
 
 



 بلَاودةكريَنةوة يةكةمدةرضووة و ئةم هيَمايانة بؤ جاري  20/7/2022( لة ريَكةوتي118بالوكراوةي ذمارة )

 ذمارةى الثةرِةى
 بالَوكراو

 رقم تسلسل
 النشرة

 
 

دفرت 
 رقم 

 
 

 فايلرقم 

رِيَكةوتى 
ثيَشكةش كردنى 

 داواكارى
تاريخ تقديم 

 الطلب 

 خاوةنى هيَما
 

 مالك العالمة

 بازرطانىهيَماى 
 

 العالمة التجارية 

 ثؤىل
 

 صنف 

 118أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني كة 

 118بالوكرابوو 
1 

 
2197 25/5/2022 

 حرة( مناطقوشركائة ) شركة سعد الدين
-سعد الدين 

SAADELDEEN 
30 

 118أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني كة 

 118بالوكرابوو 
2 

4106 

1/2/2018 
 بازركان / حممد عبد اهلل / يوسف رحمنمد عبد اهلل

GENERAL TURBO 11 - ب،ه 

 118أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني كة 

 118بالوكرابوو 
3 

4107 
1/2/2018 

 بازركان / حممد عبد اهلل / يوسف رحمنمد عبد اهلل
GENERAL SEETA 11 - ب،ه 

 118أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني كة 

 118بالوكرابوو 
4 

4108 
1/2/2018 

 بازركان / حممد عبد اهلل / يوسف رحمنمد عبد اهلل
GENERAL S.T   11 - ب،ه 

 118أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني كة 

 118بالوكرابوو 
5 

753 
8/6/2022 

يامناك موتور جومليك سانايي يف تيكاريت انونيم 
 YENMAK 12 سريكيت

 118أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني كة 

 118بالوكرابوو 
6 

761 
8/6/2022 FLO MAGAZACILIK VE PAZARLAMA 

ANONIM SIRKETI FLO 25-35 



 118أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني كة 

 7 118بالوكرابوو 

726 

12/6/2022 

 والنقل لالنشاءات( ALTUN KAYA قايا التون) شركة
 املساهمة الغذائية املواد وجتارة

ALTUNKAYA 
GROUP OF 

COMPANIES 

 – 16. أ،ب،ج،د -
 -21. ي،ك،لط،أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،

 – 30. أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح – 29. أ،ب،ج
،ي،ك،ل،م،ن،س،عطأ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،

 – 32.أ،ب،ج،د،هـ،و،ز – 31. ،ف،ص،ق،ر
 أ،ب،ج

 118أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني كة 

 118بالوكرابوو 
8 

728 
12/6/2022 

 لالنشاءات( ALTUN KAYA قايا التون) شركة
 أ،ب،ج،د -arimo 24 املساهمة الغذائية املواد وجتارة والنقل

 118أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني كة 

 118بالوكرابوو 
9 

729 
12/6/2022 

 لالنشاءات( ALTUN KAYA قايا التون) شركة
 Livans املساهمة الغذائية املواد وجتارة والنقل

 -30. أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح – 29
،ي،ك،ل،م،ن،س،عطأ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،
 أ،ب،ج – 32. ،ف،ص،ق،ر

 118أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني كة 

 118بالوكرابوو 
10 

730 
12/6/2022 

 لالنشاءات( ALTUN KAYA قايا التون) شركة
 ب - MAHMOOD TEA 30 املساهمة الغذائية املواد وجتارة والنقل

 118أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني كة 

 118بالوكرابوو 
11 

731 
12/6/2022 

 لالنشاءات( ALTUN KAYA قايا التون) شركة
 ،ي،ك،لطأ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح، -swiss 16 املساهمة الغذائية املواد وجتارة والنقل

 118أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني كة 

 118بالوكرابوو 
12 

732 
12/6/2022 

 لالنشاءات( ALTUN KAYA قايا التون) شركة
 pipero baby املساهمة الغذائية املواد وجتارة والنقل

 -16. أ،ب،ج،د،هـ،و -5. أ،ب،ج،د -3
 .،ي،ك،لطأ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،

 118أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني كة 
 118بالوكرابوو 

13 
735 

12/6/2022 
 لالنشاءات( ALTUN KAYA قايا التون) شركة

 mobile drink املساهمة الغذائية املواد وجتارة والنقل
 -30. أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح – 29

،ي،ك،ل،م،ن،س،عطأ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،
 أ،ب،ج – 32. ،ف،ص،ق،ر

 118العالمة بالنشرة  أعادة نشر 

دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني كة 
 118بالوكرابوو 

14 
736 

12/6/2022 
 لالنشاءات( ALTUN KAYA قايا التون) شركة

 أ،ب،ج،د،هـ،و -5. أ،ب،ج،د -confy baby 3 املساهمة الغذائية املواد وجتارة والنقل



 118أعادة نشر العالمة بالنشرة  

بالوكراوةي هيَماي بازرطاني كة دووبارة 
 118بالوكرابوو 

15 
734 

12/6/2022 
 لالنشاءات( ALTUN KAYA قايا التون) شركة

 أ،ب،ج،د -pele 3 املساهمة الغذائية املواد وجتارة والنقل

 118أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني كة 
 118بالوكرابوو 

16 
737 

12/6/2022 
 لالنشاءات( ALTUN KAYA قايا التون) شركة

 ،ي،ك،لطأ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح، -BabyLOOK 16 املساهمة الغذائية املواد وجتارة والنقل

 118أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني كة 
 17 118بالوكرابوو 

738 

12/6/2022 

 لالنشاءات( ALTUN KAYA قايا التون) شركة
 املساهمة الغذائية املواد وجتارة والنقل

altunsa 

 -21. ،ي،ك،لطأ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح، – 16
 – 30. أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح – 29. أ،ب،ج

،ي،ك،ل،م،ن،س،عطأ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،
 – 32.أ،ب،ج،د،هـ،و،ز – 31. ،ف،ص،ق،ر

