
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشرة العالماث والبياناث التجاريت
TRADEMARKS AND DESCRIPTIONS 

BULLETIN 

 

 األوىل النشرة

FIRST BULLETIN 

 (3176)رقم اإلعالن
ADVERTSIMENT NO. :(1376) 

 -:.NO  602                                                                              206  -العدد:  

  :DATE  30/4/2019                                                    00/4/6029  -ريخ:االت  
 نشورة على املوقع االلكرتوني لوزارة الصناعت واملعادن العراقيت متفاصيل العدد 

www.industry.gov.iq  
 ( 602 عدد العالماث املنشورة للتسجيل : )
 (00عدد العالماث املنشورة للتجديد )
 (2عدد العالماث املنشورة للتنويه : )

 (2) يخي عدد العالماث املنشورة للرت
  (8)  تقضائي اثبقرار عدد العالماث املنشورة
  ( 200: ) شطبعدد العالماث املنشورة لل

 

REPUBLIC OF IRAQ 

MINISTRY OF INDUSTRY & 

MINERALS 

INDUSTRIAL DEVELOPMENT& 

REGULATORY DIRECTORATE 

DEPARTMENT OF 

TRADEMARKS & DESCRIPTIONS 

 جمهىريت العراق

 وزارة الصناعت والمعادن

 دائرة التطىير والتنظيم الصناعي

 والبياناث التجاريتقسم العالماث 

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


 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 70/6/3072 تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج: 7/1/3003 تاسيخ اول تسجيم: 44743  انعاليح:سقى 

 7/1/3072َافزج نغايح: 7/1/3003:َفاريح اخش شهادجفتشج تذايح 

 30/6/3032َافزج نغايح: 7/1/3072َفاريح انشهادج انًجذدج:فتشج تذايح 

 ب ج ( -33)انصُف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: PepsiCo, Inc., 

ADDRESS: 700 Anderson Hill Road , Purchase, New York 10577 , U.S.A. 

 

 

 
 

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                    
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 70/6/3072تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  7/1/3003تاسيخ اول تسجيم:  44741  انعاليح:سقى 

 7/1/3072:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج 7/1/3003:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 30/6/3032تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج: 7/1/3072تشج َفاريح انشهادج انًجذدج:تذايح ف

 ب ج ( -33 )انصُف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: PepsiCo, Inc., 

ADDRESS: 700 Anderson Hill Road , Purchase, New York 10577 , U.S.A. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 77/6/3072نشهادج: تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ ا 6/1/3003تاسيخ اول تسجيم:  44711  انعاليح:سقى 

 6/1/3072:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج 6/1/3003:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 5/1/3032تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج: 6/1/3072تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ب ج ( -33 )انصُف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  احة انطهة :انعُىاٌ انكايم نص

NAME: PepsiCo, Inc., 

ADDRESS: 700 Anderson Hill Road , Purchase, New York 10577 , U.S.A. 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 77/6/3072تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  73/1/7322 تاسيخ اول تسجيم: 30337  انعاليح:سقى 

 77/1/3072َافزج نغايح: 73/1/3003:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 77/1/3032َافزج نغايح: 73/1/3072تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ا ب ( -73ا ب ج د هـ و ص ح () -77ا ب ج د هـ و ح () -3ا ب ج () -1)ادج :انصُف وانً

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: ABB Asea Brown Boveri Ltd 

ADDRES : Affolternstrasse 44, CH-8050 Zurich, Switzerland 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 77/6/3072تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  73/1/7322تاسيخ اول تسجيم:  30333  انعاليح:سقى 

 77/1/3072َافزج نغايح: 73/1/3003:خش شهادجتذايح فتشج َفاريح ا

 77/1/3032َافزج نغايح: 73/1/3072تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ا ب ( -73ا ب ج د هـ و ص ح () -77ا ب ج د هـ و ح () -3ا ب ج () -1)انصُف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: ABB Asea Brown Boveri Ltd 

ADDRES : Affolternstrasse 44, CH-8050 Zurich, Switzerland 

 

 
 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 73/6/3072تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  35/2/3003تاسيخ اول تسجيم: 44353 انعاليح:سقى 

 35/2/3072َافزج نغايح: 35/2/3003:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 34/2/3032َافزج نغايح: 35/2/3072تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 د هـ و ( -34)انصُف وانًادج :

  سى انكايم نصاحة انطهة :اال

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Philip Morris Products S.A. 

