.  

 تاك/  طشيت بازركاني بؤ( على حممد سعيد على) كؤمثانياي -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 سليَماني / توي مةليك.  -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . (    Ali على) -:اسم العالمة / هيَماناوى  ❖

 . (ب،ج -35.  ز-٢9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ 3/4)  (5536) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

 شهرملدة تغيري اسم صاحب العالمة  (116)يف نشرة ( 3750)  أعادة نشر العالمة بالرقم 
 بؤ زانيَنداواكاري طؤريين ناوي خاوةن هيَماي بازركاني   (116لة 3750) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2555.  

 كؤمثانياي جمموعة بنجوين بؤ بازركاني طشيت و بريكارنامةي بازركاني / سنوردار. -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 سيت ستار. -شةقامي سامل  -سليَماني  -عيَراق   -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( MIR-مير ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . أ،ب( -34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ ٢9/3)  (375٠) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖
 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 تغيري اسم صاحب العالمة  (116)يف نشرة ( 5370)  أعادة نشر العالمة بالرقم   
 بؤ زانيَنداواكاري طؤريين ناوي خاوةن هيَماي بازركاني   (116لة ( 5370) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2556.  

 كؤمثانياي جمموعة بنجوين بؤ بازركاني طشيت و بريكارنامةي بازركاني / سنوردار -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 سيت ستار -شةقامي سامل  -سليَماني  -عيَراق   -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

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

 . (ا،ب،ج،د،هـ،و  -34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ ٢9/3)  (537٠) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 
 
 
 



 
                    

 تغيري اسم صاحب العالمة  (116)يف نشرة ( 3661)  بالرقمأعادة نشر العالمة   
 يَنبؤ زانداواكاري طؤريين ناوي خاوةن هيَماي بازركاني   (116لة ( 3661) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2557.  

 .كؤمثانياي جمموعة بنجوين بؤ بازركاني طشيت و بريكارنامةي بازركاني / سنوردار -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 .سيت ستار -شةقامي سامل  -سليَماني  -عيَراق   -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( OSCAR NANO RED) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . (34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ ٢9/3) (3661) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 تغيري اسم صاحب العالمة  (116)يف نشرة ( 3654)  أعادة نشر العالمة بالرقم 
 بؤ زانيَنداواكاري طؤريين ناوي خاوةن هيَماي بازركاني   (116لة ( 3654) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2558.  

 .كؤمثانياي جمموعة بنجوين بؤ بازركاني طشيت و بريكارنامةي بازركاني / سنوردار -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 .سيت ستار -شةقامي سامل  -سليَماني  -عيَراق   -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( OSCAR GOLSD) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . (34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ ٢9/3)  (3654) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
                    

 تغيري اسم صاحب العالمة  (116)يف نشرة ( 3656)  بالرقمأعادة نشر العالمة  
 بؤ زانيَنداواكاري طؤريين ناوي خاوةن هيَماي بازركاني   (116لة ( 3656) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2559.  

 .كؤمثانياي جمموعة بنجوين بؤ بازركاني طشيت و بريكارنامةي بازركاني / سنوردار -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 سيت ستار -شةقامي سامل  -سليَماني  -عيَراق   -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( OSCAR QUEEN) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . (34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ ٢9/3) (3656) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 
 
 
 
 

 



                    

 تغيري اسم صاحب العالمة  (116)يف نشرة ( 3655)  أعادة نشر العالمة بالرقم  
 يَنبؤ زانداواكاري طؤريين ناوي خاوةن هيَماي بازركاني   (116لة ( 3655) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2560.  

 .كؤمثانياي جمموعة بنجوين بؤ بازركاني طشيت و بريكارنامةي بازركاني / سنوردار -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 سيت ستار -شةقامي سامل  -سليَماني  -عيَراق   -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( سوبر سلمس مينثولاوسكار  OSCAR SUPER SLiMS MENTHOL) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . (34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ ٢9/3)  (3655) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



                    

 تغيري اسم صاحب العالمة  (116)يف نشرة ( 3653)  أعادة نشر العالمة بالرقم   
 نيَنبؤ زاداواكاري طؤريين ناوي خاوةن هيَماي بازركاني   (116 )لة( 3653) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2561.  

 .كؤمثانياي جمموعة بنجوين بؤ بازركاني طشيت و بريكارنامةي بازركاني / سنوردار -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 سيت ستار -شةقامي سامل  -سليَماني  -عيَراق   -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

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

 . (34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ ٢9/3)  (3653) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
            

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 تغيري اسم صاحب العالمة  (116)يف نشرة ( 3659)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 بؤ زانيَنداواكاري طؤريين ناوي خاوةن هيَماي بازركاني   (116لة ( 3659) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2562.  

 .كؤمثانياي جمموعة بنجوين بؤ بازركاني طشيت و بريكارنامةي بازركاني / سنوردار -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 سيت ستار -شةقامي سامل  -سليَماني  -عيَراق   -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( اوسكار سوبر سلمس بالك   OSCAR Super Slims BLACK) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . (34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ ٢9/3)  (3659) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 
 
 

 
 
 

 
 



                    

 تغيري اسم صاحب العالمة  (116)يف نشرة ( 3658)  أعادة نشر العالمة بالرقم  
 بؤ زانيَنداواكاري طؤريين ناوي خاوةن هيَماي بازركاني   (116لة ( 3658) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2563.  

 .جمموعة بنجوين بؤ بازركاني طشيت و بريكارنامةي بازركاني / سنورداركؤمثانياي  -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 سيت ستار -شةقامي سامل  -سليَماني  -عيَراق   -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . (  سلفر اوسكار سوبر سلمس OSCAR Super Slims SILVER) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . (34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ ٢9/3)  (3658) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ثيَشكةش كردنى داواكارىريَكةوت و ذمارةى  ❖

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 تغيري اسم صاحب العالمة  (116)يف نشرة ( 3657)  أعادة نشر العالمة بالرقم  

 زانيَنبؤ داواكاري طؤريين ناوي خاوةن هيَماي بازركاني   (116لة ( 3657) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2564.  

 .كؤمثانياي جمموعة بنجوين بؤ بازركاني طشيت و بريكارنامةي بازركاني / سنوردار -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 سيت ستار -شةقامي سامل  -سليَماني  -عيَراق   -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( بلو   اوسكار سوبر سلمس OSCAR Super Slims BLUE) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . (34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ ٢9/3)  (3657) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
                    

 تغيري اسم صاحب العالمة  (116)يف نشرة ( 3664)  أعادة نشر العالمة بالرقم  
 يَنبؤ زانداواكاري طؤريين ناوي خاوةن هيَماي بازركاني   (116لة ( 3664) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2565.  

 .كؤمثانياي جمموعة بنجوين بؤ بازركاني طشيت و بريكارنامةي بازركاني / سنوردار -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 سيت ستار -شةقامي سامل  -سليَماني  -عيَراق   -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( اوسكار نانو مينثول مع الشكل OSCAR NANO MENTHOL) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 اوسكار نانو مينثول مع الشكل .(34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ ٢9/3) (3664) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 تغيري اسم صاحب العالمة  (116)يف نشرة ( 3660)  أعادة نشر العالمة بالرقم 
 يَنبؤ زانداواكاري طؤريين ناوي خاوةن هيَماي بازركاني   (116لة ( 3660) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2566.  

 .كؤمثانياي جمموعة بنجوين بؤ بازركاني طشيت و بريكارنامةي بازركاني / سنوردار -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 سيت ستار -شةقامي سامل  -سليَماني  -عيَراق   -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( اوسكار نانو سلفر OSCAR NANO SILVER) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . (34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ ٢9/3)  (366٠) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 تغيري اسم صاحب العالمة  (116)يف نشرة ( 3663)  العالمة بالرقمأعادة نشر         
 بؤ زانيَنداواكاري طؤريين ناوي خاوةن هيَماي بازركاني   (116لة ( 3663) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2567.  

 .كؤمثانياي جمموعة بنجوين بؤ بازركاني طشيت و بريكارنامةي بازركاني / سنوردار -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 سيت ستار -شةقامي سامل  -سليَماني  -عيَراق   -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

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

 . (34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ ٢9/3)  (3663) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
  2شهرين العالمة ملدة تغيري  (116)يف نشرة ( 8549)  أعادة نشر العالمة بالرقم        

 2 مانك دوو داواكاري هةمواركردني هيَما  (116لة ( 8549) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2568.  

 كاركةي )تاز(بؤ بةرهةم هيَناني ثاككةرةوةي جوؤاراو جؤر. -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 ثيشةسازي با ثشتيان.عراق/ اربيل سؤران   -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( راس RAS     ( -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . (أ،ب،د – 3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ 18/4)  (8549) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 للعلم نقل ملكية (116)يف نشرة ( 7894)  أعادة نشر العالمة بالرقم 

 بؤ زانيَن كواستنةوةي خاوةنداريةتي هيَماي  (116لة ( 7894) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2569.  

 شركة البرية الشرقية للبرية واملشروبات الكحولية. -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 دهوك. -العراق   -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( UNION) -:العالمةاسم  / ناوى هيَما ❖

 . (ب،ج - 33،أ.3٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ ٢6/4)  (7894) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

                    

  ملدةجتديد عالمة  (116)يف نشرة ( 585)  أعادة نشر العالمة بالرقم  
 بؤ زانيَنداواكاري نؤي كردنةوةي هيَماي بازركاني    (116لة ( 585) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2570.  

 معمل )شهيد يوسف( لصناعة وصيانة قناني الغاز -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما

 عراق /دهؤك املنطقة الصناعية / كواشي.  -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( غاز العراق) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . (ل  -6) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ 19/4) (585) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
          

 
 

 
 
 
 
 

 



                    

 شهرملدة نقل ملكية (116)يف نشرة ( 5075)  بالرقمأعادة نشر العالمة   
 بؤ زانيَن مانك كواستنةوةي خاوةنداريةتي هيَماي بازركاني (116لة ( 5075) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2571.  

الجنسية   /Liptis Nutrition Sarlشركة ليبتيس نيو تريشن أس أي آر إل/  -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 السوسرية. 

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

Switzerland. 

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

 .(أ،ب  -5) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (٢4/4/2022)  (5٠75) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شهرملدة نقل ملكية (116)يف نشرة ( 2623)  أعادة نشر العالمة بالرقم 
 بؤ زانيَن مانك كواستنةوةي خاوةنداريةتي هيَماي بازركاني (116لة ( 2623) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2572.  