 أ،ب،ج
 118أعادة نشر العالمة بالنشرة  

بالوكراوةي هيَماي بازرطاني كة دووبارة 
 118بالوكرابوو 

18 
740 

12/6/2022 
 لالنشاءات( ALTUN KAYA قايا التون) شركة

 MAHMOOD املساهمة الغذائية املواد وجتارة والنقل
COFFEE 

 أ - 30

 118أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني كة 
 118بالوكرابوو 

19 
741 

11/6/2022 
 لالنشاءات( ALTUN KAYA قايا التون) شركة

 أ - New Baby 16 املساهمة الغذائية املواد وجتارة والنقل

 118أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني كة 
 118بالوكرابوو 

20 
5147 

17/9/2019 
AKYUZ GROUP GIDA SANAYI VE 

TICARET A.S. NESREEN 
 - 30ب،ه،ز،ح.  - 29

 .،ب،ج،د،ح،ط،ي،ن،ص،ق،رأ

 118أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني كة 
 118بالوكرابوو 

21 
749 

11/6/2012 
Funai Electric Co., Ltd 

FUNAI 9- أ،ب،ج،د،هـ،و،ح 

 118أعادة نشر العالمة بالنشرة  

بالوكراوةي هيَماي بازرطاني كة دووبارة 
 118بالوكرابوو 

22 
2979 

15/6/2014 
 شركة فندق السيجال ذ.م.م/ اجلنسية القطرية

 أ،ب - 42ب.  -35ج،ح،ط،ر.  - LA CIGALE 30 -السيجال 

 118أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني كة 
 118بالوكرابوو 

23 
99 

10/5/2016 
كاركةي )زاكي( بؤ خوراك و شةربةتي ميوة وعصري 

 ب،ج - SHRIN 32 -شريين  ترتاثاك



 118أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني كة 
 118بالوكرابوو 

24 
101 

17/12 /2006 
 بازركان / شريف عبد الرمحن حممد

 ندا
 ب،و،ز - 29

 

 118العالمة بالنشرة  أعادة نشر 

دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني كة 
 118بالوكرابوو 

25 
1749 

20/10/2014 
 بازركان / شريف عبد الرمحن حممد

BARAKAT 30 

 118أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني كة 
 118بالوكرابوو 

26 
687 

7/10/2022 
شركة )انرتنايشنال( ماسيس تاباك ذات املسؤولية 

 AKHTAMAR 34 احملددة. 

 118أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني كة 
 118بالوكرابوو 

27 
788 

31/7/2012 
Beiersdorf AG 

NIVEA 3- ج 

 118أعادة نشر العالمة بالنشرة  

هيَماي بازرطاني كة دووبارة بالوكراوةي 
 118بالوكرابوو 

28 
790 

31/7/2012 
Beiersdorf AG 

BDF 3- ج 

 118أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني كة 
 118بالوكرابوو 

29 
172 

10/3/2020 
لقي كؤمثانياي )املواطن العراقي( للتجارة العامة و 

 ز -Lucy  - 29 لوسي  احملدودةالصناعات الغذائية / 

 118أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني كة 
 118بالوكرابوو 

30 
569 

31/7/2012 
Beiersdorf AG 

NIVEA MEN  3- ج 

 118أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني كة 
 118بالوكرابوو 

31 
787 

31/12/2012 
كؤمثانياي )املتحدة( بؤثيشة سزي كاغةز و ثركردن و 

 أ - Zein  16 –زين  لة بةرك طردن/ سنوردار

 
 
 
 



 
 

  اضافة اصناف و قد مت  (118)يف نشرة ( 2197)  أعادة نشر العالمة بالرقم
  هيَماى بازرطانى  وكةرستةيداواكاري زيادكردني ثؤلني  (118)لة بالوكراوةي ( 2197) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(118) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2541.  
.اجلنسية االردنية /شركة سعد الدين وشركائة )مناطق حرة( -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖
 . 11821 - 548االردن / عمان /ص.ب  -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( SAADELDEEN- سعد الدين ) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( 30) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (1/6/2011) ( 2197) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 1:.تسلسل ❖
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  تغيري صاحب العالمةو قد مت  (118)يف نشرة ( 4106)  أعادة نشر العالمة بالرقم
هيَماى بازرطانى  طؤرينى ناوى خاوةنداوكاري  (118)لة بالوكراوةي ( 4106) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(118) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2542.  
.حممد عبد اهلل / يوسف حممد عبد اهلليونس بازركان /  -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖
 بةرامبةر ماجدي مؤل.عراق / اربيل  هةوليَر نويَ  -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( GENERAL TURBO) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ـب،ه - 11) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (1/8/2018) ( 4106) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 2:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

و قد مت تغيري صاحب العالمة  (118)يف نشرة ( 4107)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 هيَماى بازرطانى  طؤرينى ناوى خاوةنداوكاري  (118)لة بالوكراوةي ( 4107) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(118) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2543.  
.بازركان / يونس حممد عبد اهلل / يوسف حممد عبد اهلل -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖
 .بةرامبةر ماجدي مؤلعراق / اربيل  هةوليَر نويَ  -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( GENERAL SEETA) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ـب،ه - 11) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (1/8/2018) ( 4107) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 3:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

و قد مت تغيري صاحب العالمة  (118)يف نشرة ( 4108)  أعادة نشر العالمة بالرقم
هيَماى بازرطانى  طؤرينى ناوى خاوةنداوكاري  (118)لة بالوكراوةي ( 4108) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(118) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                      

2544.  
.حممد عبد اهلل / يوسف حممد عبد اهلليونس بازركان /  -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖
 عراق / اربيل  هةوليَر نويَ بةرامبةر ماجدي مؤل -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .(   GENERAL S.T) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ـب،ه - 11) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (1/8/2018) ( 4108) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 4:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

  عالمة التجارية جتديد و قد مت  (118)يف نشرة ( 753)  أعادة نشر العالمة بالرقم
نوى كردنةوةى   هيَماى بازرطانى  (118)لة بالوكراوةي ( 753) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(118) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2545.  
.اجلنسية الرتكية /كيتشرييامناك موتور جومليك سانايي يف تيكاريت انونيم  -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖
 تركيا. -: كونيا 6اورجانيز سانايي بوجلاسي ، اتابي زوكاك ، رقم -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( YENMAK) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( 12) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (11/7/2012) (753) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 5:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

  عالمة التجارية جتديد و قد مت  (118)يف نشرة ( 761)  بالرقمأعادة نشر العالمة 
نوى كردنةوةى   هيَماى بازرطانى  (118)لة بالوكراوةي ( 761) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(118) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2546.  
اجلنسية /FLO MAGAZACILIK VE PAZARLAMA ANONIM SIRKETI -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

.الرتكية
 . 3كي 23باجسيالر / ماهموتيب مركز ماهولسي / تاسوكاجي كاديسي رقم  -اسطنبول  -تركيا -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( FLO) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 . ( 35-25) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (18/6/2012) (761) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 6:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 
 

 



 

   عالمة التجارية جتديد و قد مت  (118)يف نشرة ( 726)  بالرقمأعادة نشر العالمة 
نوى كردنةوةى   هيَماى بازرطانى  (118)لة بالوكراوةي ( 726) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                          (118) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
2547.  

