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 معلىماخ التسذيص العالمح المسذصح

 : العدد 4831 زقم اإلعالن :

 7/41/1043تازيد اصداز شهادج التسجيل:  61547العالمح: زقم 

 18/9/1049تازيد تقديم طلة التسذيص:  44/6/1017 وافرج لغايح: 44/6/1047 : تسجيلها تأزيد

للعالمح المسقمح  : مىح التسذيصالتسذيص مىضىع ب ج ( -81) الصىف والمادج :
 RAUCH :اسم الجهح مالنح العالمح التجازيح )ماوحح التسذيص(  فقط( ب ج  -81( تالصىف )مع شنل زاوخ()61547)

Fruchtsafte GmbH 

 تتازيد: اعتثازاً مه تازيد المىافقح على التسذيص مدج التسذيص   Langgasse 1, 6830 Rankwell, Austriaعىىاوها :
  44/6/1017ايح وفاذ العالمح تتازيد ولغ 7/44/1049

شسمح مسووجي للمشسوتاخ الغاشيح :  اسم الجهح )المسذص لها (
 والمياي الصحيح والعصائس وااللثان المحدودج 

 

صىب مسمىك 10/ مقاطعح  71قطعح  –مسمىك  –العساق عىىاوها :    

 
 

 

 

 

 

 

 مسجل العالماخ التجازيح

 



 تسذيصمعلىماخ ال العالمح المسذصح

 : العدد 4831 زقم اإلعالن :

 14/40/4936تازيد اصداز شهادج التسجيل:  49511العالمح: زقم 

 9/9/1049تازيد تقديم طلة التسذيص:  47/3/1016وافرج لغايح:  46/3/4961 : تسجيلها تأزيد

: مىح التسذيص للعالمح المسقمح التسذيص مىضىع ب ج ( -81) الصىف والمادج :
 فقط ب ج ( -81( تالصىف )ىنىيلص()49511)

 CO –RO A/Sاسم الجهح مالنح العالمح التجازيح )ماوحح التسذيص( 
. 

 Holmensvej 11 3600 Frederikssund    عىىاوها :
Denmark . 

اعتثازاً مه تازيد المىافقح على  فقط( سىىاخ 5:  )مدج التسذيص 
  7/44/1049التسذيص  

  شسمح وادز للمىتجاخ الغرائيح المحدودج  : اسم الجهح )المسذص لها (

حي الصعفساويح  –وحدج ستح ماوىن  –تغداد  –عىىاوها : العساق    

 
 

 

 

 

 

 

 مسجل العالماخ التجازيح

 



 معلىماخ التسذيص العالمح المسذصح

 : العدد 4831 زقم اإلعالن :

 15/1/1003تازيد اصداز شهادج التسجيل:  17711العالمح: زقم 

 18/9/1049تازيد تقديم طلة التسذيص:  11/9/1011وافرج لغايح:  15/9/1001 : تسجيلها تأزيد

: مىح التسذيص للعالمح المسقمح التسذيص مىضىع ب ج ( -81) الصىف والمادج :
 RAUCH :اسم الجهح مالنح العالمح التجازيح )ماوحح التسذيص(  (فقط ب ج -81( تالصىف )زاوخ()17711)

Fruchtsafte GmbH 

: اعتثازاً مه تازيد المىافقح على التسذيص تتازيد : مدج التسذيص   Langgasse 1, 6830 Rankwell, Austriaعىىاوها :
 11/9/1011ولغايح وفاذ العالمح تتازيد  7/44/1049

: شسمح مسووجي للمشسوتاخ الغاشيح  اسم الجهح )المسذص لها (
 المحدودج والمياي الصحيح والعصائس وااللثان 

 

صىب مسمىك 10/ مقاطعح  71قطعح  –مسمىك  –عىىاوها : العساق    

 
 

 

 

 

 

 

 مسجل العالماخ التجازيح

 



 معلىماخ التسذيص العالمح المسذصح

 : العدد 4831 زقم اإلعالن :

 18/44/1046تازيد اصداز شهادج التسجيل:  58419العالمح: زقم 

 9/9/1049تازيد تقديم طلة التسذيص:  41/40/1013لغايح: وافرج  41/40/1003: تسجيلها تأزيد

: مىح التسذيص للعالمح المسقمح التسذيص مىضىع ب ج ( -81) الصىف والمادج :
 CO –RO A/Sاسم الجهح مالنح العالمح التجازيح )ماوحح التسذيص(  ( فقط ب ج -81( تالصىف )سىنىيل()58419)

. 
 Holmensvej 11 3600 Frederikssund    عىىاوها :

Denmark . 
( سىىاخ فقط اعتثازاً مه تازيد المىافقح على 5:  )مدج التسذيص 

  7/44/1049التسذيص  

  : شسمح وادز للمىتجاخ الغرائيح المحدودج  اسم الجهح )المسذص لها (

حي الصعفساويح  –وحدج ستح ماوىن  –تغداد  –عىىاوها : العساق    

 
 

 

 

 

 

 

 التجازيح مسجل العالماخ
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