
 

       

 

 

 

 

 

 
 نشرة العالماث والبياناث التجاريت
TRADEMARKS AND DESCRIPTIONS 

BULLETIN 

 األوىل النشرة

FIRST BULLETIN 

   (3188)رقم اإلعالن
ADVERTSIMENT NO. :(1388) 

 -:.NO  638                                                                             638   -العدد:  

  :DATE   29/12/2020                                              99/29/9292  -ريخ:االت  
 نشورة على املوقع االلكرتوني لوزارة الصناعت واملعادن العراقيت متفاصيل العدد 

www.industry.gov.iq 
  

  ( 976اث املنشورة للتسجيل : )عدد العالم
 (6):عدد العالماث املنشورة للتنويه 

 (253عدد العالماث املنشورة للتجديد :)
 (32عدد العالماث املنشورة للرتخيص )

 (4) :عدد طلباث التسجيل املودعت امللغيت
 (96): تغيري اسم+ للتجديدعدد العالماث املنشورة 
 (5):  متغيرياث عدد العالماث املنشورة

 (2عدد العالماث املنشورة للشطب : )
 

REPUBLIC OF IRAQ 

MINISTRY OF INDUSTRY & 

MINERALS 

Economic Directorate 

DEPARTMENT OF 

TRADEMARKS & DESCRIPTIONS 

 جمهىريت العراق

 وزارة الصناعت والمعادن

 االقتصاديتدائرة ال

 قسم العالماث والبياناث التجاريت

http://www.industry.gov.iq/
http://www.industry.gov.iq/


 02/88/0282 :تغييس االسىتازيد تقديى طهة  8811زقى اإلعالٌ : 

 02/88/0282 تازيد تقديى طهة تجديد انشهادج: 0/6/0222 تازيد اول تسجيم: 23080  انعاليح:زقى 

 0/6/0282 نافرج نغايح: 0/6/0222 :نفاذيح اذس شهادجفتسج تدايح 

 8/6/0202 فرج نغايح:نا 0/6/0282 نفاذيح انشهادج انًجددج:فتسج تدايح 

 ب (  - 80 ) انصنف وانًادج :

 نىع انتغييس: تغييس اسى + تجديد 

                                                           يعًم انسيى نهًشسوتاخ انغاشيح    :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 
 

                                                              شسكح انشًىخ النتاج انًشسوتاخ انغاشيح انًحدودج    : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد

انصعفسانيح -تغداد  –انعساق        ح انتجازيح :يعنىاٌ انجهح يانكح انعال  

   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                     
             



 02/88/0282تازيد تقديى طهة تغييس االسى:  8811زقى اإلعالٌ : 

 02/88/0282تازيد تقديى طهة تجديد انشهادج:  0/6/0222تازيد اول تسجيم:  23083  انعاليح:زقى 

 0/6/0282نافرج نغايح:  0/6/0222 :اذيح اذس شهادجتدايح فتسج نف

 8/6/0202 نافرج نغايح: 0/6/0282تدايح فتسج نفاذيح انشهادج انًجددج: 

 ب (  - 80 ) انصنف وانًادج :

 نىع انتغييس: تغييس اسى + تجديد 

                                                     يعًم انسيى نهًشسوتاخ انغاشيح          :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 
 

 :   شسكح انشًىخ النتاج انًشسوتاخ انغاشيح انًحدودج                                                               اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد

انصعفسانيح -تغداد  –ق انعساح انتجازيح :       يعنىاٌ انجهح يانكح انعال  

   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                     
        



 02/88/0282تازيد تقديى طهة تغييس االسى:  8811زقى اإلعالٌ : 

 02/88/0282تازيد تقديى طهة تجديد انشهادج:  0/6/0222تازيد اول تسجيم:  23088  انعاليح:زقى 

 0/6/0282نافرج نغايح:  0/6/0222 :تدايح فتسج نفاذيح اذس شهادج

 8/6/0202 نافرج نغايح: 0/6/0282تدايح فتسج نفاذيح انشهادج انًجددج: 