( لالنشاءات والنقل وجتارة املواد الغذائية املساهمة/ ALTUN KAYAشركة )التون قايا -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖
.اجلنسية الرتكية

 .بيلربي8 رقم  /83409زقاق رقم  / 4تركيا /غازي عنتاب/املنطقة املنظمة الصناعية-هيَما :خاوةن ناونيشانى  ❖

 .( ALTUNKAYA GROUP OF COMPANIES) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 – 29أ،ب،ج.  -21أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،ط،ي،ك،ل.  – 16أ،ب،ج،د.  -3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 – 31أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،ط،ي،ك،ل،م،ن،س،ع،ف،ص،ق،ر.  – 30أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح. 

 .( أ،ب،ج – 32أ،ب،ج،د،هـ،و،ز. 

 (11/6/2012) (726) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 7:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 



 

  عالمة التجارية جتديد و قد مت  (118)يف نشرة ( 728)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 نوى كردنةوةى   هيَماى بازرطانى  (118)لة بالوكراوةي ( 728) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(118) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2548.  
( لالنشاءات والنقل وجتارة املواد الغذائية املساهمة/ ALTUN KAYAشركة )التون قايا  -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 .اجلنسية الرتكية

 بيلربي.8/ رقم  83409/ زقاق رقم  4املنطقة املنظمة الصناعيةتركيا /غازي عنتاب/ -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( arimo) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( أ،ب،ج،د -24) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (11/6/2012) (728) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 8:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 
 

 



 

  عالمة التجارية جتديد و قد مت  (118)يف نشرة ( 729)  أعادة نشر العالمة بالرقم
نوى كردنةوةى   هيَماى بازرطانى  (118)لة بالوكراوةي ( 729) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(118) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2549.  
( لالنشاءات والنقل وجتارة املواد الغذائية املساهمة/ ALTUN KAYAشركة )التون قايا  : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 .يةاجلنسية الرتك

  بيلربي.8/ رقم  83409/ زقاق رقم  4املنطقة املنظمة الصناعيةتركيا /غازي عنتاب/ -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( Livans) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 -30 .أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح – 29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .( أ،ب،ج – 32 .أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،ط،ي،ك،ل،م،ن،س،ع،ف،ص،ق،ر

 (11/6/2012) (729) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 9:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 
 

 



 

 عالمة التجارية جتديد و قد مت  (118)يف نشرة ( 730)  أعادة نشر العالمة بالرقم
نوى كردنةوةى   هيَماى بازرطانى  (118)لة بالوكراوةي ( 730) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(118) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2550.  
( لالنشاءات والنقل وجتارة املواد الغذائية املساهمة/ ALTUN KAYAشركة )التون قايا  -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

. اجلنسية الرتكية
 بيلربي.8/ رقم  83409/ زقاق رقم  4املنطقة املنظمة الصناعيةتركيا /غازي عنتاب/ -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( MAHMOOD TEA) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 . ( ب - 30) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (11/6/2012) (730) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 10:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

  عالمة التجارية جتديد و قد مت  (118)يف نشرة ( 731)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 نوى كردنةوةى   هيَماى بازرطانى  (118)لة بالوكراوةي ( 731) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(118) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2551.  
( لالنشاءات والنقل وجتارة املواد الغذائية املساهمة/ ALTUN KAYAشركة )التون قايا  -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 .اجلنسية الرتكية

  بيلربي.8/ رقم  83409/ زقاق رقم  4املنطقة املنظمة الصناعيةتركيا /غازي عنتاب/ -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( swiss) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

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

 (11/6/2012) (731) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 11:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 عالمة التجارية جتديد و قد مت  (118)يف نشرة ( 732)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 نوى كردنةوةى   هيَماى بازرطانى  (118)لة بالوكراوةي ( 732) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(118) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2552.  
( لالنشاءات والنقل وجتارة املواد الغذائية املساهمة/ ALTUN KAYAشركة )التون قايا  -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 . اجلنسية الرتكية

  بيلربي.8/ رقم  83409/ زقاق رقم  4املنطقة املنظمة الصناعيةتركيا /غازي عنتاب/ -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( pipero baby) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 . ( .أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،ط،ي،ك،ل -16 .أ،ب،ج،د،هـ،و -5 .أ،ب،ج،د -3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (11/6/2012) (732) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب كردنى داواكارىيَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش ر ❖

 12:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 عالمة التجارية جتديد و قد مت  (118)يف نشرة ( 735)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 نوى كردنةوةى   هيَماى بازرطانى  (118)لة بالوكراوةي ( 735) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                     (118) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
2553.  

( لالنشاءات والنقل وجتارة املواد الغذائية املساهمة/ ALTUN KAYAشركة )التون قايا  -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 .اجلنسية الرتكية

  -بيلربي.8/ رقم  83409/ زقاق رقم  4املنطقة املنظمة الصناعيةتركيا /غازي عنتاب/ خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( mobile drink) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 -30. أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح – 29)  -:-:صنف /ثؤلَني ❖

 . ( أ،ب،ج – 32. أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،ط،ي،ك،ل،م،ن،س،ع،ف،ص،ق،ر

 (11/6/2012)  (735) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 13تسلسل.: ❖
 

 

 

 

 

 
 

 



 

  عالمة التجارية جتديد و قد مت  (118)يف نشرة ( 736)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 نوى كردنةوةى   هيَماى بازرطانى  (118)لة بالوكراوةي ( 736) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(118) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2554.  
( لالنشاءات والنقل وجتارة املواد الغذائية املساهمة/ ALTUN KAYAشركة )التون قايا  -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 .اجلنسية الرتكية

  -بيلربي.8/ رقم  83409/ زقاق رقم  4املنطقة املنظمة الصناعيةتركيا /غازي عنتاب/ خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( confy baby) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 . ( أ،ب،ج،د،هـ،و -5. أ،ب،ج،د -3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (11/6/2012) (736) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 14:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 
 

 

 



 

  عالمة التجارية جتديد و قد مت  (118)يف نشرة ( 734)  أعادة نشر العالمة بالرقم
نوى كردنةوةى   هيَماى بازرطانى  (118)لة بالوكراوةي ( 734) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(118) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2555.  
( لالنشاءات والنقل وجتارة املواد الغذائية املساهمة/ ALTUN KAYAشركة )التون قايا  -  : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 .اجلنسية الرتكية

 بيلربي.8/ رقم  83409/ زقاق رقم  4املنطقة املنظمة الصناعيةتركيا /غازي عنتاب/ -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( pele) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( .أ،ب،ج،د -3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (11/6/2012) (734) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 15:تسلسل. ❖
 

 

 
 
 
 

 

 



 

 عالمة التجارية جتديد و قد مت  (118)يف نشرة ( 737)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 نوى كردنةوةى   هيَماى بازرطانى  (118)لة بالوكراوةي ( 737) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(118) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2556.  
( لالنشاءات والنقل وجتارة املواد الغذائية املساهمة/ ALTUN KAYAشركة )التون قايا  -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 . اجلنسية الرتكية