ADDRES : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Switzerland  

 

 

 
 

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 73/6/3072تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  35/2/3003تاسيخ اول تسجيم: 44366 انعاليح:سقى 

 35/2/3072َافزج نغايح: 35/2/3003:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 34/2/3032َافزج نغايح: 35/2/3072ج:تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذد

 ا ب و ( -34)انصُف وانًادج :

  االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Philip Morris Products S.A. 

ADDRES : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Switzerland  

 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 73/6/3072تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  7/3/3003تاسيخ اول تسجيم: 44433 انعاليح:سقى 

 7/3/3072َافزج نغايح: 7/3/3003:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 37/2/3032َافزج نغايح: 7/3/3072تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ا ج د هـ و ( -34)انصُف وانًادج :

  االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Philip Morris Products S.A. 

ADDRES : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Switzerland  

 

 

 

 
 

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 73/6/3072خ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج: تاسي 3/3/3003تاسيخ اول تسجيم: 44543 انعاليح:سقى 

 3/3/3072َافزج نغايح: 3/3/3003:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 2/3/3032َافزج نغايح: 3/3/3072تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ب د هـ(   -34)انصُف وانًادج :

  االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Philip Morris Products S.A. 

ADDRES : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Switzerland  

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 74/6/3072تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  34/2/3003تاسيخ اول تسجيم: 44367 انعاليح:سقى 

 34/2/3072َافزج نغايح: 34/2/3003 :تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 33/2/3032َافزج نغايح: 34/2/3072تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ا ح ( -43ح () -30)ا ب هـ ( -33)انصُف وانًادج :

  االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Pizza Hut International, LLC 

ADDRES : 14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas, 75254 USA 

 

 

 

 
 

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 74/6/3072تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  34/2/3003تاسيخ اول تسجيم: 44363 انعاليح:سقى 

 34/2/3072َافزج نغايح: 34/2/3003 :تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 33/2/3032َافزج نغايح: 34/2/3072فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:تذايح 

 ا ح ( -43ح () -30ا ب هـ () -33)انصُف وانًادج :

  االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Pizza Hut International, LLC 

ADDRES : 14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas, 75254 USA 

 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 74/6/3072انشهادج: تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ  34/2/3003تاسيخ اول تسجيم: 44363 انعاليح:سقى 

 34/2/3072َافزج نغايح: 34/2/3003 :تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 33/2/3032َافزج نغايح: 34/2/3072تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ا ح ( -43ح () -30ا ب هـ () -33)انصُف وانًادج :

  االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Pizza Hut International, LLC 

ADDRES : 14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas, 75254 USA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316اإلعالٌ : سقى 

 74/6/3072تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  34/2/3003تاسيخ اول تسجيم: 44364 انعاليح:سقى 

 34/2/3072َافزج نغايح: 34/2/3003 :تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 33/2/3032َافزج نغايح: 34/2/3072تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ا ح ( -43ح () -30ا ب هـ () -33)انصُف وانًادج :

  االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Pizza Hut International, LLC 

ADDRES : 14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas, 75254 USA 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 74/6/3072تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  34/2/3003تاسيخ اول تسجيم: 44362 انعاليح:سقى 

 34/2/3072َافزج نغايح: 34/2/3003 :تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 33/2/3032َافزج نغايح: 34/2/3072تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ا ح ( -43ح () -30ا ب هـ () -33)انصُف وانًادج :

  االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Pizza Hut International, LLC 

ADDRES : 14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas, 75254 USA 

 

 

 

 
 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 74/6/3072طهة تجذيذ انشهادج:  تاسيخ تقذيى 34/2/3003تاسيخ اول تسجيم:    44310انعاليح: سقى 

 34/2/3072َافزج نغايح: 34/2/3003 :تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 33/2/3032َافزج نغايح: 34/2/3072تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ا ح ( -43ح () -30ا ب هـ () -33)انصُف وانًادج :

  االسى انكايم نصاحة انطهة :

  ة انطهة :انعُىاٌ انكايم نصاح

NAME: Pizza Hut International, LLC 

ADDRES : 14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas, 75254 USA  

 

 

 

 
 

 

 

 

  يحيسجم انعالياخ انتجاس                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 74/6/3072تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  34/2/3003تاسيخ اول تسجيم:    44313انعاليح: سقى 