الجنسية   /Liptis Nutrition Sarlشركة ليبتيس نيو تريشن أس أي آر إل/  -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 السوسرية. 

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

Switzerland 

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

 .( ب - 5  ) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ ٢4/4)  (٢6٢3) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شهرملدة نقل ملكية (116)يف نشرة ( 2882)  أعادة نشر العالمة بالرقم 
 نيَنبؤ زا مانك كواستنةوةي خاوةنداريةتي هيَماي بازركاني (116لة ( 2882) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2573.  

الجنسية   /Liptis Nutrition Sarlشركة ليبتيس نيو تريشن أس أي آر إل/  -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 السوسرية. 

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

Switzerland 

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

 .( ب  - 5) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ ٢4/4)  (٢88٢) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 شهرملدة نقل ملكية (116)يف نشرة ( 2883)  أعادة نشر العالمة بالرقم 
 بؤ زانيَن مانك كواستنةوةي خاوةنداريةتي هيَماي بازركاني (116لة ( 2883) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2574.  

الجنسية   /Liptis Nutrition Sarlشركة ليبتيس نيو تريشن أس أي آر إل/  -: -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 . السوسرية

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

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

 .( ب  - 5) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ ٢4/4)  (٢883) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 شهرملدة اضافة اصناف  (116)يف نشرة ( 7534)  أعادة نشر العالمة بالرقم 
 بالودةكري مانك 2دوو بؤ  داواكاري زيادكردني ثؤلني وكةرستةي هيَماي تؤماركراوة (116لة ( 7534) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2575.  

 سنوردار. /كؤمثانيايي :قبهان بؤ بازرطانى طشتى و دةركردنى كومركى -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 .  235ذمارة 23 تابق Dعراق / اربيل رؤيال تاوةر بيناي   -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

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

 . (،ج-4٢أ،ب،ج.  -3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ 19/4)  (7534) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 شهرملدة نقل ملكية (116)يف نشرة ( 8140)  بالرقمأعادة نشر العالمة  
 نيَنبؤ زا مانك كواستنةوةي خاوةنداريةتي هيَماي بازركاني (116لة ( 8140) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2576.  

 بازركان / امساعيل سةكظان امساعيل / عبد القادر سةكظان امساعيل. -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 حملة عباسية.عراق /دهؤك زاخؤ /   -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( BLUE SKY) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 .( ،ب3٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ ٢7/4)  (814٠) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 رين  شهملدة اضافة اصناف  (116)يف نشرة ( 7258)  أعادة نشر العالمة بالرقم 
 بالودةكري مانك 2دوو داواكاري زيادكردني ثؤلني وكةرستةي هيَماي تؤماركراوة بؤ  (116لة ( 7258) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2577.  

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

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

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

 .(16 - 3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ 3٠/3)  (7٢58) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 شهرملدة جتديد عالمة  (116)يف نشرة ( 850)  أعادة نشر العالمة بالرقم 
 بؤ زانيَن مانك هيَماي بازركانيداواكاري نؤي كردنةوةي  (116لة ( 850) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2578.  

. شركة )خطوط احلرة (للتجارة العامة/اجلنسية االردنية  -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖
 . 2عمان /الصويفية/شارع الوكاالت/عمارة غداف/ط   -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( افريكان تايجر  -  AFRICAN TIGER) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . (3٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ 7/3) (85٠) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

                                                                   

 

 

 



 

 ملدة جتديد طلب  (116)يف نشرة ( 851)  أعادة نشر العالمة بالرقم 
 بؤ زانيَن بؤ هيَماي بازركاني داواكاري بؤي كردنةوةي  (116لة ( 851) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2579.  

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

 . 2عمان /الصويفية/شارع الوكاالت/عمارة غداف/ط   -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( SUPER TIGER-سوبر تايجر ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . (3٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ 7/3) (851) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شهرملدة نقل ملكية (116)يف نشرة ( 829)  أعادة نشر العالمة بالرقم 
 بؤ زانيَن مانك كواستنةوةي خاوةنداريةتي هيَماي بازركاني (116لة ( 829) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (116) رقم االعالن /راكةياندنى زمارة 
2580.  

 شركة )خطوط احلرة (للتجارة العامة/اجلنسية االردنية -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 . 2عمان /الصويفية/شارع الوكاالت/عمارة غداف/ط   -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( وايلد تاجر   -  WILD TIGER) -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . (3٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. ٢٠٢٢/ 7/3) (8٢9) -/ تاريخ ورقم تقديم الطلب: ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



    (611) العالمات المنشورة في نشرة  
 (116بالوكراوةي ذمارة )  فةهرةستى

 بلَاودةكريَنةوة يةكةمدةرضووة و ئةم هيَمايانة بؤ جاري  12/6/2022لة ريَكةوتي 

 

 شي
 

 
 

 

ذمارةى 
 فايل

 رقم فايل

 رِيَكةوتى ثيَشكةش كردنى
 داواكارى

 تاريخ تقديم الطلب

 
 خاوةنى هيَما

 
 العالمةمالك 

 

 
 هيَماى بازرطانى

 
 العالمة التجارية

 

 

 

 
 ثؤل
 

 صنف

 بازركان / كةيالن نوري كريم 2022/ 27/3 9452  (7٢٢8
Electric ROMA 11 

7٢٢9)  9453 27/3 /2022 

كؤمثانياي )دريم ئاي تي( بؤبازركاني 
طشيت و دابينكردني و تةكنةلؤجياي 

زانياري و دامةزراندني نيَتوَرك / 
 سنوردار

Dream iT- أ. -38ج. -37ب،ج. -35 دريم ئاي تي 

7٢3٠)  9454 27/3 /2022 
كاركةي )ظاري( بؤ دروست كردني 

 شةربةت
 ب-Vary juice  -  32 ظاري عصري 

7٢31)  9455 28/3 /20212 
( بؤ TOP DEALكؤمثانياي )

 ب،ج - TOP DEAL 35 بازركاني طشيت / سنوردار.

7٢3٢)  9456 28/3 /20212 Papa Jonhs Internatiokal, 
PAPA JOHNS 29-  .39ر. ص ،،طح، - 30أ،ه 



Inc. -  .أ. - 42أ 

7٢33)  9457 28/3 /20212 
Papa Jonhs Internatiokal, 

Inc . 
PAPA JOHNS Better 

Ingredients. Better 

Pizza. 

 39،ص ،ر. طح، - 30أ،ه.  -29
 أ. - 42أ.  -

7٢34)  9458 28/3 /20212 Beiersdorf AG 
NIVEA 3- أ،ب،ج،د 

7٢35)  9459 28/3 /20212 
 مصنع سيدار للديكور ذ م م 

SEDAR - سيدار 
أ،ب،ج،د.  - 24أ،ب،ج،د.  - 20

 أ،ب،ج - 35

7٢36)  9460 29/3/2022 GUAN LING PING 
paula dorf 3 - ج،د 

7٢37)  9461 29/3/2022 
اخلليج للصناعات البالستيكية 

 حتويل. -والتحويلية 
 أ،و - RAKtherm 19  ثريمراك 

7٢38)  9462 29/3/2022 Kreative Restaurants 
HOLDINGS INC. 

Prep & Co. Prep Well, 

Eat Well 
 أ،ب - 42

7٢39)  9463 29/3/2022 CNC HOLDINGS INC. 
eggs and co 42 - أ،ب 

7٢4٠)  9464 29/3/2022 CNC HOLDINGS INC 
CHICKLN CO 42 -  أ،ب 

7٢41)  9465 29/3/2022 
Shenzhen Colorful Yugong 
Information Technology 
Development CO., LTD. 

colorful 9 - أ،ب،ه،و،ح 

7٢4٢)  9466 29/3/2022 
Shenzhen Colorful Yugong 
Information Technology 

Development CO., LTD . 
COLORFIRE 9 - أ،ب،ه،و،ح 

7٢43)  9467 29/3/2022 
Shenzhen Colorful Yugong 
Information Technology 
Development CO., LTD . 

iGAME 9 - أ،ب،ه،و،ح 

7٢44)  9468 29/3/2022 PNC HOLDINGS INC. 
ACAI & CO 42 - أ،ب 



7٢45)  9469 29/3/2022 PNC HOLDINGS INC . 
BAGEL & CO 42 - أ،ب 

7٢46)  9470 29/3/2022 PNC HOLDINGS INC . 
Mochi & CO 42 - أ،ب 

7٢47)  9471 29/3/2022 PNC HOLDINGS INC . 
Avo & co 42 - أ،ب 

7٢48)  9472 29/3/2022 
Beijing Dajia Internet 

Information Technology 
Co., Ltd. 

KWAI 35 - أ،ب،ج 

7٢49)  9473 29/3/2022 
Beijing Dajia Internet 

Information Technology 
Co., Ltd . 

KWAI 42 - ،طه ،و،ز،ح 

7٢5٠)  9474 29/3/2022 
Beijing Dajia Internet 

Information Technology 
Co., Ltd . 

KWAI 41 - أ،ب،ج،د 

7٢51)  9475 29/3/2022 
Beijing Dajia Internet 

Information Technology 

Co., Ltd . 
KWAI 9 - أ،ب،ج،ه،و،ح 

7٢5٢)  9476 29/3/2022 Kreative Restaurants 
HOLDINGS INC. 