 ب (  - 80 ) انصنف وانًادج :

 + تجديد نىع انتغييس: تغييس اسى 

 يعًم انسيى نهًشسوتاخ انغاشيح                                                              :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 
 

                                        :   شسكح انشًىخ النتاج انًشسوتاخ انغاشيح انًحدودج                        اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد

انصعفسانيح -تغداد  –ح انتجازيح :       انعساق يعنىاٌ انجهح يانكح انعال  

   

 

 

 

  جازيحيسجم انعالياخ انت                                                                                                                     
 



 02/88/0282تازيد تقديى طهة تغييس االسى:  8811زقى اإلعالٌ : 

 02/88/0282تازيد تقديى طهة تجديد انشهادج:  0/6/0222تازيد اول تسجيم:  23082  انعاليح:زقى 

 0/6/0282نافرج نغايح:  0/6/0222 :تدايح فتسج نفاذيح اذس شهادج

 8/6/0202 نافرج نغايح: 0/6/0282تدايح فتسج نفاذيح انشهادج انًجددج: 

 ب (  - 80 ) انصنف وانًادج :

 نىع انتغييس: تغييس اسى + تجديد 

 يعًم انسيى نهًشسوتاخ انغاشيح                                                              :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 
 

 :   شسكح انشًىخ النتاج انًشسوتاخ انغاشيح انًحدودج                                                               يح انجديداسى انجهح يانكح انعاليح انتجاز

انصعفسانيح -تغداد  –ح انتجازيح :       انعساق يعنىاٌ انجهح يانكح انعال  

   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                     
 



 02/88/0282تازيد تقديى طهة تغييس االسى:  8811زقى اإلعالٌ : 

 02/88/0282تازيد تقديى طهة تجديد انشهادج:  0/6/0222تازيد اول تسجيم:  23085  انعاليح:زقى 

 0/6/0282نافرج نغايح:  0/6/0222 :ح اذس شهادجتدايح فتسج نفاذي

 8/6/0202 نافرج نغايح: 0/6/0282تدايح فتسج نفاذيح انشهادج انًجددج: 

 ب (  - 80 ) انصنف وانًادج :

 نىع انتغييس: تغييس اسى + تجديد 

                                                  يعًم انسيى نهًشسوتاخ انغاشيح             :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 
 

 :   شسكح انشًىخ النتاج انًشسوتاخ انغاشيح انًحدودج                                                               اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد

انصعفسانيح -تغداد  –ح انتجازيح :       انعساق يعنىاٌ انجهح يانكح انعال  

   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                     
 



 08/5/0202تازيد تقديى طهة تغييس االسى:  8811زقى اإلعالٌ : 

 3/88/0282تازيد تقديى طهة تجديد انشهادج:  00/88/0222د اول تسجيم: تازي 22082  انعاليح:زقى 

 00/88/0282نافرج نغايح:  00/88/0222 :تدايح فتسج نفاذيح اذس شهادج

 08/88/0202 نافرج نغايح: 00/88/0282تدايح فتسج نفاذيح انشهادج انًجددج: 

 أ  ب  هـ   و (  - 2 ) انصنف وانًادج :

 ييس اسى + تجديد نىع انتغييس: تغ

     Google Inc  :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 
 

 Google LLC:    اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94073, USA ح انتجازيح :       يعنىاٌ انجهح يانكح انعال   

   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                     
 



 08/5/0202تازيد تقديى طهة تغييس االسى:  8811زقى اإلعالٌ : 

 80/3/0286طهة تجديد انشهادج: تازيد تقديى  02/3/0226تازيد اول تسجيم:  32885 انعاليح:زقى 

 02/3/0286نافرج نغايح:  02/3/0226 :تدايح فتسج نفاذيح اذس شهادج

 03/3/0206 نافرج نغايح: 02/3/0286تدايح فتسج نفاذيح انشهادج انًجددج: 