 34/2/3072َافزج نغايح: 34/2/3003 :تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 33/2/3032َافزج نغايح: 34/2/3072تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ا ح ( -43ح () -30ا ب هـ () -33)ُف وانًادج :انص

  االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Pizza Hut International, LLC 

ADDRES : 14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas, 75254 USA  

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 74/6/3072تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  34/2/3003تاسيخ اول تسجيم:    44313انعاليح: سقى 

 34/2/3072زج نغايح:َاف 34/2/3003 :تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 33/2/3032َافزج نغايح: 34/2/3072تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ا ح ( -43ح () -30ا ب هـ () -33)انصُف وانًادج :

  االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Pizza Hut International, LLC 

ADDRES : 14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas, 75254 USA  

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 74/6/3072تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  3/77/3003 تاسيخ اول تسجيم: 44615 انعاليح:سقى 

 3/77/3072 َافزج نغايح: 3/77/3003 :تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 3/77/3032 َافزج نغايح: 3/77/3072 تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ا ح ( -43ح س () -30ا ب هـ () -33)انصُف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Pizza Hut International, LLC 

ADDRES : 14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas, 75254 USA  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 74/6/3072تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  3/77/3003 تاسيخ اول تسجيم: 44333 انعاليح:سقى 

 3/77/3072 َافزج نغايح: 3/77/3003 :تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 3/77/3032 زج نغايح:َاف 3/77/3072 تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ا ح ( -43ح () -30ا ب هـ () -33)انصُف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Pizza Hut International, LLC 

ADDRES : 14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas, 75254 USA  

 

 

 
 

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 36/6/3072تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  73/1/7312 تاسيخ اول تسجيم: 33333 انعاليح:سقى 

 73/1/3072 َافزج نغايح:                                                                                                                                           73/1/3002 :اخش شهادج تذايح فتشج َفاريح

 73/1/3032 َافزج نغايح: 73/1/3072تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ح ط ( -30)ف وانًادج :انصُ

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: United Biscuits (UK) Limited 

ADDRES : Hayes Park Hayes End Road Hayes Middiesex WB4  8EE 

 

 

 

 
 

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 35/6/3072تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  35/6/3003 تاسيخ اول تسجيم: 44775  انعاليح:سقى 

 35/6/3072َافزج نغايح: 35/6/3003:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 34/6/3032َافزج نغايح: 35/6/3072تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ا ب ج د هـ و ص ح ط ( -77ا ب ج د هـ و ص ح () -3ا ب ج () -1)انصُف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: LG ELECTRONICS INC.,  

ADDRES : 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 34/6/3072تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  35/77/3001تاسيخ اول تسجيم: 57532  انعاليح:سقى 

 35/77/3071َافزج نغايح: 35/77/3001:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 34/77/3031َافزج نغايح: 35/77/3071تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 و ( -5ا ب () -3)انصُف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  ايم نصاحة انطهة :انعُىاٌ انك

NAME: Church & Dwight Co., Inc. 

ADDRES : 469 North Harrison Street Princeton, New Jersey 08543 U.S.A. 

 

 

 

 
 

 

 

  نعالياخ انتجاسيحيسجم ا                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 74/2/3076تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  71/70/3007  تاسيخ اول تسجيم: 40053  انعاليح:سقى 

 71/70/3076َافزج نغايح: 71/70/3007:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 76/70/3036يح:َافزج نغا 71/70/3076تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 أ ( -71)انصُف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Rubber Intertrade Co., Ltd. 

ADDRES : 162/1 Moo 12, Sukhapibal Road, Bangpleeyai, Samutprakarn 10540, Thailand 

 

 

 

 
 

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 30/7/3077تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  6/4/7336تاسيخ اول تسجيم: 34614  انعاليح:سقى 

 6/4/3077َافزج نغايح: 6/4/7336:دجتذايح فتشج َفاريح اخش شها

 5/4/3037َافزج نغايح: 6/4/3077تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 أ ( -5)انصُف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Boehringer Ingelheim KG  

ADDRES : Binger Strasse 148, 55216 Ingelheim, Germany 

 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 77/6/3072تجذيذ انشهادج: تاسيخ تقذيى طهة  7/1/3003تاسيخ اول تسجيم: 44742  انعاليح:سقى 

 7/1/3072َافزج نغايح: 7/1/3003:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 30/6/3032َافزج نغايح: 7/1/3072تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ا ب ( -73)انصُف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO  K.K. 