ASIAN & CO 42 - أ،ب 

7٢53)  9477 29/3/2022 Kreative Restaurants 
HOLDINGS INC 

HEAL THY & CO 

HEALTHY & CO 
 أ،ب - 42

7٢54)  9478 29/3/2022 Kreative Restaurants 
HOLDINGS INC KETO & CO 42 - أ،ب 

7٢55)  9479 29/3/2022 Kreative Restaurants 
HOLDINGS INC Vegan and Co  42 - أ،ب 

 أ - 16أ،ب.  - 3 جؤدي جابرعارف نعمانبازركان /   29/3/2022 9480  (7٢56

7٢57)  9481 30/3/2022 
بازركان /علي حممد رضا جنفي /مهدي 

 أ - 16أ،ب.  - KABI FASTENERS 3 حممد رضا جنفي



7٢58)  9482  
بؤ لةكيسنان كاركةي)ضاهر رسول محد(

و كةثسكردني سثاكيَيت وشعرية 
 جبوك ثرؤذةي/

 ح-30ز. - DAWA 29دةوا 

7٢59)  9483 30/3/2022 
كاركةي )ريكس( بؤ ثوختةكردني رؤني 

 أ - Oxone OIL 4 ثيس و )تعبئة(ي رؤني ئؤتؤمبيَل

7٢6٠)  9484 30/3/2022 
بؤ ثوختةكردني كاركةي )ريكس(  -:

 رؤني ثيس و )تعبئة(ي رؤني ئؤتؤمبيَل
ALMAS OIL 4 - أ 

 بازركان / اكرم حممد طاهر صاحل. 30/3/2022 9485  (7٢61
SPARTA 32 - ب 

7٢6٢)  9486 30/3/2022 
كؤمثانياي )جولي فرانس( بؤ بازركاني 
طشيت و بازركاني ثيَداويسيت جوانكاري 

 و راهيَناني ثيشة يي /سنوردار
MOTHHELA 3 - ج 

7٢63)  9487 30/3/2022 
كؤمثانياي )جولي فرانس( بؤ بازركاني 
طشيت و بازركاني ثيَداويسيت جوانكاري 

 و راهيَناني ثيشة يي /سنوردار
JULLY FRANCE 3 - ج 

7٢64)  9488 30/3/2022 

كؤمثانياي )جولي فرانس( بؤ بازركاني 
طشيت و بازركاني ثيَداويسيت 
جوانكاري و راهيَناني ثيشة يي 

 سنوردار/

ARD ALSHAM -  ارض
 ج - 3 الشام

7٢65)  9489 30/3/2022 
شركة كيش شيبس مساهمة اخلاصة / 

 اجلنسية االيرانية
 MazMaz -مزمز 

 - 32أ. - 31ح.  - 30ب،و.  -29
 ب

7٢66)  9490 30/3/2022 
شركة كيش شيبس مساهمة اخلاصة / 

 اجلنسية االيرانية
 كيش

 32أ. - 31ح.  - 30و. ز،ب، -29
 ب -

7٢67)  9491 30/3/2022 
شركة كيش شيبس مساهمة اخلاصة / 

 اجلنسية االيرانية
MAZZEH - مزة 

 32أ. - 31ح.  - 30ب،ز،و.  -29
 ب -



 32 -ماعدا ه MANDI -  29 - 30 مندي  بازركان / مهدي امساعيل عبد اهلل 30/3/2022 9492  (7٢68

7٢69)  9493 3/4/2022 Altunkaya Insaat Nakliyat 
Gida Ticaret Anonim Sirketi 

AYS 5-  .أ -16أ 

7٢7٠)  9494 3/4/2022 
ENI S.P.A./an Italian Joint – 

Stock Company / 
Objectives: Manufacturers 

and Merchants 
eni 4 - أ،ب،ج،د 

 شريوان حممد فرمان 3/4/2022 9495  (7٢71
Refron 11 - ه 

7٢7٢)  9496 3/4/2022 PETROL OFISI ANONIM 
SIRKETI   Petrol Ofisi 4 - أ،ب،ج،د 

7٢73)  9497 4/4/2022 
شركة )توليد كارون شلينط( املساهمة 

 اخلاصة
Mojezeh   - 39-35-20-10-5أ،ب. -3 معجزة 

7٢74)  9498 4/4/2022 
( بؤ بازركاني Brickfieldكؤمثانياي )

 طشيت وثيشةسازي / سنوردار
BRICKFIELD 

INDUSTRIAL 

COMPANY 

 ب،ج -35أ.  - 19

7٢75)  9499 4/4/2022 
Great Wall Motor 
Company Limited HAVAL DARGO 

-37أ،ب،ج. -35أ،ب.  -12
 ب،ج

7٢76)  9500 4/4/2022 SERIN OTOMOTIV SANAYI 
TICARET ANONIM SIRKETI   SERiNOTOMOTiV 12 - أ،ب 

7٢77)  9501 4/4/2022 
TAMER TANCA 

MAGAZACILIK SANAYi VE 
TiCARET ANONiM SiRKETi 

TAMER TANCA 
 -25أ،ب،ج،د،هـ.  -18

 أ،ب،ج-35أ،ب،ج،د،هـ،و. 

7٢78)  9502 4/4/2022 International Masis Tabak  
LLC REAL 34 

7٢79)  9503 4/4/2022 
 main corporationكؤمثانياي)

trading بؤ بازركاني طشيت و هاوردة )
 و هةناردة و ثيشةسازي / سنوردار.

MCT 35-  .أ -40ب،ج 



7٢8٠)  9504 4/4/2022 Talabat General Trading 
and Contracting Compsny talabat mart 35-  .أ،ب،ج-39أ،ب،ج 

 )تيان( يا دروستكرنا ئارتكارطوها  6/4/2022 9505  (7٢81
SEFiN UN 30 - ح 

 ح - 30 طحني قطيفQETIF UN-  كارطوها )تيان( يا دروستكرنا ئارت 6/4/2022 9506  (7٢8٢

 كارطوها )تيان( يا دروستكرنا ئارت 6/4/2022 9507  (7٢83
Tiyan un 30 - ح 

 أ -31ز.  -29 ئافةرين بازركان / سالم صاحل مصطفى 7/4/2022 9508  (7٢84

7٢85)  9509 11/4 /2022 
EYFEL PARFUM ITHALAT 

IHRACAT SANAYI  VE 
TICARET LIMITS+ED SIRKETI 

EYFEL EAU DE 

PARFUM 
 ب-35و. -5خ.  -3

 بازركان / ويسي سعد اهلل حسن 2022/ 11/4 9510  (7٢86
KOREIX 9 - أ،ح 

7٢87)  9511 11/4 /2022 
Esfahan Steel Company  Esco Esfahan Steel 

Company 

 - 40ب،ج. -35أ،ي،ل،هـ.  -6
 أ

7٢88)  9512 11/4 /2022 

Esfahan Steel Company Construct with 

confidence , Build 

with the best, ESCO; 

Unlimited Creation 

بسازيد ،بايهرتين بنا  باطمينان
اهن: خالقيت نا  ذوبكنيد،ى 

 حمدود

 - 40ب،ج. -35أ،ي،ل،هـ.  -6
 أ

7٢89)  9513 27/3 /2022 
كؤمثانياي )هيوا( بؤ بازركاني خؤراك و 

 خوارنةوة / سنوردار
Rozhan - أ 16 رؤذان 

7٢9٠)  9514 12/4 /2022 
اجملموعة السعودية Srmo  اجملموعة السعودية لالحباث واالعالم

)مع  لالحباث واالعالم
 الشكل(

9-16-35-38-41 



7٢91)  9515 12/4 /2022 
 srmo Saudi Research اجملموعة السعودية لالحباث واالعالم

& Meadia Group مع(
 الشكل((

9-16-35-38-41 

 srmo 9-16-35-38-41مع الشكل  اجملموعة السعودية لالحباث واالعالم 2022/ 12/4 9516  (7٢9٢

7٢93)  9517 13/4 /2022 
كؤمثانياي )طولبةر( بؤ بازركاني طشيت 

 سنوردار. /
 ، أ31-30-29 طولبةر

 31-30-29 بيَري فارم -  Beri Farm بازركان / اوميد خالد علي  2022/ 13/4 9518  (7٢94

7٢95)  9519 13/4 /2022 

كؤمثانياي )جنم الدين حمي الدين 
رشةسور( بؤ بازركاني طشيت و 

وةبةرهيَناني خانووبةرة/ ثرؤذةي 
 تاكةكةس.

NAJMADIN 

COMPANY 

 -19أ،ج،هـ،و،ز،ي،ك،ل.  -6
 -37أ.  -35أ،ب،ج،د،هـ،و. 

 أ،ب،ج

7٢96)  9520 13/4 /2022 

كؤمثانياي )جنم الدين حمي الدين 
رشةسور( بؤ بازركاني طشيت و 

وةبةرهيَناني خانووبةرة/ ثرؤذةي 
 تاكةكةس.

 أ،ج،هـ،و،ز،ي،ك،ل -6 شكل

7٢97)  9521 13/4 /2022 

كؤمثانياي )جنم الدين حمي الدين 
رشةسور( بؤ بازركاني طشيت و 

وةبةرهيَناني خانووبةرة/ ثرؤذةي 
 تاكةكةس.

 شكل

 -30أ،ب،ج،د،هـ،و،ز.  -29
أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،ي،ط،ك،

 -31ل ،م،ن،س،ع،ف،ص،ق،ر. 
 أ،ب،ج -32أ،ب،ج،د،هـ،و،ز. 

 بازركان / تيشكو جوهر حممد. 2022/ 13/4 9522  (7٢98
ROYAL HOME 20 - أ 

 59أ،ب.  -9 سكناي -  SIKENAI بازركان / ئوميد امحد على. 2022/ 13/4 9523  (7٢99

73٠٠)  9524 13/4 /2022 
كؤمثانياي )جنم الدين حمي الدين 

 ،ب37ا.  -Aquq Clean 36رشةسور( بؤ بازركاني طشيت و 



وةبةرهيَناني خانووبةرة/ ثرؤذةي 
 تاكةكةس.

73٠1)  9525 13/4 /2022 

كؤمثانياي )جنم الدين حمي الدين 
رشةسور( بؤ بازركاني طشيت و 

وةبةرهيَناني خانووبةرة/ ثرؤذةي 
 تاكةكةس.

WLLAT ASPHALT 

PLANINT 
 ب - 19

73٠٢)  9526 13/4 /2022 

كؤمثانياي )جنم الدين حمي الدين 
رشةسور( بؤ بازركاني طشيت و 

وةبةرهيَناني خانووبةرة/ ثرؤذةي 
 تاكةكةس.

NAJMADIN 

MUHEDDIN 

RASHASUR 

 أ -37د.  -36أ،ب،ج.  -35

73٠3)  9527 13/4 /2022 

كؤمثانياي )جنم الدين حمي الدين 
بازركاني طشيت و رشةسور( بؤ 

وةبةرهيَناني خانووبةرة/ ثرؤذةي 
 تاكةكةس.

NAJMADIN 

 -19أ،ج،هـ،و،ز،ي،ك،ل.  -6
أ،ب،ج.  -35أ،ب،ج،د،هـ،و. 

 أ -37

73٠4)  9528 13/4 /2022 

كؤمثانياي )جنم الدين حمي الدين 
رشةسور( بؤ بازركاني طشيت و 

وةبةرهيَناني خانووبةرة/ ثرؤذةي 
 تاكةكةس.

DOCTORS CITY 35-  .أ -37د.  -36أ،ب،ج 

73٠5)  9529 13/4 /2022 

كؤمثانياي )جنم الدين حمي الدين 
رشةسور( بؤ بازركاني طشيت و 

وةبةرهيَناني خانووبةرة/ ثرؤذةي 
 تاكةكةس.