 بيلربي.8/ رقم  83409/ زقاق رقم  4املنطقة املنظمة الصناعيةتركيا /غازي عنتاب/ -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( BabyLOOK) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

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

 (11/6/2012) (737) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 16:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 عالمة التجارية جتديد و قد مت  (118)يف نشرة ( 738)  أعادة نشر العالمة بالرقم


 نوى كردنةوةى   هيَماى بازرطانى  (118)لة بالوكراوةي ( 738) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(118) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2557.  
( لالنشاءات والنقل وجتارة املواد الغذائية املساهمة/ ALTUN KAYAشركة )التون قايا  -  : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 . اجلنسية الرتكية

 بيلربي.8/ رقم  83409/ زقاق رقم  4املنطقة املنظمة الصناعيةتركيا /غازي عنتاب/ -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( altunsa) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

  30. أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح – 29.  أ،ب،ج -21. أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،ط،ي،ك،ل – 16) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .( أ،ب،ج – 32. أ،ب،ج،د،هـ،و،ز – 31. أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،ط،ي،ك،ل،م،ن،س،ع،ف،ص،ق،ر –

 (11/6/2012) (738) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 17:تسلسل. ❖
 

 

 

 
 

 



 

 

  عالمة التجارية جتديد و قد مت  (118)يف نشرة ( 740)  أعادة نشر العالمة بالرقم
نوى كردنةوةى   هيَماى بازرطانى  (118)لة بالوكراوةي ( 740) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(118) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2558.  
( لالنشاءات والنقل وجتارة املواد الغذائية املساهمة/ ALTUN KAYAشركة )التون قايا  -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 .اجلنسية الرتكية

  بيلربي.8/ رقم  83409/ زقاق رقم  4املنطقة املنظمة الصناعيةتركيا /غازي عنتاب/ -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .(  MAHMOOD COFFEE) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 . ( أ - 30) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (11/6/2012) (740) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 18:تسلسل. ❖
 

 

 
 
 
 
 

 

 



 
 

  عالمة التجارية جتديد و قد مت  (118)يف نشرة ( 741)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 نوى كردنةوةى   هيَماى بازرطانى  (118)لة بالوكراوةي ( 741) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(118) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2559.  
( لالنشاءات والنقل وجتارة املواد الغذائية املساهمة/ ALTUN KAYAشركة )التون قايا  -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 .اجلنسية الرتكية

 بيلربي.8/ رقم  83409/ زقاق رقم  4املنطقة املنظمة الصناعيةتركيا /غازي عنتاب/ -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( New Baby) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 . ( أ - 16 ) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (11/6/2012) (741) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 19:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 
 

 



  صاحب العالمة اسمتغيريو قد مت  (118)يف نشرة ( 5146)  أعادة نشر العالمة بالرقم
هيَماى بازرطانى   داواكاري طؤريين ناوي خاوةن (118)لة بالوكراوةي ( 5146) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                                   (118) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
2560.  

 ./ اجلنسية الرتكية AKYUZ GROUP GIDA SANAYI VE TICARET A.S -:  مالك العالمة /خاوةنى هيَما

 :Baspinar (organize) osb mah o.s.b.5 bolge 83570 Nolu Cad No -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

5/0 Sehitkamil / Gaziantep – Turkye. 

 .( NESREEN) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 . ( أ،ب،ج،د،ح،ط،ي،ن،ص،ق،ر. - 30ب،ه،ز،ح.  - 29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (17/9/2019) ( 5146) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 20:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 للعلم  عالمة التجارية جتديد و قد مت  (118)يف نشرة ( 749)  بالرقمأعادة نشر العالمة 
 نوى كردنةوةى   هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (118)لة بالوكراوةي ( 749) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(118) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2561.  
.اجلنسية اليابانية /.Funai Electric Co., Ltd -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖
 .Nakagaito 7- chome,Daito – shi, Osaka 574-0013, Japan 1-7-خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( FUNAI) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

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

 (11/6/2012) (749) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 21:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 للعلم  نقل ملكيةو قد مت  (118)يف نشرة ( 2979)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى  داواكاري كواستنةوةي خاوةنداريةتي (118)لة بالوكراوةي ( 2979) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(118) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2562.  
.شركة فندق السيجال ذ.م.م/ اجلنسية القطرية-: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖
 سهيم بن محد. 60شارع  -الدوحة  - قطر-خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( LA CIGALE – السيجال) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 . ( أ،ب – 42ب.  -35،ح،ط،ر. ج - 30) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (25/5/2011) ( 2979) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 22:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  عالمة التجارية  تغيري اسم صاحب العالمةو قد  (118)يف نشرة ( 99)  العالمة بالرقمأعادة نشر 
 هيَماى بازرطانى بؤ   طوريين ناوي خاوةني (118)لة بالوكراوةي ( 99) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(118) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                          

2563.  
.كاركةي )زاكي( بؤ خوراك و شةربةتي ميوة وعصري ترتاثاك -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖
 عراق / دهؤك ناوجة ثيشة سازي. -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( SHRIN -شيرين ) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ب،ج – 32) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (10/5/2016) (99) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 23:تسلسل. ❖
 

9727 

     

 

 

 

 

 
 



 للعلم  التجارية و اضافة اصناف عالمة جتديد و قد مت  (118)يف نشرة ( 101)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى نيلو زيادكردني ثونوى كردنةوةى  (118)لة بالوكراوةي ( 101) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(118) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2564.  
.بازركان / شريف عبد الرمحن حممد -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖
 بازركاني.عراق / سليَماني ذالة كؤمةلكاي كؤكةكاني ذوري  -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( ندا) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 . ( ب،و،ز – 29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (17/12/2006) (101) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 24:تسلسل. ❖

 

 

 

 

 



                

                

            

 للعلم  عالمة التجارية جتديد و قد مت  (118)يف نشرة ( 1749)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 نوى كردنةوةى   هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (118)لة بالوكراوةي ( 1749) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(118) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2565.  
د .بازركان / شريف عبد الرمحن حمم - : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖
 بازركاني.عراق / سليَماني ذالة كؤمةلكاي كؤكةكاني ذوري  -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( BARAKAT) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( 30) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (20/10/2014) ( 1749) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 25:تسلسل. ❖

 

 



 
 

 ملدة  التجارية صاحب العالمةوتغيري عنوان عالمة جتديد و قد مت  (118)يف نشرة ( 687)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 هيَماى بازرطانى بؤ  دواكاري طوريين ناونيشان خاوةني ى كردنةوةى  نو (118)لة بالوكراوةي ( 687) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(118) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2566.  
.اجلنسية االرمينيا /شركة )انرتنايشنال( ماسيس تاباك ذات املسؤولية احملددة -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖
 , حمافظة أرارات, مجهورية أرمينيا. 0802,, ماسيس10شارع هرانت فاردانيان,  -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( AKHTAMAR) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( 34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (7/10/2012) (687) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 26:تسلسل. ❖