 أ  ب  ج (  – 30أ ( )   - 82أ  ب  ج  هـ   و ( )  – 02أ  ب  هـ  ح ( )  – 86أ  ب  ج  هـ   و  ح ( )   - 2 ) انصنف وانًادج :

 نىع انتغييس: تغييس اسى + تجديد 

     Google Inc  :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 
 

 Google LLC:    اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94073, USA ح انتجازيح :       يح انعالعنىاٌ انجهح يانك   

   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                     
 



 83/82/0202تازيد تقديى طهة تغييس االسى:  8811زقى اإلعالٌ : 

 83/82/0202تازيد تقديى طهة تجديد انشهادج:  08/2/0282تازيد اول تسجيم:  26568  انعاليح:زقى 

 08/2/0202نافرج نغايح:  08/2/0282 :تدايح فتسج نفاذيح اذس شهادج

 00/2/0282 نافرج نغايح: 08/2/0202تدايح فتسج نفاذيح انشهادج انًجددج: 

 ط  ي  ك  ل  و   ٌ  ض  ع  ف  ص  ق  ز ( أ  ب  ج  د  هـ  و  ش  ح    - 82 ) انصنف وانًادج :

 نىع انتغييس: تغييس اسى + تجديد 

     :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 
NATURAL BIO RESOURCES BERHAD (733268-U)                                                                                             

 Power Root Berhad                                                                                                 :  انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديداسى 

ح انتجازيح :     يعنىاٌ انجهح يانكح انعال  

  No. 1, Jalan Sri Plentong, Taman Perindustrian Sri Plentong, 81750 Masai, Johor , Malaysia   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                     
            

             



 82/82/0202 تازيد تقديى طهة تغييس االسى: 8811زقى اإلعالٌ : 

 83/82/0202تازيد تقديى طهة تجديد انشهادج:  08/2/0282تازيد اول تسجيم:  26562   انعاليح:زقى 

 08/2/0202نافرج نغايح:  08/2/0282 :تدايح فتسج نفاذيح اذس شهادج

 00/2/0282 نافرج نغايح: 08/2/0202تدايح فتسج نفاذيح انشهادج انًجددج: 

 ب  ج (  – 80 ) انصنف وانًادج :

 نىع انتغييس: تغييس اسى + تجديد 

     :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 
NATURAL BIO RESOURCES BERHAD (733268-U)                                                                                             

 Power Root Berhad:                                                                                                   انجديد اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح

ح انتجازيح :     يعنىاٌ انجهح يانكح انعال  

 No. 1, Jalan Sri Plentong, Taman Perindustrian Sri Plentong, 81750 Masai, Johor , Malaysia   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                     
            

           



 82/82/0202تازيد تقديى طهة تغييس االسى:  8811زقى اإلعالٌ : 

 83/82/0202تازيد تقديى طهة تجديد انشهادج:  08/2/0282تازيد اول تسجيم:  26522  انعاليح:زقى 

 08/2/0202نافرج نغايح:  08/2/0282 :تدايح فتسج نفاذيح اذس شهادج

 00/2/0282 نافرج نغايح: 08/2/0202تدايح فتسج نفاذيح انشهادج انًجددج: 

 أ  ب  ج (  - 82 ) انصنف وانًادج :

 س اسى + تجديد نىع انتغييس: تغيي

     :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 
NATURAL BIO RESOURCES BERHAD (733268-U)                                                                                             

 Power Root Berhad                                                                              :                     اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد

ح انتجازيح :     يعنىاٌ انجهح يانكح انعال  

 No. 1, Jalan Sri Plentong, Taman Perindustrian Sri Plentong, 81750 Masai, Johor , Malaysia   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                     
            

             



 82/82/0202تازيد تقديى طهة تغييس االسى:  8811زقى اإلعالٌ : 

 83/82/0202تازيد تقديى طهة تجديد انشهادج:  08/2/0282تازيد اول تسجيم:  26560  انعاليح:زقى 

 08/2/0202نافرج نغايح:  08/2/0282 :تدايح فتسج نفاذيح اذس شهادج

 00/2/0282 نافرج نغايح: 08/2/0202تدايح فتسج نفاذيح انشهادج انًجددج: 