NAJMADIN 

CONCRETE NEW 
 أ،ج،هـ،و،ز،ي،ك،ل -6

73٠6)  9530 13/4 /2022 
كؤمثانياي )جنم الدين حمي الدين 

رشةسور( بؤ بازركاني طشيت و 
وةبةرهيَناني خانووبةرة/ ثرؤذةي 

NAJMADIN CO 

 -19أ،ج،هـ،و،ز،ي،ك،ل.  -6
أ،ب،ج.  -35أ،ب،ج،د،هـ،و. 

 أ -37



 تاكةكةس.

73٠7)  9531 13/4 /2022 RK-ALKO, LLC TSARSKAYA 

CHARKA 
33 

73٠8)  9532 13/4 /2022 EMILIA GUSTIN 
FLOT 34 

73٠9)  9533 13/4 /2022 
 مستحضرات لتجارة كشمري شركة

 Cashmere Cosmetics 35 .م.م.ذ التجميل

731٠)  9534 13/4 /2022 Alsheikha Styie AL SHEIKHA 

STYLE 
35 

7311)  9535 13/4 /2022 
MSC MEDITERRANEAN 
SHIPPING COMPANY 

HOLDING SA 

MSC. MOVING THE 

WORLD, 

TOGETHER) 
39 

731٢)  9536 13/4 /2022 PINAR SUT MAMULLERi 
SANAYi ANONIM SiRKETi PINAR 29 -30 

7313)  9537 14/4/2022 
( بؤ أضواء الزقورةكاركةي )

سؤركردنةوة و لةكيس كردني ضةرةزات و 
 كوجني

 ADWA - أضواء الزقورة

ALZAQURA 
 أ -31ح. -30ز. -29

7314)  9538 17/4/2022 
كؤمثانياي )امين سفني كمال( بؤ 

 بازركاني كةل و ثةلي خواراك / تاك
 32-30-29،أ.tyler 3-16  -تايلر 

7315)  9539 19/4/2022 Shanghai SUNMI 
Technology Co., Ltd SUNMI 9- أ،ب،ج،هـ،و،ح 

7316)  9540 19/4/2022 LEZiZA FOODS GIDA 
URUNLERi LiMiTED SiRKETi FUZY 32 - ب 

7317)  9541 19/4/2022 
شركة بلومينا خلدمات رجال االعمال 

 ذ.م.م.
 طهـ،ح، -BLUEMINA 42 -بلومينا 

 بازركان/ نةبةز عبد الباقي عبد اهلل 18/4/2022 9542  (7318
NABAZ 61- أ،د،هـ،ز،ي،ك 



7319)  9543 18/4/2022 china Yong Feng Yuan  Co., 
Ltd 

 أ - 21 شكل فقط

73٢٠)  9544 18/4/2022 GNC Holdings, LLC GNC LIVE WELL - 
 جي ان سي ليظ وال

 أ،ب،ج -35ب. -5

73٢1)  9545 18/4/2022 GNC Holdings, LLC GNC - أ،ب،ج -35ب. -5 جي ان سي 

73٢٢)  9546 18/4/2022 Chevron Intellectual 
Property LLC 

 -كؤمثانياي ورةي مرؤيي 
chevron 

 و،ح-42أ. -40

73٢3)  9547 19/4/2022 
( بؤ بازركاني عامل الغذاءكؤمثانياي )

 طشيت / سنوردار
 أ،د -29 الروضة

 أ -5ب،ج.  -32 نيظا - NIVA بازركان/ هوطر رمزي حممد 19/4/2022 9548  (73٢4

 ب،ج -32 عصري محدانية بازركان/ هوطر رمزي حممد 19/4/2022 9549  (73٢5

 أ -5ب،ج.  -TUREKY 32-توريَكي بازركان/ هوطر رمزي حممد 19/4/2022 9550  (73٢6

 أ -5ب،ج.  -32 دةظيَ -  DAVE بازركان/ هوطر رمزي حممد 19/4/2022 9551  (73٢7

73٢8)  9552 19/4/2022 
( STRONG WOLFكؤمثانياي )

بؤبازركاني طشيت و خزمةتطوزاري 
 خانووبةرة

STRONG WOLF 

GROUP  
 د-36ب،ج.  -35

 معمل سيواس 2022/ 21/4 9553  (73٢9
SMART 29 - هـ 

733٠)  9554 21/4 /2022 
Dasht Devin Shargh Co. 

SIMORGH-  سيمرغ 
 - 30ب،ز.  -29

 أ. -31،ح،م،ج،ي،ص. ظ

7331)  9555 24/4/2022 
Societatea Comerciala 

SANDRILIONA" S.R.L." SANDRA 

30- 
،ي،ك،طأ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،

 ل،م،ن،س،ع،ف،ص،ق،ر



733٢)  9556 24/4/2022 LE BRIDGE CORPORATION 

LIMITED S.R.L . BarbaRossa 34- أ،ب،ج،د،هـ،و 

7333)  9557 24/4/2022 
كؤمثانياي )بةكة( بؤ بازركاني طشيت / 

 سنوردار
- NORSEEN أ،ب -3 نورسني 

7334)  9558 24/4/2022 
 بازركان / بةختيار رؤوف على

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

 أ،و -31

7335)  9559 24/4/2022 
كؤمثانياي ) امين سفني كمال( بؤ 

 بازركاني كةل و ثةلي خؤراك / تاك.
Aiman-  امين 

. /ماعدا 32-30-29، أ.3-16
 ، هـ30

7336)  9560 25/4/2022 
كؤمثانياي )كار( بؤ بةرهةم هيَناني 

 ب،ج -KAR 35 ووزةي كارةبا / سنوردار

 ب،د،هـ،و،ز،ح. -11ح.  -9 ئةي ئي دي-AED بازركان / راسيت برزان غازي. 25/4/2022 9561  (7337

7338)  9562 25/4/2022 
( بؤ Classy Lightكؤمثانياي )

بازركاني كةل و ثةلي كارةنايي و 
 سنورداروناكي / 

FLYPRO 11-  .ب،ج -35أ 

7339)  9563 25/4/2022 
ماجنا العربية للصغار )مع  الشركة السعودية لالحباث والنشر

 الشكل(

 -16ب،ه،و.  -9
 41أ،ب،ج،د،ز،ح،ك. 

734٠)  9564 25/4/2022 Shandong Shuangwang 
Rubber Co., ltd. 

 أ،ب -LUISTONE 12مع الشكل 

7341)  9565 25/4/2022 
:- KAAN RESTORAN 

KAFETERYA TURiZM GIDA 
TiCARET ANONiM SiRKETi 

Happy Moons طأ،ب، -42 مع الشكل 

734٢)  9566 25/4/2022 
شركة العميد للصناعات الغذائية 

 32 العميد مع الشكلAlameed  ذ.م.م.

7343)  9567 24/4/2022 
Roxane &Dara Trading & 
Manufacturing Company 

(Private Joint Stock 

ICY MONKEY -  ايسي
 مانكي

 -30أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح.  -29
أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،ط،ي،ك،



 -31ل،م،ن،س،ع،ف،ص،ق،ر. 
 أ،ب، -32أ،ب،ج،د،هـ،و،ز. 

7344)  9568 24/4/2022 Philip Morris Products S.A 
TAQRIM 34-  .أ،ب -35أ،ب،ج،د،هـ،و 

7345)  9569 25/4/2022 Pernod ricard Mexico SA 
de CV OLMECA 33- أ،ب،ج 

7346)  9570  
شركة جمموعة املضف والكليب الدارة 

 املطاعم ذات مسؤولية حمدودة
Eighty Eight Juice & 

Dessert canteen مع (
 الشكل((

42 

7347)  9571 26/4/2022 NICHOLS PLC 
VIMTO 32- ب،ج 

7348)  9572 26/4/2022 NICHOLS PLC ب،ج -32 ظيمتو 

7349)  9573 26/4/2022 Jafron Biomedical Co., Ltd Jafron  - أ - 10 مع الشكل 

735٠)  9574 26/4/2022 CHINA TOBACCO HUNAN 
INDUSTRIAL CO., LTD U SONIC - 34 مع الشكل 

 ب -32 احلصان االسود طالب حومد هلوس 26/4/2022 9575  (7351

ALDALEHALZAHA السيد بالل حممد احلموي 26/4/2022 9576  (735٢

BI الذهبيةالدلة 
 ،يطأ،ب،ج،ح، -30

7353)  9577 26/4/2022 
ADiL ISIK HAZIR GiYiM 

SANAYi VE TiCARET 
ANONiM SiRKETi 

adL 
 -35أ،ب،ج،د،هـ،و.  -25

 أ،ب،ج

7354)  9578 26/4/2022 
ADiL ISIK HAZIR GiYiM 

SANAYi VE TiCARET 
ANONiM SiRKETi 

Night Zoom 
 -35أ،ب،ج،د،هـ،و.  -25

 أ،ب،ج

7355)  9579 26/4/2022 
ADiL ISIK HAZIR GiYiM 

SANAYi VE TiCARET 
ANONiM SiRKETi 

Love my body 
 -35أ،ب،ج،د،هـ،و.  -25

 أ،ب،ج



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بارزكان/ كاروان حممد امحد 26/4/2022 9580  (7356
City Scent 3-ج 

 TARGET  بازركان / ئامانج امساعيل علي 27/4/2022 9581  (7357

MARKET مع الشكل 
 ب،ج -35

 بازركان / رةنج رؤوف امحد 27/4/2022 9582  (7358
City Scent 3-ج 

7359)  9583 27/4/2022 IDEALISM LIMITED Mayda - أ - 29 مايدا 

736٠)  9584 27/4/2022 TURTLE WAX, INC أ،ب -3 شكل 

7361)  9585 27/4/2022 TURTLE WAX, INC 
TURTLE WAX 3- أ،ب 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7228.  
 

 . بازركان / كةيالن نوري كريم -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق/ اربيل كةرةكي عداالي نوىَ ثيشت مةكةز شورتة. -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( Electric ROMA) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.11) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢7/3)  (9452) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7229.  
 

تةكنةلؤجياي زانياري و دامةزراندني نيَتوَرك / كؤمثانياي )دريم ئاي تي( بؤبازركاني طشيت و دابينكردني و  -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖
 .سنوردار

 .1عراق / سليَماني تةالري يادي نهؤمي -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( دريم ئاي تي -Dream iT) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ. -38ج. -37ب،ج. -35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢7/3)  (9453) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىريَكةوت و  ❖

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7230.  
 