 

 

 

 



 
 

  عالمة التجارية جتديد و قد مت  (118)يف نشرة ( 788)  العالمة بالرقمأعادة نشر 
 نوى كردنةوةى   هيَماى بازرطانى بؤ  (118)لة بالوكراوةي ( 788) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(118) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2567.  
.اجلنسية االملانية /Beiersdorf AG -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖
 .Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Germany -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

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

 . ( ج - 3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (31/7/2012) (788) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 27:تسلسل. ❖

 

 

 

 

 



 
 

 عالمة التجارية جتديد و قد مت  (118)يف نشرة ( 790)  أعادة نشر العالمة بالرقم
نوى كردنةوةى   هيَماى بازرطانى بؤ  (118)لة بالوكراوةي ( 790) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(118) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2568.  
.اجلنسية االملانية  /Beiersdorf AG  -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖
 -Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Germany .خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( BDF0000) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 . ( ج - 3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (31/7/2012) (790) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 28:تسلسل. ❖

 

 

 

 



 
 

 

 عالمة التجاريةنقل ملكيةو قد مت  (118)يف نشرة ( 172)  أعادة نشر العالمة بالرقم
هيَماى بازرطانى بؤ داواكاري كواستنةوةي خاوةنداريةتي  (118)لة بالوكراوةي ( 172) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(118) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2569.  
.)املواطن العراقي( للتجارة العامة و الصناعات الغذائية / احملدودة لقي كؤمثانياي -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖
    عراق / اربيل قوشتةثة نزيك كةمثي كاوة. -:خاوةن هيَما ناونيشانى  ❖

 . (   Lucyلوسي  ) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ز - 29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (8/8/2010) (172) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 29:تسلسل. ❖

 

 

 



 

 للعلم  عالمة التجارية جتديد و قد مت  (118)يف نشرة ( 569)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 نوى كردنةوةى   هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (118)لة بالوكراوةي ( 569) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(118) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2570.  
.اجلنسية االملانية /Beiersdorf AG -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖
    .Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Germany -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . (  NIVEA MAN ( -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 . ( ج - 3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (31/7/2012) (569) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 30:تسلسل. ❖

 



 

 

  عالمة التجارية  جتديد (118)يف نشرة ( 787)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 هيَماى بازرطانى بؤ    نؤي كردنةوةي118)لة بالوكراوةي ( 787) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(118) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2571.  
.كؤمثانياي )املتحدة( بؤثيشة سزي كاغةز و ثركردن و لة بةرك طردن/ سنوردار -: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖
    .عراق / اربيل بةختياري  -خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . (   Zein -زين ( -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( أ -16) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (31/12/2012) (787) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 31:تسلسل. ❖
 

 



 

 

 (118بالوكراوةي ذمارة )  فةهرةستى   (118) العالمات المنشورة في نشرة  

 بلَاودةكريَنةوة يةكةمدةرضووة و ئةم هيَمايانة بؤ جاري  20/7/2022لة ريَكةوتي 

 
 

 

 مارةى الثةرِةىذ
 بالَوكراو

 تسلسل رقم
 النشرة

  

 
 

 

 ذمارةى فايل
 رقم فايل

رِيَكةوتى ثيَشكةش 
 كردنى

 داواكارى
 تاريخ تقديم الطلب

 
 خاوةنى هيَما

 
 مالك العالمة
 

 
 هيَماى بازرطانى

 
 العالمة التجارية

 

 
 ثؤل
 

 صنف

5888.  
9687 5/6/2022 

كؤمثانياي)طولبةر( بؤ بازركاني طشيت 
 سنوردار /

 أ. -16أ،ب. -NEGA 3 -نيطا 

5889.  
( بؤ بازركاني طشيت / ZAMAكؤمثانياي ) 5/6/2022 9688

 ب،ج - ZAMA 35 سنوردار

5890.  
( بؤ بازركاني طشيت / ZAMAكؤمثانياي ) 5/6/2022 9689

 ب،ج - ZAMA SAFF 35 سنوردار

5891.  
 بازركان / هاوريَ عمر مولود 5/6/2022 9690

PATRA 3 - ج 

5892.  
كؤمثانياي)عبد اهلل جوهر فتاح(بؤ  6/6/2022 9691

 ب - MAMMUT 12 -ماموت  بازركاني ئاسن و مكائن / تاك

5893.  
 HULLED SESAME بازركان / كمال حممود عبد اهلل 7/6/2022 9692

SEED 
 أ - 31و.   - 29



5894.  
9693 7/6/2022 

بؤ ثاك ( GOLDEN BASEكؤمثانياي )
نةوةي رؤني ثيس و تيَكة لكردني رؤني كرد

 بنةرةتي / سنوردار
GOLDEN BASE 4 - أ 

5895.  
 ب،ج - Emkan 35 -امكان  شوييَن )امكان( بؤ بازركاني طشيت 7/6/2022 9694

5896.  
 داروان محة صابر عبد اهلل 7/6/2022 9695

DiPS 3 - أ،ب 

5897.  
9696 9/6/2022 Caterpillar (NI) Limited 

FG WILSON 7 -11 -37 

5898.  
9697 9/6/2022 Talabat General Trading and 

Contracting Company TMART 35 -39 

5899.  
( بؤ بازركاني طشيت / Apronكؤمثانياي ) 9/6/2022 9698

 أ،ب -O3 3 سنوردار

5900.  
9699 9/6/2022 

كؤمثانياي )ئةكوا فلتةرةيشن( بؤ بازركاني 
طشيت و ثاككردنةوةي هةوا و ئاوةرؤ 

دابينكردني مادة كيمياوييةكاني تايبةت بة 
 ضاالكي كؤمثانيا / سنوردار

Aqua Filtration 35- ب،ج 

5901.  
 أ - 31ح.  - 30ب،ز،و.  - 29 راكي كيش شركة كيش شيبس مساهمة اخلاصة  12/6/2022 9700