 ب  ج (  - 80 ) انصنف وانًادج :

 نىع انتغييس: تغييس اسى + تجديد 

     :ح انعاليح انتجازيح انقديى اسى انجهح يانك
NATURAL BIO RESOURCES BERHAD (733268-U)                                                                                             

 Power Root Berhad                                                :                                                   اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد

ح انتجازيح :     يعنىاٌ انجهح يانكح انعال  

 No. 1, Jalan Sri Plentong, Taman Perindustrian Sri Plentong, 81750 Masai, Johor , Malaysia   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                     
            

             



 82/82/0202تازيد تقديى طهة تغييس االسى:  8811زقى اإلعالٌ : 

 83/82/0202ج: تازيد تقديى طهة تجديد انشهاد 08/2/0282تازيد اول تسجيم:  26562  انعاليح:زقى 

 08/2/0202نافرج نغايح:  08/2/0282 :تدايح فتسج نفاذيح اذس شهادج

 00/2/0282 نافرج نغايح: 08/2/0202تدايح فتسج نفاذيح انشهادج انًجددج: 

 أ  ب  ج  (  - 82 ) انصنف وانًادج :

 نىع انتغييس: تغييس اسى + تجديد 

     :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 
NATURAL BIO RESOURCES BERHAD (733268-U)                                                                                             

 Power Root Berhad                      :                                                                             اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد

ح انتجازيح :     يعنىاٌ انجهح يانكح انعال  

 No. 1, Jalan Sri Plentong, Taman Perindustrian Sri Plentong, 81750 Masai, Johor , Malaysia   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                     
            

        



 82/82/0202تازيد تقديى طهة تغييس االسى:  8811زقى اإلعالٌ : 

 83/82/0202تازيد تقديى طهة تجديد انشهادج:  08/2/0282تازيد اول تسجيم:  26563  انعاليح:زقى 

 08/2/0202نافرج نغايح:  08/2/0282 :ح اذس شهادجتدايح فتسج نفاذي

 00/2/0282 نافرج نغايح: 08/2/0202تدايح فتسج نفاذيح انشهادج انًجددج: 

 ب  ج (   - 80 ) انصنف وانًادج :

 نىع انتغييس: تغييس اسى + تجديد 

     :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 
NATURAL BIO RESOURCES BERHAD (733268-U)                                                                                              

 Power Root Berhad:                                                                                                   اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد

ح انتجازيح :     يعنىاٌ انجهح يانكح انعال  

 No. 1, Jalan Sri Plentong, Taman Perindustrian Sri Plentong, 81750 Masai, Johor , Malaysia   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                     
             



 08/8/0202تازيد تقديى طهة تغييس االسى:  8811زقى اإلعالٌ : 

 05/8/0286تازيد تقديى طهة تجديد انشهادج:  0/0/0226تازيد اول تسجيم:  31128  انعاليح:زقى 

 0/0/0286نافرج نغايح:  0/0/0226 :تدايح فتسج نفاذيح اذس شهادج

 8/0/0206 نافرج نغايح: 0/0/0286تدايح فتسج نفاذيح انشهادج انًجددج: 

 و ح (  – 30ج ( )   ب  أ  – 85ب ( )   أ  -82أ ( )   - 8 ) انصنف وانًادج :

 نىع انتغييس: تغييس اسى + تجديد 

                                                                                                                                                                         Holcim Ltd  :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 
 

                                                      LafargeHolcim Ltd                                                                                     :          اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد

Zurcherstrasse 156 CH - 8645 Jona, Switzerland           ح انتجازيح :                                        يعنىاٌ انجهح يانكح انعال 

                           

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                     
            

             



 01/8/0202تازيد تقديى طهة تغييس االسى:  8811زقى اإلعالٌ : 

 05/8/0286تازيد تقديى طهة تجديد انشهادج:  0/0/0226د اول تسجيم: تازي 31120  انعاليح:زقى 