 .كاركةي )ظاري( بؤ دروست كردني شةربةت -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 . (    Vary juice  -ظاري عصري) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ب-3٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢7/3)  (9454) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7231.  
 

 ( بؤ بازركاني طشيت / سنوردار.TOP DEALكؤمثانياي ) -: العالمةمالك  / خاوةنى هيَما ❖

 يةك. ئيطاليعراق / اربيل  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( TOP DEAL) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ب،ج – 35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢8/3)  (9455) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7232.  
 

 .اجلنسيةاالمريكية / .Papa Jonhs International, Inc -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 ,Papa Johns Boulevard, Louisville 2002-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

KY 40299, U.S.A. 

 . ( PAPA JOHNS) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ. - 4٢أ.  - 39. ،صح،ط،ر - 3٠. ـأ،ه -٢9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢8/3)  (9456) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7233.  
 

 .اجلنسية االمريكية /Papa Jonhs International, Inc -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 ,Papa Johns Boulevard, Louisville 2002 -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

KY 40299, U.S.A. 

 .( PAPA JOHNS Better Ingredients. Better Pizza) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ. - 4٢أ.   - 39ح،ط،ص ،ر.  - 3٠. ـأ،ه -٢9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢8/3)  (9357) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7234.  
 

 .اجلنسية االملانية /Beiersdorf AG -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 ,Unnastrasse 48, 20253 Hamburg-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Germany. 

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

 (. أ،ب،ج،د -3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢8/3)  (9458) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7235.  
 

 االماراتية.اجلنسية  /مصنع سيدار للديكور ذ م م -: العالمةمالك  / خاوةنى هيَما ❖

االمارات العربية  -الشارقة  -الصناعية الثانية  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 الشارقة. 6879ص.ب.  -املتحدة 

 .( سيدار -  SEDAR) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،ب،ج - 35أ،ب،ج،د.  - ٢4أ،ب،ج،د.  - ٢٠) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢8/3)  (9459) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7236.  
 

 / اجلنسية الصينية. GUAN LING PING -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 ,No. 7 Zhongcun Estate, Dongshan-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang, China. 

 . ( paula dorf) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ج،د -  3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢9/3)  (9460) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7237.  
 

 .اجلنسية االماراتية/حتويل –اخلليج للصناعات البالستيكية والتحويلية  -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

، رأس اخليمة اإلمارات العربية  30739صندوق الربيد:  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 املتحدة.

 .( RAKthermراك ثيرم  ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،و - 19) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (29/3/٢٠٢٢)  (9461) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7238.  
 

 .اجلنسية السيشيلية/ Kreative Restaurants HOLDINGS INC -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 Suite 9, Ansuya Estate, Revolution -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Avenue, Victoria, Mahe, Seychelles. 

 .( Prep & Co. Prep Well, Eat Well) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب - 4٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢9/3)  (9462) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب داواكارىريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى  ❖

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7239.  
 

 اجلنسية السيشيلية.  / CNC HOLDINGS INC-: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 Suite 9, Ansuya Estate, Revolution -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Avenue, Victoria, Mahe, Seychelles. 

 .( eggs and co) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب - 4٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢9/3)  (9463) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7240.  
 

 .اجلنسية السيشيلية CNC HOLDINGS INC / -: -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 Suite 9, Ansuya Estate, Revolution -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Avenue, Victoria, Mahe, Seychelles 

 .( CHICK N CO) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب - 4٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢9/3)  (9464) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7241.  
 

 Shenzhen Colorful Yugong Information Technology -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

Development CO., LTD اجلنسية الصينية /. 

 Rm1204, tower 1, Shenzhen Next-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Generation Park, No. 136 Zhongkang Rd, Meilin Street, Futian Dist, Shenzhen, 
P.R.C. 

 . ( colorful) -:العالمةاسم  / ناوى هيَما  ❖

 (. ،و،حـ أ،ب،ه -  9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢9/3)  (9465) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7242.  
 

 Shenzhen Colorful Yugong Information Technology -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

Development CO., LTD اجلنسية الصينية /. 

 Rm1204, tower 1, Shenzhen Next -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Generation Park, No. 136 Zhongkang Rd, Meilin Street, Futian Dist, Shenzhen, 
P.R.C. 

 .( COLORFIRE) -:العالمةاسم  / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،ب،هـ،و،ح -  9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢9/3)  (9466) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7243.  
 

 Shenzhen Colorful Yugong Information Technology -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

Development CO., LTD اجلنسية الصينية /. 

 Rm1204, tower 1, Shenzhen Next -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Generation Park, No. 136 Zhongkang Rd, Meilin Street, Futian Dist, Shenzhen, 
P.R.C. 

 . ( iGAME) -:العالمةاسم  / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،ب،هـ،و،ح -  9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢9/3)  (9467) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7244.  
 

 .اجلنسية السيشيلية  /PNC HOLDINGS INC -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 Suite 9, Ansuya Estate, Revolution -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Avenue, Victoria, Mahe, Seychelles 

 . ( ACAI & CO) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب - 4٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢9/3)  (9468) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7245.  
 

 .اجلنسية السيشيلية  /PNC HOLDINGS INC -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 Suite 9, Ansuya Estate, Revolution -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Avenue, Victoria, Mahe, Seychelles 

 .( BAGEL & CO) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب - 4٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢9/3)  (9469) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7246.  
 

 .اجلنسية السيشيلية  /PNC HOLDINGS INC -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 Suite 9, Ansuya Estate, Revolution -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Avenue, Victoria, Mahe, Seychelles 

 .( Mochi & CO) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب - 4٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢9/3)  (9470) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7247.  
 

 اجلنسية السيشيلية  /PNC HOLDINGS INC -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 Suite 9, Ansuya Estate, Revolution -: ملالك العالمةالعنوان الكامل  خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Avenue, Victoria, Mahe, Seychelles 

 . ( Avo & co YOURE THE AVOCADO TO MY TOAST) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب - 4٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢9/3)  (9471) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7248.  
 

 Beijing Dajia Internet Information Technology Co., Ltd -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖
 .اجلنسية الصينية

Floor, Building 1,  st7, 1-Room 101D1-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

No. 6, Shangdi West Road, Haidian District, Beijing, China. 

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

 (. أ،ب،ج - 35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢9/3)  (9472) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7249.  
 

 Beijing Dajia Internet Information Technology Co., Ltd -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖
 .اجلنسية الصينية

 Floor, Building 1,  st7, 1-Room 101D1-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

No. 6, Shangdi West Road, Haidian District, Beijing, China. 

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

 (. هـ ،و،ز،ح،ط – 4٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢9/3)  (9473) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7250.  
 

 Beijing Dajia Internet Information Technology Co., Ltd -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖
 .اجلنسية الصينية

 Floor, Building 1,  st7, 1-Room 101D1-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

No. 6, Shangdi West Road, Haidian District, Beijing, China. 

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

 (. أ،ب،ج،د – 41) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢9/3)  (9474) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7251.  
 

 Beijing Dajia Internet Information Technology Co., Ltd -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖
 .اجلنسية الصينية

 Floor, Building 1,  st7, 1-Room 101D1-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

No. 6, Shangdi West Road, Haidian District, Beijing, China. 

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

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

 .(٢٠٢٢/ ٢9/3)  (9475) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7252.  
 

 .اجلنسية السيشيلية /Kreative Restaurants HOLDINGS INC -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 Suite 9, Ansuya Estate, Revolution -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Avenue, Victoria, Mahe, Seychelles. 

 .( ASIAN & CO) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب - 4٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢9/3)  (9476) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7253.  
 

 .اجلنسية السيشيلية /Kreative Restaurants HOLDINGS INC -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 Suite 9, Ansuya Estate, Revolution -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Avenue, Victoria, Mahe, Seychelles. 

 .( HEAL THY & CO HEALTHY & CO) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب - 4٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢9/3)  (9477) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7254.  
 

 .اجلنسية السيشيلية /Kreative Restaurants HOLDINGS INC -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 Suite 9, Ansuya Estate, Revolution -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Avenue, Victoria, Mahe, Seychelles. 

 .( KETO & CO) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب - 4٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢9/3)  (9478) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىريَكةوت و  ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7255.  
 

 .اجلنسية السيشيلية /Kreative Restaurants HOLDINGS INC -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 Suite 9, Ansuya Estate, Revolution -: ملالك العالمةالعنوان الكامل  خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Avenue, Victoria, Mahe, Seychelles. 

 .( Vegan and Co) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب - 4٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢9/3)  (9479) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7256.  
 

 بازركان /  جابرعارف نعمان -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق/ ئاكريَ جممع ئازادي. -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (.أ - 16أ،ب.  -  3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢9/3)  (9480) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7257.  
 

 بازركان /علي حممد رضا جنفي /مهدي حممد رضا جنفي. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

, شاري قدس, بةشي ناوةندي قدس, 14تاران ناوجةي -: الكامل ملالك العالمةالعنوان  خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 و قاتي زةوي.51طلستان(ثالكي شةقامي )صنعتطران(شةقامي )

 . (  KABI FASTENERS) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. 4٠-39-35-،ب1٢-7-6) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 3٠/3)  (9481) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7258.  
 

 رسول محد(بؤ لةكيسنان و كةثسكردني سثاكيَيت وشعرية /ثرؤذةي جبوك. ضاهركاركةي) -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق / حاجياوة رانية نزيك ياريكاي طشيت. -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( DAWA دةوا) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ح-3٠ز. - ٢9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 3٠/3)  (9482) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ثيَشكةش كردنى داواكارىريَكةوت و ذمارةى  ❖

 

 

 Dawaدةوا 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7259.  
 

 .كاركةي )ريكس( بؤ ثوختةكردني رؤني ثيس و )تعبئة(ي رؤني ئؤتؤمبيَل -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 جةجمةمال نزيك تةكيَ.  -: الكامل ملالك العالمةالعنوان  خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( Oxone OIL) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ -  4) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 3٠/3)  (9483) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7260.  
 

 .كاركةي )ريكس( بؤ ثوختةكردني رؤني ثيس و )تعبئة(ي رؤني ئؤتؤمبيَل -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 جةجمةمال نزيك تةكيَ. -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( ALMAS OIL) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ -  4) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 3٠/3)  (9484) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىريَكةوت و  ❖

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7261.  
 

 .صاحلبازركان / اكرم حممد طاهر  -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 ئاكريَ كردةسني.عراق/ -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (.ب - 3٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 3٠/3)  (9485) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7262.  
 