5902.  
 مصطفى طاهر جاسم 12/6/2022 9701

 ب،ج - 32أ.  - 16أ. - 5ج،د.  - HANDA 3 -هاندا 

5903.  
كردني كيسي كاركةي )امحد( بؤ دروست  12/6/2022 9702

 ب - 22 معمل امحد اليلؤنوو كةل وثةلي ثالستيكي

5904.  
كاركةي )امحد( بؤ دروست كردني كيسي  12/6/2022 9703

 اليلؤنوو كةل وثةلي ثالستيكي
 ب - 22 نوزاد

5905.  
( بؤ دروست كردني كةل وثةلي مريكاركةي )ا 12/6/2022 9704

 د - MiR Plastic factory 17 ناو مالَ ثالستيكي

5906.  
 بازركان / ريبوار محه خان جرديس  12/6/2022 9705

Yaffa -  ب - 32 يافا 

5907.  
بازركان /كردو حسني علي / حجي حممد  13/6/2022 9706

 34 20 سليم عبد اهلل



5908.  
بازركان /كردو حسني علي / حجي حممد  13/6/2022 9707

 34 24 سليم عبد اهلل

5909.  
9708 12/6/2022 Altunkaya Insaat Nakliyat 

Gida Ticaret Anonim Sirketi Baby LOOK 3-  . أ - 5أ،ج 

5910.  
9709 12/6/2022 SUWEN TEKSTIL SANAYI 

PAZARLAMA ANONIM SIRKETI SUWEN 25-  .أ،ب،ج -35أ،ب،ج،د،هـ،و 

5911.  
9710 12/6/2022 Altunkaya Insaat Nakliyat 

Gida Ticaret Anonim Sirketi Sahla Baby 3-  . أ -16 . أ - 5ج 

5912.  
9711 12/6/2022 WIN AND FINANCE   للتجارة العامة

 احملدودة
MAHA - ه. - 30ه،ز.   - 29 مها 

5913.  
   NORTH HILL معمل 12/6/2022 9712

VOW VODKA 33 

5914.  
9713 12/6/2022 WIN AND FINANCE   للتجارة العامة

 أ،ز - ULTIMATE CHEF 29 احملدودة

5915.  
9714 14/6/2022 Frito – lay Trading Company 

GmbH 
 ط .ح، - 30ب.  - 29 ريد روك ديلي

5916.  
9715 14/6/2022 Frito – lay Trading Company 

GmbH RED ROCK DELI 29 -  .طح، - 30ب . 

5917.  
 Milk Star 29 - 30 -ميلك ستار  ش ذ م م-شركة نسار للتجارة العامة  14/6/2022 9716

5918.  
9717 14/6/2022 

 يب حداد والوالدة شركة مذ
Style Stick 3 

5919.  
9718 15/6/2022 

كاركةي )ماردين( بؤ دروست كردني ضيمة 
 كةلةكيم و طةضي فين / ثرؤذةي جبوك

MARDiN 
CONSTRUCTION 

KALEKIM 

 أ - 19

5920.  
( بؤ يةرهةم active foodكاركةي ) 15/6/2022 9719

 أ - 31ه،د،ح.  - 30ز.  - can 29 خؤراكهيَناني شةربةت لةكيس كردني 

5921.  
9720 15/6/2022 

اليغانس ساداباك )مع الشكل(  (جمموعة سادا القابضة ش.م.ل.)هولدنغ
ELEGANCE BY 

SADAPACK 

 أ،ج - 3

5922.  
السادا )مع الشكل(  جمموعة سادا القابضة ش.م.ل.)هولدنغ 15/6/2022 9721

1ELSADA 
 أ،ج - 3

5923.  
9722 15/6/2022 Shenzhen Jumper Medical 

Equipment Co., Ltd JUMPER 10 



5924.  
كاركةي )بناري سامرة ند( بؤ دروست كردني  15/6/2022 9723

 مةجةلي تيظال
EMPIRE HOME 

APPLIANCE 
 أ - 21

5925.  
 ش.ذ.م.م -شركة نسار للتجارةالعامة  16/6/2022 9724

Cheese Star 30 - 29 جيس ستار 

5926.  
9725 16/6/2022 

( بؤ بةرهةم dlba dairyكؤمثانياي )
هيَناني شريةمةني وئايس كريَم وخؤراك 

 وبازركاني طشيت / سنوردار.

 AL _umraaاالمراء البنان 

Dairy 
 ي-30هـ.-29

5927.  
 بازركان / ئاري لطيف محه كريم  16/6/2022 9726

ROMAX PIPE 6 -  .17-11ز 

5928.  
 11ح.  - 9 خليج بازركان / بارزان علي كريم 16/6/2022 9727

5929.  
( بؤ Harvest seasonكؤمثانياي ) 19/6/2022 9728

 أ،ب،ج،د،ه - MEGO 34 بازركاني طشيت / سنوردار

5930.  
( بؤ Harvest seasonكؤمثانياي ) 19/6/2022 9729

 ب - BRO 34 بازركاني طشيت / سنوردار

5931.  
( بؤ Harvest seasonكؤمثانياي ) 19/6/2022 9730

 أ،ب،ج،د،ه - GOAT 34 سنورداربازركاني طشيت / 

5932.  
( بؤ Harvest seasonكؤمثانياي ) 19/6/2022 9731

 بازركاني طشيت / سنوردار
NAFAS - أ،ب،ج،د،ه - 34 نفس 

5933.  
9732 19/6/2022 Altunkaya Insaat Nakliyat 

Gida Ticaret Anonim Sirketi Saher baby 3 - .أ. - 16أ.  - 5ج 

5934.  
9733 19/6/2022 

VANSAN MAKINA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI 

WATER 
TECHNOLOGIES 

vansan 
 أ. - 35أ،ج.  - 7

5935.  
9734 20/6/2022 

( بؤ دروست KING HOMEكارطةي )
كردني هةموو جؤرة مؤبيلياتيَك وتاخم 

 MDFوتاخم نوسنت ودةرطاي  مطعم

KING HOME 20 - أ 

5936.  
 مصطفى طاهر جاسم 20/6/2022 9735

 ب،ج.-32-31-30-29أ.  - 16أ.  -5أ،ب،ج،د.  - nasma  3 نسمة 

5937.  
شركة )الراجي ( للمشروبات الغازية  20/6/2022 9736

 والعصائر ومشروب الطاقة
Renard ENERGY 

DRINK 
 ب - 32

5938.  
شركة )تويوتا العراق( لتجارة وخدمات  21/2/2022 9737

 املركبات / احملدودة
Drive With 
Confidence 

 ب،ج - 35



5939.  
شركة )تويوتا العراق( لتجارة وخدمات  21/2/2022 9738

 املركبات / احملدودة
 ب،ج - 35 القيادة بكل ثقة

5940.  
شركة )تويوتا العراق( لتجارة وخدمات  21/2/2022 9739

 املركبات / احملدودة
 ب،ج - 35 ليَخورة بة دلَنيايي

5941.  
العراق( لتجارة وخدمات شركة )تويوتا  21/2/2022 9740

 املركبات / احملدودة
 ب -  37ب،ج - 35 اتو اكسربت

5942.  
شركة )تويوتا العراق( لتجارة وخدمات  21/2/2022 9741

 املركبات / احملدودة
Auto expert BY 
TOYOTA IRAQ 35 - ب -  37. ب،ج 

5943.  
كؤمثانياي )خؤري ئةزمةر( بؤ بازركاني  21/2/2022 9742

 ز - A V A 29 سنوردارطشيت / 

5944.  
9743 21/2/2022 

كؤمثانياي )قبهان( بؤ بازركاني طشيت و 
دةركردةي طومرطي و تةواوكةري خؤراكي و 
دةرماني كيايي و كةل و ثةلي جوانكاري 

 سةنتةري جوانكاري / سنوردار.