 0/0/0286نافرج نغايح:  0/0/0226 :تدايح فتسج نفاذيح اذس شهادج

 8/0/0206 نافرج نغايح: 0/0/0286تدايح فتسج نفاذيح انشهادج انًجددج: 

 أ  ب  (  - 82  ) انصنف وانًادج :

  نىع انتغييس: تغييس اسى + تجديد

                                                                                                                                                                          Holcim Ltd  :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 
 

                                                      LafargeHolcim Ltd:                                                                                                ازيح انجديداسى انجهح يانكح انعاليح انتج

Zurcherstrasse 156 CH - 8645 Jona, Switzerland              جازيح :                                      ح انتيعنىاٌ انجهح يانكح انعال 

   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                     
            

             



 85/2/0282زيد تقديى طهة تغييس االسى: تا 8811زقى اإلعالٌ : 

 2/80/0282تازيد تقديى طهة تجديد انشهادج:  08/80/0222تازيد اول تسجيم:  22222  انعاليح:زقى 

 08/80/0282نافرج نغايح:  08/80/0222 :تدايح فتسج نفاذيح اذس شهادج

 00/80/0202 نافرج نغايح: 08/80/0282تدايح فتسج نفاذيح انشهادج انًجددج: 

 أ  ج (  - 5 ) انصنف وانًادج :

 نىع انتغييس: تغييس اسى + تجديد 

                                                                 :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 
ZHEJIANG SHIMGE PUMP INDUSTRY., LTD.                                                                                  

 :                                                             اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد
SHIMGE PUMP INDUSTRY GROUP CO., LTD.                                                                                                                             

 عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجازيح : 
DAYANGCHENG INDUSTRIAL DISTRICT , DAXI TOWN, WENLING-ZHEJIANG, CHINA.     

   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                     
             



 81/88/0202تازيد تقديى طهة تغييس االسى:  8811زقى اإلعالٌ : 

 82/8/0202تازيد تقديى طهة تجديد انشهادج:  02/8/8222تازيد اول تسجيم:  83022  انعاليح:زقى 

 02/8/0202نافرج نغايح:  02/8/0282 :تدايح فتسج نفاذيح اذس شهادج

 03/8/0282 نافرج نغايح: 02/8/0202تدايح فتسج نفاذيح انشهادج انًجددج: 

 أ  ج  (   - 8 ) انصنف وانًادج :

 نىع انتغييس: تغييس اسى + تجديد 

 Guerlain Societe Anonyme                                  :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 

 ,GUERLAIN   :     اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد

68 avenue des Champs Elysees, 75008 Paris, FRANCE ح انتجازيح :يعنىاٌ انجهح يانكح انعال  

   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                     
            

             



 81/88/0202تازيد تقديى طهة تغييس االسى:  8811زقى اإلعالٌ : 

 تازيد تقديى طهة تجديد انشهادج:  0/3/8222تازيد اول تسجيم:  83082  انعاليح:زقى 

 0/3/0202نغايح: نافرج  0/3/0282 :تدايح فتسج نفاذيح اذس شهادج

 8/3/0282 نافرج نغايح: 0/3/0202تدايح فتسج نفاذيح انشهادج انًجددج: 

 أ  ج  (  – 8 ) انصنف وانًادج :

 نىع انتغييس: تغييس اسى + تجديد 

 Guerlain Societe Anonyme                                  :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 

 ,GUERLAIN:        جهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديداسى ان

68 avenue des Champs Elysees, 75008 Paris, FRANCE ح انتجازيح :يعنىاٌ انجهح يانكح انعال  

   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                     
            

             



 00/88/0202تازيد تقديى طهة تغييس االسى:  8811زقى اإلعالٌ : 

 02/8/0285تازيد تقديى طهة تجديد انشهادج:  00/8/0225تازيد اول تسجيم:  22263 انعاليح:زقى 

 00/8/0285ايح: نافرج نغ 00/8/0225 :تدايح فتسج نفاذيح اذس شهادج

 08/8/0205 نافرج نغايح: 00/8/0285تدايح فتسج نفاذيح انشهادج انًجددج: 