يي  ةكؤمثانياي )جولي فرانس( بؤ بازركاني طشيت و بازركاني ثيَداويسيت جوانكاري و راهيَناني ثيش -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖
 سنوردار/

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

 .( مذهلة  - MOTHHELA) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ج -  3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 3٠/3)  (9486) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7263.  
 

يي  ةراهيَناني ثيشكؤمثانياي )جولي فرانس( بؤ بازركاني طشيت و بازركاني ثيَداويسيت جوانكاري و  -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖
 .سنوردار/

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

 . ( JULLY FRANCE) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ج -  3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 3٠/3)  (9487) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7264.  
 

يي  ةكؤمثانياي )جولي فرانس( بؤ بازركاني طشيت و بازركاني ثيَداويسيت جوانكاري و راهيَناني ثيش -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖
 .سنوردار/

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

 .( ارض الشام - ARD ALSHAM) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ج -  3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 3٠/3)  (9488) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7265.  
 

 شركة كيش شيبس مساهمة اخلاصة / اجلنسية االيرانية. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

ايران ، طهران ، شارع سهروردي الشمالي تقاطع كيهان  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 .1/53مريزائي زينال الشرقي رقم 

 . ( MazMaz –مزمز ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ب  - 3٢أ. - 31ح.   – 3٠ب،و.  -٢9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 3٠/3)  (9489) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7266.  
 

 شركة كيش شيبس مساهمة اخلاصة / اجلنسية االيرانية. -: العالمةمالك  / خاوةنى هيَما ❖

ايران ، طهران ، شارع سهروردي الشمالي تقاطع كيهان  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 .1/53مريزائي زينال الشرقي رقم 

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

 (.ب  - 3٢أ. - 31ح.  - 3٠ب،ز،و.  -٢9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 3٠/3)  (9490) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7267.  
 

 شركة كيش شيبس مساهمة اخلاصة / اجلنسية االيرانية -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

ايران ، طهران ، شارع سهروردي الشمالي تقاطع كيهان  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 .1/53مريزائي زينال الشرقي رقم 

 .( مزة - MAZZEH) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ب  - 3٢أ. - 31ح.  - 3٠ب،ز،و.  -٢9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 3٠/3)  (9491) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ثيَشكةش كردنى داواكارىريَكةوت و ذمارةى  ❖

 

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7268.  
 

 .بازركان / مهدي امساعيل عبد اهلل -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 .( MANDI -مندي ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. 3٢ -  ـماعدا ه3٠ - ٢9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 3٠/3)  (9492) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7269.  
 

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

نولوكادي،   83409اورغانايزي سانايي بوجليسي،  4-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 غازيانتيب / تركيا  -، شهيتكاميل 8نو: 

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

 (.أ -16أ.  -5) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (3/4/٢٠٢٢)  (9493) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7270.  
 

 :ENI S.P.A./an Italian Joint – Stock Company / Objectives -: العالمةمالك  / خاوةنى هيَما ❖

Manufacturers and Merchants .اجلنسية االيطالية / 

 ايطاليا. -روما  1  - 00144بيازالي إنريكو ماتي، -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (. أ،ب،ج،د -  4) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (3/4/٢٠٢٢)  (9494) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7271.  
 

 شريوان حممد فرمان -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

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

 (.ـه – 11) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (3/4/٢٠٢٢)  (9495) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 (116) االعالنرقم  /رِاطةياندنى ذمارة 

7272.  
 

 / اجلنسية الرتكية.  PETROL OFISI ANONIM SIRKETI -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

اوناالن ماهاليسي ليباديي جادديسي إعمار سكوير  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 أوسكودار اسطنبول تركيا. 7 34700 اف/  82سيتيسي اف بلوك نو:

 .( Petrol Ofisi) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،ب،ج،د -  4) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (3/4/٢٠٢٢)  (9496) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7273.  
 

 .( املساهمة اخلاصةتوليد كارون شلينطشركة ) -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 .( معجزة -   Mojezeh) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. 39-35-٢٠-1٠-5أ،ب. -3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (4/4/٢٠٢٢)  (9497) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7274.  
 

 ( بؤ بازركاني طشيت وثيشةسازي / سنوردار.Brickfieldكؤمثانياي ) -: العالمةمالك  / خاوةنى هيَما ❖

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

 .( BRICKFIELD INDUSTRIAL COMPANY) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ب،ج  -35أ.  – 19) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (4/4/٢٠٢٢)  (9498) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7275.  
 

 / اجلنسية الصينية. Great Wall Motor Company Limited -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 ,CHAOYANG SOUTH STREET 2266-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

BAODING, HEBEI 071000, CHINA. 

 .( HAVAL DARGO) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ب،ج-37أ،ب،ج. -35أ،ب.  -1٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (4/4/٢٠٢٢)  (9499) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7276.  
 

/اجلنسية   SERIN OTOMOTIV SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖
 الرتكية.

 Buyukkayacikosb Mahallesi, Evrenkoy -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Caddesi, KOS Mudurlugu 12, Selcuklu, Konya – Turkey. 

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

 (.أ،ب – 1٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (4/4/٢٠٢٢)  (9500) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7277.  
 

 TAMER TANCA MAGAZACILIK SANAYi VE TiCARET -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

ANONiM SiRKETi/.اجلنسية الرتكية 

 Uskumrukoy mahallesi kilyos Caddesi -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

villa 1 Apt. No:244 A Sariyer – Istanbul/ TURKEY. 

 .( TAMER TANCA) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،ب،ج-35أ،ب،ج،د،هـ،و.  -٢5أ،ب،ج،د،هـ.  -18) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (4/4/٢٠٢٢)  (9501) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7278.  
 

 اجلنسية االرمينية./International Masis Tabak  LLC -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

, مدينة 0802مجهورية أرمينيا , حمافظة أرارات,  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 10ماسيس, شارع هرانت فاردانيان 

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

 (.34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (4/4/٢٠٢٢)  (9502) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7279.  
 

( بؤ بازركاني طشيت و هاوردة و main corporation tradingكؤمثانياي) -: العالمةمالك  / خاوةنى هيَما ❖
 هةناردة و ثيشةسازي / سنوردار.

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

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

 (.أ -4٠ب،ج.  -35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (4/4/٢٠٢٢)  (9503) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7280.  
 

 Talabat General Trading and Contracting -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

Compsny/.اجلنسية الكويتية 

 Plot 002 unit No. 00029Building -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Olympic Council of Asia, Salim Al Mubarak Strreet Hawally, Salmaya, Kuuwait. 

 .( talabat mart) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،ب،ج-39أ،ب،ج.  -35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (4/4/٢٠٢٢)  (9504) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب كردنى داواكارىريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش  ❖

 

 

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7281.  
 

 .كارطوها )تيان( يا دروستكرنا ئارت -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 .( SEFiN UN) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ح - 3٠) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (6/4/٢٠٢٢)  (9505) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7282.  
 

 .دروستكرنا ئارتكارطوها )تيان( يا  -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 . ( طحين قطيف QETIF UN - ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ح - 3٠) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (6/4/٢٠٢٢)  (9506) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7283.  
 

 .كارطوها )تيان( يا دروستكرنا ئارت -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 .( Tiyan un) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ح - 3٠) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (6/4/٢٠٢٢)  (9507) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7284.  
 

  بازركان / سالم صاحل مصطفى -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 ي كوالن.121 عراق / اربيل هةظاالن  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (. أ -31ز.  -٢9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (7/4/٢٠٢٢)  (9508) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7285.  
 

 EYFEL PARFUM ITHALAT IHRACAT SANAYI  VE TICARET -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

LIMITSED SIRKETI/ .اجلنسية الرتكية 

 Orta Mah. 30 Agustos Cad. No:53/1 -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Tuzla Istanbul Turkey. 

 . ( EYFEL EAU DE PARFUM) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ب  -35و.  -5ج. -3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 11/4)  (9509) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7286.  
 

 بازركان / ويسي سعد اهلل حسن. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

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

 (.أ،ح –  9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 11/4)  (9510) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7287.  
 

 اجلنسية االيرانية./Esfahan Steel Company -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 Esfahan Steel Educational-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Administration, Shafaq bllvd, Beginning of Isfahan Steel Highway. Isfahan. 
Iran. 

 .( Esco Esfahan Steel Company) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ - 4٠ب،ج. -35أ،ي،ل،هـ.  -6) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 11/4)  (9511) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب داواكارىريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى  ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7288.  
 

 اجلنسية االيرانية./ Esfahan Steel Company -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 Esfahan Steel Educational -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Administration, Shafaq bllvd, Beginning of Isfahan Steel Highway. Isfahan. 
Iran. 

 ,Construct with confidence , Build with the best) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

ESCO; Unlimited Creation   باطمينان بسازيد ،بايهترين بنا كنيد،ى ذوب اهن: خالقيت

 . ( نا محدود

 (. أ - 4٠ب،ج. -35أ،ي،ل،هـ.  -6) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 11/4)  (9512) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7289.  
 

 .كؤمثانياي )هيوا( بؤ بازركاني خؤراك و خوارنةوة / سنوردار -: مالك العالمة / هيَماخاوةنى  ❖

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

 .( رؤذان - Rozhan    ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ - 16) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢7/3)  (9513) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7290.  
 

 / اجلنسية السعودية. اجملموعة السعودية لالحباث واالعالم -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

،  11583طريق مكة املكرمة ،حي املؤمترات ، الرياض-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 ، اململكة العربية السعودية.53108ص.ب. 

 .( المجموعة السعودية لالبحاث واالعالم )مع الشكل(Srmo) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.41-38-35-16-9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 1٢/4)  (9514) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ثيَشكةش كردنى داواكارىريَكةوت و ذمارةى  ❖

 

 

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7291.  
 

 / اجلنسية السعودية. اجملموعة السعودية لالحباث واالعالم -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

،  11583طريق مكة املكرمة ،حي املؤمترات ، الرياض -: العالمةالعنوان الكامل ملالك  خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 ، اململكة العربية السعودية.53108ص.ب. 

 . ( )مع الشكل( srmo Saudi Research & Meadia Group) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.41-38-35-16-9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 1٢/4)  (9515) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7292.  
 

 / اجلنسية السعودية. اجملموعة السعودية لالحباث واالعالم -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

،  11583املكرمة ،حي املؤمترات ، الرياضطريق مكة  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 ، اململكة العربية السعودية.53108ص.ب. 