Special syrup 5 - أ،ب 

5945.  
9744 21/2/2022 

كؤمثانياي )قبهان( بؤ بازركاني طشيت و 
دةركردةي طومرطي و تةواوكةري خؤراكي و 
دةرماني كيايي و كةل و ثةلي جوانكاري 

 سةنتةري جوانكاري / سنوردار.

Neuro Max 5 - أ،ب 

5946.  
9745 22/6/2022 

كؤمثانياي )كروثي السرد( بؤ بريكارنامةي 
بازركاني وبازركاني طشيت و وةبةرهيَناني 
ثيشةسازي وكشتوكالي وكةشتياري وخانو 

 وبةرة / سنوردار

CITY NET TRY US 35 - أ - 38،ج. ب 

5947.  
 للتجارة العامة احملدودة شركة )زير( 22/6/2022 9746

RUNiZER  ب،ج - 35- 30 - 29 مع الشكل 

5948.  
كؤمثانياي )ضوزين( بؤ بازركاني طشيت و  22/6/2022 9747

 بازركاني كةرستةي خؤراك / سنوردار
 طح، - 30 شوكوليكس

5949.  
كؤمثانياي )ضوزين( بؤ بازركاني طشيت و  22/6/2022 9748

 ح،ط - 30 تودال بازركاني كةرستةي خؤراك / سنوردار

5950.  
9749 27/6/2022 

Shandong Shuangwang 
Rubber Co., Ltd. 

ALFAMOTORS  -  مع
 الشكل

 أ،ب -12

5951.  
9750 27/6/2022 Shandong Shuangwang 

Rubber Co., Ltd . STMOTORS – أ،ب -12 مع الشكل 



5952.  
9751 27/6/2022 MERIDYEN GIDA SANAYI VE 

TICARET LIMITED SIRKETI 
JUST COFFEE ICE 

COFFEE – 30 الشكل مع 

5953.  
9752 27/6/2022 MERIDYEN GIDA SANAYI VE 

TICARET LIMITED SIRKETI JET CAFE ICE COFFEE 30أ ، 

5954.  
9753 27/6/2022 

KABUSHIKI KAISHA YAKULT 
HONSHA شكل 

. أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح -29
–أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،حنط،ي،ك،ل،م،ن،س،ع،ف،30

 أ،ب،ج -32. ،ق،رص

5955.  
9754 27/6/2022 

LEGO Jiris A/S 
DUPLO – الشكل مع 

 -16. و،ز،ح/أ،ب،ج،د،هـ-
-25. أ،ب،ج-21. أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،ط،ي،ك،ل

 (.أ،ب،ج،د -41. أ،ب،ج -28. ،ب،ج،هـ،وأ

5956.  
9755 27/6/2022 Ramada Internationak, Inc RAMADA 

RESIDENCES 
 أ،ب -42. د -36

5957.  
9756 27/6/2022 

TotaIEnergies SE 

 شكل

 -5( )أ،ب،ج -4( )أ،ب-3( )أ،ب،ج-2( )أ،ب -1
 -9( )أ،ب،ج -7( )ك،ل -6( )أ،ج،و

 -11()أ،ب،ج،د،هـ،و،ز
 -16()ج -14()أ،ب -12()أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،ط

 -20()أ،ج -19()ج،د -18()أ،ب -17()أ،بنهـ،ح
 -35()أ،ب -28()أ،ب،ج،هـ،و -25()ب،ج -21()د

 -39()أ -38()أ،ب،ج -37()أ،ب -36()أ،ب
-42()أ،ب،ج،د-41()أ -40()أ،ب

 ((.،ب،هـ،و،ز،ح،طأ

5958.  
( بؤ بازركاني new rojdaكؤمثانياي ) 27/6/2022 9757

 ،أ31-30-29 الربيع - Al Rabee طشيت و هاوردة و هةناردة / سنوردار

5959.  
 ابراهيم علي رمضان/  بازركان 27/6/2022 9758

 32-31-30-29-،أDAMAk 3-16 - دةمةك

5960.  
 طارق عبد اهلل امني 28/6/2022 9759

TEKEL 8000 34 

5961.  
 امني اهلل عبد طارق 28/6/2022 9760

8000 34 

5962.  
 امني اهلل عبد طارق 28/6/2022 9761

TEKEL 6000 34 

5963.  
 امني اهلل عبد طارق 28/6/2022 9762

6000 34 



5964.  
 امني اهلل عبد طارق 28/6/2022 9763

TEKEL 2000 34 

5965.  
 امني اهلل عبد طارق 28/6/2022 9764

2000 34 

5966.  
 امني اهلل عبد طارق 28/6/2022 9765

  TEKEL 10000 34 

5967.  
 امني اهلل عبد طارق 28/6/2022 9766

1000 34 

5968.  
 امني اهلل عبد طارق 28/6/2022 9767

TEKEL 7000 34 

5969.  
 امني اهلل عبد طارق 28/6/2022 9768

7000 34 

5970.  
 امني اهلل عبد طارق 28/6/2022 9769

1000 34 

5971.  
 امني اهلل عبد طارق 28/6/2022 9770

4000 34 

5972.  
 امني اهلل عبد طارق 28/6/2022 9771

TEKEL 4000 34 

5973.  
 امني اهلل عبد طارق 28/6/2022 9772

5000 34 

5974.  
 امني اهلل عبد طارق 28/6/2022 9773

TEKEL 5000 34 

5975.  
 امني اهلل عبد طارق 28/6/2022 9774

TEKEL 9000 34 

5976.  
 امني اهلل عبد طارق 28/6/2022 9775

9000 34 

5977.  
 امني اهلل عبد طارق 28/6/2022 9776

10000 34 

5978.  
9777 28/6/2022 Holcim AG أ،ب -37أ،ب.   -19ب.   -17أ.   -2 شكل 

5979.  
9778 28/6/2022 

Holcim AG 
 شكل

 -19ب.  -17و.   -9أ.   -2أ. -1
أ.  -40–أ،ب. 37أ،ب.  -35أ،ب. 