 ج د هـ و ش ح ( أ  ب  – 2 ) انصنف وانًادج :

 نىع انتغييس: تغييس اسى + تجديد 

                                                  .Mitsubishi  Kagaku  Media Co., Ltd               :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 
 

         .Mitsubishi  Chemical  Media Co., Ltd           : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد

3-20, Kandaogawamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan ح انتجازيح :يعنىاٌ انجهح يانكح انعال           

   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                     
             



 2/0/0283تازيد تقديى طهة تغييس االسى:  8811زقى اإلعالٌ : 

 2/0/0283تازيد تقديى طهة تجديد انشهادج:  08/1/0223تازيد اول تسجيم:  36228  انعاليح:زقى 

 08/1/0283نافرج نغايح:  08/1/0223 :تدايح فتسج نفاذيح اذس شهادج

 00/1/0203 نافرج نغايح: 08/1/0283تدايح فتسج نفاذيح انشهادج انًجددج: 

 أ (   -  1 ) انصنف وانًادج :

 نىع انتغييس: تغييس اسى + تجديد 

                                                            MALHOTRA SHAVING PRODUCTS PRIVATE LIMITED     :يح انتجازيح انقديى اسى انجهح يانكح انعال
 

                                                                LASER SHAVING (INDIA) PRIVATE LIMITED                    :   اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد

 عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجازيح :
" Malhotra house" 6-3-1186,  Begumpet,  Hyderabad-500  016,  Andhra Pradesh  India  

  
    

   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                     
            

             



 06/88/0282تازيد تقديى طهة تغييس االسى:  8811زقى اإلعالٌ : 

 02/88/0282تازيد تقديى طهة تجديد انشهادج:  05/2/0222تازيد اول تسجيم:  23202  انعاليح:زقى 

 05/2/0282نافرج نغايح:  05/2/0222 :س شهادجتدايح فتسج نفاذيح اذ

 06/2/0202 نافرج نغايح: 05/2/0282تدايح فتسج نفاذيح انشهادج انًجددج: 

 أ  ب  ج (  - 80 ) انصنف وانًادج :

 نىع انتغييس: تغييس اسى + تجديد 

                                                            يياه فيحاء انًحدودجشسكح     :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 
 

                                                        شسكح انًسطثاخ انعانًيح انًحدودج   : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد

ًًهكح انعستيح انسعىديحان  88818, انسياض 866ص.ب         ح انتجازيح :يعنىاٌ انجهح يانكح انعال  

   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                     
            

         



 06/88/0202تازيد تقديى طهة تغييس االسى:  8811زقى اإلعالٌ : 

 06/3/0202تازيد تقديى طهة تجديد انشهادج:  08/3/0282تازيد اول تسجيم:  26315 انعاليح:زقى 

 08/3/0202نافرج نغايح:  08/3/0282 :تدايح فتسج نفاذيح اذس شهادج

 02/3/0282 نافرج نغايح: 08/3/0202تدايح فتسج نفاذيح انشهادج انًجددج: 

 هـ  و  ش  ح  ط ( أ  ب  ج  د    - 88 ) انصنف وانًادج :

 نىع انتغييس: تغييس اسى + تجديد 

                                                            .TECNO S.P.A                                                                                :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 
 

                                                        .TECNO S.R.L                                                                             :   يانكح انعاليح انتجازيح انجديد اسى انجهح

Strada Provinciale 63R, no. 111 42044 GUALTIERI (RE), Italy  ح انتجازيح :يكح انعالعنىاٌ انجهح يان  

   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                     
             



 8/5/0286تازيد تقديى طهة تغييس االسى:  8811زقى اإلعالٌ : 

 08/1/0286تازيد تقديى طهة تجديد انشهادج:  83/2/0226تازيد اول تسجيم:  32212  :انعاليحزقى 

 83/2/0286نافرج نغايح:  83/2/0226 :تدايح فتسج نفاذيح اذس شهادج

 88/2/0206 نافرج نغايح: 83/2/0286تدايح فتسج نفاذيح انشهادج انًجددج: 