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

 (.41-38-35-16-9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 1٢/4)  (9516) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7293.  
 

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

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

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

 (.، أ31-3٠-٢9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 13/4)  (9517) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7294.  
 

 بازركان / اوميد خالد علي -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 . ( بيَري فارم -  Beri Farm) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. 31-3٠-٢9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 13/4)  (9518) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

\ 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7295.  
 

 تالة.كؤمثانياي )جنم الدين حمي الدين رشةسور( بؤ بازركاني طشيت  -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 .( NAJMADIN COMPANY) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب،ج  -37أ.  -35أ،ب،ج،د،هـ،و.  -19أ،ج،هـ،و،ز،ي،ك،ل.  -6) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 13/4)  (9519) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7296.  
 

 .تالة كؤمثانياي )جنم الدين حمي الدين رشةسور( بؤ بازركاني طشيت -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

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

 (.أ،ج،هـ،و،ز،ي،ك،ل -6) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 13/4)  (9520) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب داواكارىريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى  ❖

 

 

 
 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7297.  
 

 تالة. كؤمثانياي )جنم الدين حمي الدين رشةسور( بؤ بازركاني طشيت  -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

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

ح،ي،ط،ك،ل  ،أ،ب،ج،د،هـ،و،ز -3٠. ،حهـ،و،ز د، ج،ب،أ، -٢9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. أ،ب،ج -3٢أ،ب،ج،د،هـ،و،ز.  -31،م،ن،س،ع،ف،ص،ق،ر. 

 .(٢٠٢٢/ 13/4)  (9520) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 



7298.  
 

 بازركان / تيشكو جوهر حممد. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 شةقامي مةليك حممود.سليَماني العراق /  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( ROYAL HOME) -:اسم العالمة / هيَماناوى   ❖

 (.أ - ٢٠) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 13/4)  (9522) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7299.  
 

 بازركان / ئوميد امحد على. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 شةقامي بازاري عصري. -العراق  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( سكناي -  SIKENAI) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ،هـأ،ب -9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 13/4)  (9523) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7300.  
 

 .كتا كؤمثانياي )جنم الدين حمي الدين رشةسور( بؤ بازركاني طشيت  -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 .( Aquq Clean) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ،ب37ا.  -36) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 13/4)  (9524) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7301.  
 

 .كتاكؤمثانياي )جنم الدين حمي الدين رشةسور( بؤ بازركاني طشيت  -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 . ( WLLAT ASPHALT PLANINT) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ب - 19) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 13/4)  (9525) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب داواكارىريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى  ❖

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7302.  
 

 .كتاكؤمثانياي )جنم الدين حمي الدين رشةسور( بؤ بازركاني طشيت  -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 . ( NAJMADIN MUHEDDIN RASHASUR) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ -37د.   -36أ،ب،ج.  -35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 13/4)  (9526) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 
 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7303.  
 

 .كتاكؤمثانياي )جنم الدين حمي الدين رشةسور( بؤ بازركاني طشيت  -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

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

 (.أ -37أ،ب،ج.  -35 أ،ب،ج،د،هـ،و. -19أ،ج،هـ،و،ز،ي،ك،ل.  -6) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 13/4)  (9527) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7304.  
 

 تاك.كؤمثانياي )جنم الدين حمي الدين رشةسور( بؤ بازركاني طشيت  -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 .( DOCTORS CITY) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ -37د.   -36أ،ب،ج.  -35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 13/4)  (9528) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب كردنى داواكارىريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش  ❖

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7305.  
 

 تاك.كؤمثانياي )جنم الدين حمي الدين رشةسور( بؤ بازركاني طشيت  -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 سليَماني. -العراق  -: العالمةالعنوان الكامل ملالك  خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( NAJMADIN CONCRETE NEW) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ج،هـ،و،ز،ي،ك،ل -6) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 13/4)  (9529) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7306.  
 

 .تاك.كؤمثانياي )جنم الدين حمي الدين رشةسور( بؤ بازركاني طشيت  -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 . ( .NAJMADIN CO) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ -37أ،ب،ج.  -35 أ،ب،ج،د،هـ،و. -19أ،ج،هـ،و،ز،ي،ك،ل.  -6) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 13/4)  (9530) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7307.  
 

 الروسية.اجلنسية  /RK-ALKO, LLC -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 Russia, 125412, Moscow, Korovinskoe-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

highway, 35, bld.4,2. Floor, compartment III,room 17. 

 . ( TSARSKAYA CHARKA) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.33) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 13/4)  (9531) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب كردنى داواكارىريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش  ❖

 

 

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7308.  
 

 / اجلنسية االملانية. .EMILIA GUSTIN -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 Carl-von-Noorden Platz 14,60596-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Frankfurt Am Main, Germany. 

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

 (.34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 13/4)  (9532) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7309.  
 

 اجلنسية االردنية. /شركة كشمري لتجارة مستحضرات التجميل ذ.م.م. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

اململكة االردنية اهلامشية, عمان, شارع عبد اهلل   -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 (.52غوشة, عمارة رقم)

 . ( Cashmere Cosmetics) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 13/4)  (9533) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7310.  
 

 اجلنسية القطرية. / Alsheikha Styie -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

, شارع 18, الطابق الثاني, بناية رقم22مكتب رقم  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 قطر., الدوحة , 51, الغرافة , منطقة رقم620رقم 

 .( )AL SHEIKHA STYLE مع الشكل(الشيخة ستايل  ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 13/4)  (9534) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7311.  
 

 /.MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY HOLDING SA -: العالمةمالك  / خاوةنى هيَما ❖
 اجلنسية السويسرية.

 -Chemin Rieu 12-14, 1208 Geneva-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Switzerland. 

 .( MSC. MOVING THE WORLD, TOGETHER) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.39) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 13/4)  (9535) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7312.  
 

 اجلنسية الرتكية. /PINAR SUT MAMULLERi SANAYi ANONIM SiRKETi -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 .YUNUS EMRE MAH. KEMALPASA CAD -: العنوان الكامل ملالك العالمة هيَما /خاوةن ناونيشانى  ❖

NO:317/ P.o.:35060  PINARBASI / BORNOVA – iZMiR. 

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

 (. 3٢- ٢9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 13/4)  (9536) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7313.  
 

 .بؤ سؤركردنةوة و لةكيس كردني ضةرةزات و كوجنيكاركةي )أضواء الزقورة(  -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 . ( ADWA ALZAQURA -أضواء الزقورة ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ -31ح. -3٠ز. -٢9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 14/4)  (9537) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7314.  
 

 )امين سفني كمال( بؤ بازركاني كةل و ثةلي خواراك / تاك.كؤمثانياي  -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عر اق/ اربيل ريَكاي كويَر ناو كؤكةكان. -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( tyler  -تايلر ) -:العالمةاسم  / ناوى هيَما  ❖

 (.3٢-3٠-٢9،أ. 16-3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 17/4)  (9538) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7315.  
 

 الجنسية الصينية.  / Shanghai SUNMI Technology Co., Ltd -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 Room 505, 388 Songhu Road, Yangpu -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

District, Shanghai, China. 

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

 (. أ،ب،ج،هـ،و،ح -9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 19/4)  (9539) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ثيَشكةش كردنى داواكارىريَكةوت و ذمارةى  ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7316.  
 

 اجلنسيةالرتكية. /LEZiZA FOODS GIDA URUNLERi LiMiTED SiRKETi -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 :Anayazi E5 Karayolu Iradi Bina No -: العالمةالعنوان الكامل ملالك  خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

368 Antakya / Hatay. 

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

 (.ب - 3٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 19/4)  (9540) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 (116) االعالنرقم  /رِاطةياندنى ذمارة 

7317.  
 

 اجلنسية االردنية. /شركة بلومينا خلدمات رجال االعمال ذ.م.م. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

شارع االمرية عالية بنت احلسني،  67عمارة رقم  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 .11185الرمز الربيدي:  851491الصويفية،عمان، االردن ص.ب.ب:

 . ( BLUEMINA -بلومينا ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.هـ،ح،ط -4٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 19/4)  (9541) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 40 

7318.  
 

 .بازركان/ نةبةز عبد الباقي عبد اهلل -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق/ اربيل شؤرش نزيك تيمارت.-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( NABAZ) -:اسم العالمة / هيَماناوى   ❖

 (.أ،د،هـ،ز،ي،ك -61) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 18/4)  (9542) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7319.  
 

 اجلنسية الصينية.  /.china Yong Feng Yuan  Co., Ltd -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

يوان اندسرتيال، هوانغوان ساوث  ، يونغ فينغ2بلوك -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 رود، غوانهو سرتيت،لونغوا ديسرتيكت ، شنزين، الصني.

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

 (.أ - ٢1) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 18/4)  (9543) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7320.  
 

 اجلنسيسة االمريكية. /GNC Holdings, LLC -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 ,orange Street, Wilmington 1209-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Delaware 19801, United States of America. 

 . ( جي ان سي ليظ وال – GNC LIVE WELL) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،ب،ج -35ب. -5) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 18/4)  (9544) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7321.  
 

 اجلنسيسة االمريكية. /GNC Holdings, LLC -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 ,orange Street, Wilmington 1209 -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Delaware 19801, United States of America. 

 .( جي ان سي – GNC) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،ب،ج -35ب. -5) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 18/4)  (9545) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7322.  
 

 اجلنسية االمريكية./Chevron Intellectual Property LLC -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 Bollinger Canyon Road, San 6001-: الكامل ملالك العالمةالعنوان  خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Ramon, CA 94583, U.S.A. 

 . ( chevron - كؤمثانياي ورةي مرؤيي) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. و،ح-4٢أ. -4٠) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 18/4)  (9546) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7323.  
 

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

 .سيتعراق / اربيل كاظيار -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (.أ،د -٢9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 19/4)  (9547) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7324.  
 

 .حممدبازركان/ هوطر رمزي  -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 K.R.Oدهوك /-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( نيظا - NVIA) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ -5. ب،ج -3٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 19/4)  (9548) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7325.  
 

 .بازركان/ هوطر رمزي حممد -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 K.R.Oدهوك / -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( عصير حمدانية) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ب،ج -3٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 19/4)  (9549) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ثيَشكةش كردنى داواكارىريَكةوت و ذمارةى  ❖

 

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7326.  
 

 بازركان/ هوطر رمزي حممد -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 K.R.Oدهوك / -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( TUREKY-توريَكي) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ -5ب،ج.  -3٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 19/4)  (9550) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7327.  
 