ADDRES : 33-8, Shiba 5-chome Minato-Ku Tokyo Japan 

 

 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 1/3/3073تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  2/3/7313تاسيخ اول تسجيم: 34321  انعاليح:سقى 

 1/3/3073َافزج نغايح: 2/3/3003:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 1/3/3033َافزج نغايح: 2/3/3073تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 أ ( -3و () -5)انصُف وانًادج :

   احة انطهة :االسى انكايم نص

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: FUMAKILLA LIMITED 

ADDRES : 11, Kanda-Mikuracho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  سجم انعالياخ انتجاسيحي                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 77/3/3072تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  6/70/3003تاسيخ اول تسجيم:  44143 انعاليح:سقى 

 6/70/3072َافزج نغايح: 6/70/3003:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 5/70/3032ح:َافزج نغاي 6/70/3072تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ا ب ح ( -43ا ب ج د هـ () -34ا ب ج هـ () -35أ () -72ا ب ج د هـ و ص ح ط ك ل () -76)انصُف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: CORPORACION HABANOS, S.A. 

ADDRES : Avenida 3ra., No.2006 entre 20 y 22, Miramar, Playa, Ciudad de La Habana, CUBA,  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 35/6/3072تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  32/3/3003م:تاسيخ اول تسجي 44101  انعاليح:سقى 

 32/3/3072َافزج نغايح: 32/3/3003:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 31/3/3032َافزج نغايح: 32/3/3072تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ا ب ج ( -34)انصُف وانًادج :

 وتشتيح انحيىاَاخ وانتجاسج انًحذودج ششكح ساط نهضساعح   االسى انكايم نصاحة انطهة :

 تشكيا    -  70  033أط كي سقى  65771كاسادوفاس ياِ  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRES : 

 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 32/5/3074تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  70/5/3005 تاسيخ اول تسجيم: 41200 انعاليح:سقى 

 70/5/3075َافزج نغايح: 70/5/3005:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 3/5/3035ج نغايح:َافز 70/5/3075تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 هـ ( -33)انصُف وانًادج :

  انخثش انًًهكح انعشتيح انسعىديح 03 – 2210777خ  37353انخثش  64ششكح انصُاعاخ انغزائيح انًتحذج ص . ب  االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRES : 

 

 

 

 
 

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 31/6/3072تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  3/1/3003تاسيخ اول تسجيم: 44733  انعاليح:سقى 

 3/1/3072َافزج نغايح: 3/1/3003:ادجتذايح فتشج َفاريح اخش شه

 7/1/3032َافزج نغايح: 3/1/3072تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 هـ و ص ( -43أ () -40ا ب ج د هـ ص ح ط ي ك ل () -6)انصُف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: ENERGOINVEST DD SARAJEVO 

ADDRES : H . CEMERLICA br . 2 . 71000 SARAJEVO BOSNIA AND HERCEGOVINA  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 32/6/3072تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  1/2/7322تاسيخ اول تسجيم: 37072  انعاليح:سقى 

 6/2/3072َافزج نغايح: 1/2/3003:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 6/2/3032َافزج نغايح: 1/2/3072تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ج ( -1)انصُف وانًادج :

   انطهة :االسى انكايم نصاحة 

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: MAHLE Filtersysteme GmbH 

ADDRES : Pragstrasse 54 D-70376 Stuttgart , Germany  

 

 

 
 

 

  انعالياخ انتجاسيح يسجم                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 32/6/3072تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  77/1/7333تاسيخ اول تسجيم: 33314 انعاليح:سقى 

 70/1/3072َافزج نغايح: 77/1/3002:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 70/1/3032َافزج نغايح: 77/1/3072تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ج ( -37أ () -73ب هـ و ص () -77ج () -3ا ب ج () -1)انصُف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Big Dutchman Aktiengesellschaft 

ADDRES : Auf der Lage 2 , 2848 Vechta – Calveslage Federal Republic of Germany  

 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 31/6/3072تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  74/3/3003تاسيخ اول تسجيم: 44674 انعاليح:سقى 

 74/3/3072َافزج نغايح: 74/3/3003:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 73/3/3032َافزج نغايح: 74/3/3072تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ا ب ( -73)انصُف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: HYUNDAI MOTOR COMPANY 

ADDRES : 231, YANGJAE-DONG, SEOCHO-GU, SEOUL, 137-938, KOREA 

 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 7/1/3072تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  3/1/3003تاسيخ اول تسجيم: 44755 انعاليح:سقى 

 3/1/3072َافزج نغايح: 3/1/3003:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 7/1/3032َافزج نغايح: 3/1/3072تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ح ( -30ا ب () -33)انصُف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: DOUX SA 

ADDRES : ZONE INDUSTRIELLE DE LOSPARS 29150 CHATEAULIN-FRANCE . 