 أ (  - 32ب ( )   – 80هـ  ح ( )   ب  - 88أ  ج  هـ  ح ( )   - 2 ) انصنف وانًادج :

 نىع انتغييس: تغييس اسى + تجديد 

  :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 
                                INNOVATIVE UMWELTTECHNOLOGIE GESELLSCHAFT m.b.H INNUTEC,  

 

                                                 GRANDER GmbH                                                                              :             اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد

Bergwerksweg 10 6373  Jochberg Austria                                                         ح انتجازيح :يالعنىاٌ انجهح يانكح انع  

   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                     
             



 1/5/0282تازيد تقديى طهة تغييس االسى:  8811زقى اإلعالٌ : 

 86/80/0281تازيد تقديى طهة تجديد انشهادج:  02/88/0221تازيد اول تسجيم:  28882  انعاليح:زقى 

 02/88/0281نافرج نغايح:  02/88/0221 :تدايح فتسج نفاذيح اذس شهادج

 03/88/0201 نافرج نغايح: 02/88/0281تدايح فتسج نفاذيح انشهادج انًجددج: 

 و  ش ح (  - 30أ  ب ( )   – 38أ ( )   – 81)ج (  ب   – 85ج ( )   ب  أ  - 82 و ح ( )  هـ د  ج   ب أ   - 2 ) انصنف وانًادج :

 نىع انتغييس: تغييس اسى + تجديد 

                                                                                                   .Alcatel-Lucent USA Inc                          :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 
 

                                                         NOKIA OF AMERICA CORPORATION                                                    :    اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد

600 Mountain Avenue Murray Hill, NJ  07974-0636 U.S.A.                                 ح انتجازيح :يعنىاٌ انجهح يانكح انعال  

   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                     
            

             



 80/1/0282تازيد تقديى طهة تغييس االسى:  8811زقى اإلعالٌ : 

 80/1/0282تازيد تقديى طهة تجديد انشهادج:  01/2/0222تازيد اول تسجيم:  31823  انعاليح:زقى 

 01/2/0282نافرج نغايح:  01/2/0222 :تدايح فتسج نفاذيح اذس شهادج

 05/2/0202 نافرج نغايح: 01/2/0282ددج: تدايح فتسج نفاذيح انشهادج انًج

 أ  ب  د  (  - 03أ  ج ( )   - 8 ) انصنف وانًادج :

 نىع انتغييس: تغييس اسى + تجديد 

                                                                                                                                     L'OCCITANE             :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 
 

                                                         Laboratoires  M & L,  Societe anonyme                                               :      اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد

Zone Industrielle Saint Maurice 04100 Manosque France                            ح انتجازيح :يعنىاٌ انجهح يانكح انعال  

   

 

    

 

  اخ انتجازيحيسجم انعالي                                                                                                                     
            

         



 82/2/0202تازيد تقديى طهة تغييس االسى:  8811زقى اإلعالٌ : 

 82/8/0280تازيد تقديى طهة تجديد انشهادج:  تازيد اول تسجيم:  86631  انعاليح:زقى 

 نافرج نغايح:   :تدايح فتسج نفاذيح اذس شهادج

  افرج نغايح:ن تدايح فتسج نفاذيح انشهادج انًجددج: 

 ب  ج (  - 02أ  ب  د  ( )   - 03أ  ب ( )   - 08أ  ج  د  ( )   - 80 ) انصنف وانًادج :

 نىع انتغييس: تغييس اسى + تجديد 

                                                                 :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 
TOYO  BOSEKI   KABUSHIKI  KAISHA ( trading also as TOYOBO  CO .,  LTD. ) 

                                                           TOYOBO  CO.,  LTD                                                    :  اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد

جازيح :ح انتيعنىاٌ انجهح يانكح انعال  
No.  2-8, Dojima Hama 2-chome,  Kita-ku, Osaka, Japan                  

   

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                     
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