 بازركان/ هوطر رمزي حممد -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 K.R.Oدهوك / -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( دةظيَ -  DAVE) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ -5ب،ج.  -3٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 19/4)  (9551) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7328.  
 

 ( بؤبازركاني طشيت و خزمةتطوزاري خانووبةرةSTRONG WOLFكؤمثانياي ) -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

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

 (. د-36ب،ج.  -35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ 19/4)  (9552) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7329.  
 

 . معمل سيواس -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

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

 (.هـ – ٢9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢1/4)  (9553) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7330.  
 

 اجلنسية االيرانية. /Dasht Devin Shargh Co  -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

floor No. 73, Next to Dr  th4-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Mirhadizadeh Pharmacy, Bahar Crossroad, Sajjad Blvd., Mashhad, iran. 

 .( سيمرغ -SIMORGH) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ. -31،ح،م،ج،ي،ص. ط – 3٠ب،ز.  -٢9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢1/4)  (9554) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7331.  
اجلنسية / .Societatea Comerciala" SANDRILIONA" S.R.L -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 املولدوفا

، 6801، أم دي 5، بلوك5سرت . الكسندرو سيل بون نر.  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 اللوفيين، مجهورية مولدوفا.

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

 (.أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،ط،ي،ك،ل،م،ن،س،ع،ف،ص،ق،ر -3٠) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢4/4)  (9555) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7332.  
 

 اجلنسية املولدوفية./.LE BRIDGE CORPORATION LIMITED S.R.L -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

، تشسيناوو، مجهورية 2036ام دي  6فارنيتا ،سرتيت -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 مولدوفا.

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

 (.أ،ب،ج،د،هـ،و -34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢4/4)  (9556) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (116) االعالنرقم  /رِاطةياندنى ذمارة 

7333.  
 

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

 عراق / زاخؤ جممع جتاري. -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( نورسين NORSEEN -) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب -3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢4/4)  (9557) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7334.  
 

 .بازركان / بةختيار رؤوف على -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

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

 (.أ،و -31 -3٠و،ز.  -٢9أ،ب،ج،د.  -3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢4/4)  (9558) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7335.  
 

 كؤمثانياي ) امين سفني كمال( بؤ بازركاني كةل و ثةلي خؤراك / تاك. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق/ اربيل ريَكاي كويَر ناو كؤكةكان. -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( ايمن -Aiman) -:العالمةاسم  / ناوى هيَما  ❖

 (.، هـ 3٠. /ماعدا 3٢-3٠-٢9، أ.16-3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢4/4)  (9559) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7336.  
 

 با / سنوردار.ةي كارةكؤمثانياي )كار( بؤ بةرهةم هيَناني ووز -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 م نزيك قوتا خبانةي زانياري.60عراق / اربيل  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (. ب،ج -35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢5/4)  (9560) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب داواكارىريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى  ❖

 

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7337.  
 

 .بازركان / راسيت برزان غازي -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 . ( ئةي ئي دي-AED) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ب،د،هـ،و،ز،ح. -11ح.  -9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢//)  (9561) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7338.  
 

 ( بؤ بازركاني كةل و ثةلي كارةنايي و وناكي / سنوردار.Classy Lightكؤمثانياي ) -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق/ اربيل سيَتاقان نزيك كةس سيَتاقان. -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (.ب،ج -35أ.  -11) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢5/4)  (9562) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7339.  
 

 / اجلنسية السعودية. والنشر لالحباثالشركة السعودية  -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

، 11411طريق مكة املكرمة، حي املؤمترات،الرياض  -: الكامل ملالك العالمةالعنوان  خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 ، اململكة العربية السعودية.478ص.ب.

 .( مانجا العربية للصغار )مع الشكل() -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. 41أ،ب،ج،د،ز،ح،ك.   -16،و. ـب،ه -9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢5/4)  (9563) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب داواكارىريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى  ❖

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7340.  
 

 .اجلنسية الصينية /Shandong Shuangwang Rubber Co., ltd -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 ,Dawang Economic Development Zone-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Guangrao Counity,Dongying Shandong Province, China. 

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

 (.أ،ب -1٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢5/4)  (9564) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7341.  
 

 KAAN RESTORAN KAFETERYA TURiZM GIDA TiCARET -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

ANONiM SiRKETi/ .اجلنسية الرتكية 

 .fenerbahce mah. Fener kalamis Cad-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Happy Moons Apt. no:89 A Kadikoy Istanbul Turkiye. 

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

 (. أ،ب،ط -4٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢5/4)  (9565) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7342.  
 

 .اجلنسية االردنية /شركة العميد للصناعات الغذائية ذ.م.م -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 -الطاهر شارع علي نصوح -الصويفية -االردن -عمان -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 . 31عمارة رقم 

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

 (.3٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢5/4)  (9566) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7343.  
 

 Roxane &Dara Trading & Manufacturing Company -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

(Private Joint Stock)/ .اجلنسية االيرانية 

St.North Kheradmand St.  thNo.15,12-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Karimkhan Zand Ave. Tehran, Iran. 

 . ( ايسي مانكي – ICY MONKEY) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

  -31أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،ط،ي،ك،ل،م،ن،س،ع،ف،ص،ق،ر. 3٠أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح.  -٢9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. أ،ب،ج -3٢أ،ب،ج،د،هـ،و،ز. 

 .(٢٠٢٢/ ٢4/4)  (9567) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7344.  
 

 .اجلنسية السويسرية/.Philip Morris Products S.A -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 ,Quai Jeanrenaud 3,2000 Neuchatel-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Switzerland. 

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

 (. أ،ب -35أ،ب،ج،د،هـ،و.  -34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢4/4)  (9568) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7345.  
 

 اجلنسية املكسيكية. /.Pernod ricard Mexico SA de CV -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 Rio Tiber Num 29 Col. Cuauhtemoc -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Delegacion Cuauhtemoc ciudad de Mexico, CP 06500 Mexico. 

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

 (. أ،ب،ج -33) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢4/4)  (9569) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7346.  
 

 شركة جمموعة املضف والكليب الدارة املطاعم ذات مسؤولية حمدودة / اجلنسية الكويتية. -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 (، شرق، دولة الكويت.48برج الراية ،دور)-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( ) مع الشكل(Eighty Eight Juice & Dessert canteen) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.4٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢5/4)  (9570) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 سي



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7347.  
 

 اجلنسية االنكليزية. /NICHOLS PLC -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 Laurel House, Woodlands Park, Ashton-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Road, Newton-Le-Willows,WA 12 OHH, United Kingdom. 

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

 (. ب،ج -3٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢6/4)  (9571) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7348.  
 

 اجلنسية االنكليزية. /NICHOLS PLC -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 ,Laurel House, Woodlands Park -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Ashton Road, Newton-Le-Willows,WA 12 OHH   

❖ , United Kingdom. 

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

 (. ب،ج -3٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢6/4)  (9572) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7349.  
 

 اجلنسية الصينية./Jafron Biomedical Co., Ltd -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 No. 98 Technology Six Road, High-tech-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Zone, Zhuhai city, China, 519000. 

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

 (.أ - 1٠) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢6/4)  (9573) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7350.  
 

اجلنسية  / .CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖
 الصينية.

 NO.188, SECTION 3, WANJIALI MIDDLE-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

ROAD, YUHUA DISTRICT, CHANGSHA, HUNAN, CHINA. 

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

 (.34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢6/4)  (9574) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب كردنى داواكارىريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش  ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7351.  
 

 هلوس. طالب حومد -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 / العراق. 11د  75ز  964الزعفرانية م -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( الحصان االسود ) -:اسم العالمة / هيَماناوى   ❖

 (.ب -3٢) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢6/4)  (9575) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7352.  
 

 ./ اجلنسية السورية احلمويالسيد بالل حممد  -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 . (  الدلة الذهبية ALDALEH ALZAHABIA - ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب،ج،ح،ط،ي -3٠) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢6/4)  (9576) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7353.  
 

 /ADiL ISIK HAZIR GiYiM SANAYi VE TiCARET ANONiM SiRKETi -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖
 الرتكية.اجلنسية 

 Hamidiye Mah.Cendera Cad. No. 23/1 -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Kagithane Istanbul, TURKEY. 

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

 (.ب،جأ، -35أ،ب،ج،د،هـ،و.  -٢5) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢6/4)  (9577) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7354.  
 

 /ADiL ISIK HAZIR GiYiM SANAYi VE TiCARET ANONiM SiRKETi -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖
 اجلنسية الرتكية.

 Hamidiye Mah.Cendera Cad. No. 23/1 -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Kagithane Istanbul, TURKEY. 

 . ( Night Zoom) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب،ج -35أ،ب،ج،د،هـ،و.  -٢5) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢6/4)  (9578) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7355.  
 

 ADiL ISIK HAZIR GiYiM SANAYi VE TiCARET ANONiM -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

SiRKETi/.اجلنسية الرتكية 

 Hamidiye Mah.Cendera Cad. No. 23/1 -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Kagithane Istanbul, TURKEY. 

 .( Love my body) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب،ج -35أ،ب،ج،د،هـ،و.  -٢5) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢6/4)  (9579) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7356.  
 

 بارزكان/ كاروان حممد امحد. -: مالك العالمة / هيَماخاوةنى  ❖

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

 .( City Scent) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ج-3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢6/4)  (9580) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 

 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7357.  
 

 .بازركان / ئامانج امساعيل علي -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 كؤن.نزيك هاتوو ضؤي  -طةرةكي نيَرطز -سليماني -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( مع الشكلTARGET MARKET) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ب،ج -35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢7/4)  (9581) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7358.  
 

 .رةنج رؤوف امحد /بازركان  -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق / سليَماني بةكرةجؤ نزيك فةرمانكةي دادنوس. -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( NISHTIMAN   -نيشتمان) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ح - 3٠) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢7/4)  (9582) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7359.  
 

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

 England, Worcester Park, Britain-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( مايدا - Mayda) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ - ٢9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢7/4)  (9583) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7360.  
 

 اجلنسية االمريكية. /.TURTLE WAX, INC -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 ,West Pinehurst Boulevard 2250-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Addison, Illinois 60101, USA. 

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

 (.،بأ -3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢7/4)  (9584) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 (116) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

7361.  
 

 اجلنسية االمريكية. /.TURTLE WAX, INC -: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 ,West Pinehurst Boulevard 2250 -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Addison, Illinois 60101, USA. 

 .( TURTLE WAX) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.،بأ -3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(٢٠٢٢/ ٢7/4)  (9585) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 