 

 

 
 

 

 

 

  نتجاسيحيسجم انعالياخ ا                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 32/6/3075تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  70/70/3005تاسيخ اول تسجيم: 42363  انعاليح:سقى 

 70/70/3075َافزج نغايح: 70/70/3005:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 3/70/3035َافزج نغايح: 70/70/3075تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ب ج ( -31ب ج د هـ و ص ح ط () -77ا ج () -1)انصُف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: WHIRLPOOL PROPERTIES , INC. 

ADDRES : 500 Renaissance Drive, Suite 101 Saint Joseph, Michigan 49085 USA  

 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 3/1/3072تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  33/2/3002تاسيخ اول تسجيم: 53231  انعاليح:سقى 

 33/2/3072َافزج نغايح: 33/2/3002:َفاريح اخش شهادج تذايح فتشج

 37/2/3032َافزج نغايح: 33/2/3072تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ا ب ( -70ا ب ج د هـ و () -5)انصُف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Novartis AG  

ADDRES : 4002 Basel, Switzerland  

 

 

 
 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 3/1/3072ى طهة تجذيذ انشهادج: تاسيخ تقذي 34/2/3003تاسيخ اول تسجيم: 44733 انعاليح:سقى 

 34/2/3072َافزج نغايح: 34/2/3003:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 33/2/3032َافزج نغايح: 34/2/3072تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ا ب ج د هـ و ( -35ا ب ج د هـ () -72ا ب ج () -74ا ب ج د هـ و ص ح () -3)انصُف وانًادج :

   يم نصاحة انطهة :االسى انكا

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG 

ADDRES : Dieselstrasse 12  72555 Metzingen Germany  

 

 

 
 

 

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 4/1/3072تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  3/2/7322تاسيخ اول تسجيم: 37077 انعاليح:سقى 

 3/2/3072َافزج نغايح: 3/2/3003:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 3/2/3032َافزج نغايح: 3/2/3072ذدج:تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًج

 و ( -5)انصُف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Novartis AG  

ADDRES : 4002 Basel, Switzerland  

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 3/1/3076تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  33/1/3007 تاسيخ اول تسجيم: 33303 انعاليح:سقى 

 33/1/3076َافزج نغايح: 33/1/3007:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 33/1/3036َافزج نغايح: 33/1/3076َفاريح انشهادج انًجذدج: تذايح فتشج

 أ ( -5)انصُف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: TAD Pharma GmbH  

ADDRES : Heinz- Lohmann-Strasse 5  27472  Cuxhaven, Germany  

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 73/1/3003تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  33/70/7313 تاسيخ اول تسجيم: 34373  انعاليح:سقى 

 37/70/3003َافزج نغايح: 33/70/7334:ح اخش شهادجتذايح فتشج َفاري

 37/70/3073َافزج نغايح: 33/70/3003تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ب ج ( -74)انصُف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Montres Tudor  SA  

ADDRES : 3 rue Francois-Dussaud, Geneva, Switzerland 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 2/1/3072سيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج: تا 36/2/3003تاسيخ اول تسجيم:   44330 انعاليح:سقى 

 36/2/3072َافزج نغايح: 36/2/3003:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 35/2/3032َافزج نغايح: 36/2/3072تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ب ج ( -33)انصُف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: The Coca – Cola Company 

ADDRESS: One Coca – Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313 – the United States of America 

 

 

 

 
 

 

 

  انتجاسيح يسجم انعالياخ                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 35/73/3073تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  2/3/7332تاسيخ اول تسجيم: 36377  انعاليح:سقى 

 2/3/3073َافزج نغايح: 2/3/7332:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 1/3/3033َافزج نغايح: 2/3/3073تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 أ ( -5)ُف وانًادج :انص

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Glaxo Group Limited 

ADDRES : Glaxo Wellcome House Berkeley Avenue Greenford Middlesex UB6 0NN England 

 

 

 

 
 

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 36/1/3072تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  3/6/3002تاسيخ اول تسجيم: 53427 انعاليح:سقى 

 3/6/3072َافزج نغايح: 3/6/3002:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 2/6/3032َافزج نغايح: 3/6/3072تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ا ب ج ( -35ا ب ج () -36ا ب ج هـ و () -35ا ب ج د هـ () -72ا ب ج د هـ و ص ح ط ك () -76ا ب ج () -74ا ب ج د () -3)انصُف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Giorgio Armani S.P.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio  

ADDRES : Via Penate 4 – 6850 Mendrisio – Switzerland  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  الياخ انتجاسيحيسجم انع                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 36/1/3072تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  32/70/3003تاسيخ اول تسجيم: 44235 انعاليح:سقى 

 32/70/3072َافزج نغايح: 32/70/3003:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 31/70/3032َافزج نغايح: 32/70/3072تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ا ب ج ( -33ل ع ف () -30ا ب ج د هـ و ص ح () -33ا ب ج د هـ و () -5)انصُف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: ETI GIDA SAN . VE TIC . A. S . 

ADDRESS: Hosnudiye Mahallesi Kizilcikli Mahmut Pehlivan Cd . Eti Plaza No : 11 Tepebasi Eskisehir ; 

Turkiye 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 33/1/3072تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  34/2/3003م:تاسيخ اول تسجي 44373 انعاليح:سقى 

 34/2/3072َافزج نغايح: 34/2/3003:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 33/2/3032َافزج نغايح: 34/2/3072تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ا ب ج د هـ و ص ح ط ي ك ل و ٌ ط ع ف ص ق س ( -30)انصُف وانًادج :

   يم نصاحة انطهة :االسى انكا

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Ferrero S.P.A.  

ADDRES : Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, Italy 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 3/1/3072تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  35/2/3003تاسيخ اول تسجيم: 44351  انعاليح:سقى 

 35/2/3072َافزج نغايح: 35/2/3003:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 34/2/3032نغايح: َافزج 35/2/3072تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ا ب ج د هـ و ( -34)انصُف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Philip Morris Brands SARL  

ADDRESS: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Switzerland  

 

 

 

 
 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 3/1/3072تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  35/2/3003تاسيخ اول تسجيم: 44364  انعاليح:سقى 

 35/2/3072َافزج نغايح: 35/2/3003:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 34/2/3032َافزج نغايح: 35/2/3072تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ا ب و( -34)انصُف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Philip Morris Brands SARL  

ADDRESS: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Switzerland  

 

 
 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 3/1/3072ذيذ انشهادج: تاسيخ تقذيى طهة تج 35/2/3003تاسيخ اول تسجيم: 44362  انعاليح:سقى 

 35/2/3072َافزج نغايح: 35/2/3003:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 34/2/3032َافزج نغايح: 35/2/3072تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ا ب ج د هـ و ( -34)انصُف وانًادج :

   االسى انكايم نصاحة انطهة :

  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME: Philip Morris Brands SARL  

ADDRESS: Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Switzerland  

 

 

 
 

 

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 33/1/3072تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  74/73/3003تاسيخ اول تسجيم: 45737 انعاليح:سقى 

 74/73/3072َافزج نغايح: 74/73/3003:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 73/73/3032َافزج نغايح: 74/73/3072تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ا ب ج ( -34)انصُف وانًادج :

 حسٍ دسويش عهي انهُيذي  االسى انكايم نصاحة انطهة :

 انًًهكح االسدَيح انهاشًيح  –عًاٌ  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRES : 

 

 

 
 

 

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
 

 



 :انعذد 7316سقى اإلعالٌ : 

 33/1/3072تاسيخ تقذيى طهة تجذيذ انشهادج:  74/73/3003تاسيخ اول تسجيم: 45733 انعاليح:سقى 

 74/73/3072َافزج نغايح: 74/73/3003:تذايح فتشج َفاريح اخش شهادج

 73/73/3032َافزج نغايح: 74/73/3072تذايح فتشج َفاريح انشهادج انًجذدج:

 ا ب ج ( -34)انصُف وانًادج :

 حسٍ دسويش عهي انهُيذي  االسى انكايم نصاحة انطهة :

 انًًهكح االسدَيح انهاشًيح  –عًاٌ  انعُىاٌ انكايم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRES : 

 

 

 
 

 

 

 

  يسجم انعالياخ انتجاسيح                                                                                                                     
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