 و،ز -42



5980.  
( بؤ بازركاني  DEKORASكؤمثانياي) 28/6/2022 9779

 أ،ب -DEKORAS 2 طشيت / سنوردار

5981.  
كاركةي )اناسم( بؤ بةرهةم هيَناني بةفري  29/6/2022 9780

 ق -Better With ice 30 كرستال

5982.  
كاركةي ) موراد ال علي( بؤ بةرهةم هيَناني  29/6/2022 9781

 شريةمةني قةمياغ وماست ولور وثةنري
 هـ - 29 موراد ال علي

5983.  
)احليزام( بؤ بازركاني طشيت /  انيايثكؤم 29/6/2022 9782

 سنوردار
  BRONTO  - ب - 32 نرونتو 

5984.  
9783 29/6/2022 MUSA DENGIZ TEKSTIL SAN. 

VE TIC. LTD. Sti Md fulla 25 -35 

5985.  
كؤمثانياي )مستقبل الغد( بؤبازركاني  3/7/2022 9784

 Cars 35 -39 طشيت / سنوردار

5986.  
9785 27/6/2022 

مع   DEM BASدةم باش امحد سلمان امحد
 الشكل

29 - 30 

5987.  
 ريبني مجال رشيد 29/6/2022 9786

 25ج. -18ج. -Wildman  8 –ويلدمان 

5988.  
 كوسار محة فرج فتاح 29/6/2022 9787

RICHMOND   34 ناو وشكل 

5989.  
 كوسار محة فرج فتاح 29/6/2022 9788

1970 34 

5990.  
 كوسار محة فرج فتاح 29/6/2022 9789

IGNITE 34 

5991.  
9790 29/6/2022 

كؤمثانياي )نيو فرات( بؤ بازركاني طشيت و 
ئاذةلي و ثةالوةر و بازركاني بةروبومي 

ماسي و ئاليكي ئاذةل و هيَنان و بردن / 
 سنوردار

 ANKAWA MAKARNA 

 عنكاوا
 ز -29

5992.  
 ب،ج – Luma  32 لوما  بازرطان / هوطر رمزي حممد 30/6/2022 9791

5993.  
 علي موفق ولي 3/7/2022 9792

Abo qahwachi أ - 30 مع الشكل 

5994.  
9793 4/76/2022 Black Tea Exports (Pvt) Ltd. 

MEVLANA 30-   .أ،ب،ج -35ب 



5995.  
 بازركان / كاروان عبد اهلل محد 4/76/2022 9794

 و- ZEM ZEM OiL    29زيت زم زم 

5996.  
 ئارام خدر امساعيل 4/76/2022 9795

 Delete أ،ب -3 يليت مع الشكل  د 

5997.  
كاركةي )كةف( بؤ بةرهةم هيَناني  4/7/2022 9796

 أ،ب -Sulipro 3 سةفةريثاككةرةوة و سفرةي 

5998.  
 معمل عمران مجيل مشو لصناعة البرية 4/7/2022 9797

 .أ،ب،ج  -33أ،ب،ج.   -Reem 32 -ريم 

5999.  
 بازركان / صباح صاحل كريم 4/7/2022 9798

Crystal 3 - ج 

6000.  
 هةريَم امحد عمر + كارزان عزيز حممود 4/7/2022 9799

I DOOR 16-  .د. -17أ،ب،هـ 

6001.  
 و.-31ح. -30أ،و. -29 در الشرق بازرطان مغديد ومسان داود 4/7/2022 9800

6002.  
 بازرطان مغديد ومسان داود 4/7/2022 9801

PLAT 29 -30 -31 

6003.  
 31- 30- 29 وادي اخلضراء بازرطان مغديد ومسان داود 4/7/2022 9802

6004.  
 معمل)سحر الغذاء( لتعبئة املواد الغذائية 5/7/2022 9803

Food Magic  أ. -31د،هـ،ح،ن. -30ز. -29 الغذاء سحر 

6005.  
كاركةى )مري بابان امحد( بؤ ديزاين و  5/7/2022 9804

 ب،ج.-35أ.  -NA7BiNY 25 درومان / ثرؤذةي جبوك

6006.  
كؤمثانياي )تةالن(بؤبازرطكاني طشيت /  6/7/2022 9805

 ب -17أ.  -BRADAR 8 سنوردار

6007.  
 حممد.التاجر اكرم عبد الواحد  6/7/2022 9806

ZOZO   ب،ج-32 زوزو 

6008.  
 هـ -Lalav 29الالف  التاجر اكرم عبد الواحد حممد. 6/7/2022 9807

6009.  
 ب،ج -32هـ.  -Lina  29لينا  التاجر اكرم عبد الواحد حممد. 6/7/2022 9808

6010.  
بازركان / خليل ابراهيم كل حممد / لقمان  6/7/2022 9809

 LQ 9 – 11 عثمان رشيد

6011.  
كاكةي ) تاز( بؤ بةرهةم هيَناني ثاككةرةوة  6/7/2022 9810

 أ،ب -TAZ 3   تاز جؤارجؤر



 

 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5888.  
 

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

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

 .( NEGA -نيطا ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ. -16أ،ب. - 3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (5/6/2022)  (9687) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5889.  
 

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

 .93رقم  1 عراق/ اربيل ئيطالي -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (. ب،ج -35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (5/6/2022)  (9688) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب كردنى داواكارىريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش  ❖

 
 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5890.  
 

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

 .93رقم  1 عراق/ اربيل ئيطالي -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( ZAMA SAFF) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ب،ج -35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (5/6/2022)  (9689) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5891.  
 

 .بازركان / هاوريَ عمر مولود - : العالمةمالك  / خاوةنى هيَما ❖

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

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

 (.ج -  3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (5/6/2022)  (9690) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

PATRA 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5892.  
 

 .كؤمثانياي)عبد اهلل جوهر فتاح(بؤ بازركاني ئاسن و مكائن / تاك - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 اربيل سناعةي جنوبي كن بةنزينخانةي حاجي شيَرزاد.عراق /  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( MAMMUT -ماموت ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ب -12) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (6/6/2022)  (9691) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 
 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5893.  
 

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

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

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

 (.أ - 31و.   - 29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (7/6/2022)  (9692) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5894.  
 

( بؤ ثاك كردنةوةي رؤني ثيس و تيَكة لكردني رؤني GOLDEN BASEكؤمثانياي ) - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖
 .بنةرةتي / سنوردار

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

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

 (.أ -  4) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (7/6/2022)  (9693) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

GOLDEN BASE 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5895.  
 

 شوييَن )امكان( بؤ بازركاني طشيت.-: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 .( Emkan -امكان ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ب،ج - 35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (7/6/2022)  (9694) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5896.  
 

 بازركان / داروان محة صابر عبد اهلل.-: مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

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

 (.أ،ب –  3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (7/6/2022)  (9695) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5897.  
 

 الجنسية الكويتية.  / Caterpillar (NI) Limited - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 Old Glenam Road, Larne, Co.Antrim BT40 1EJ -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

.United Kindgom 

 .( FG WILSON) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. 37-11- 7) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (9/6/2022)  (9696) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 
 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5898.  
 

الجنسية   / Talabat General Trading and Contracting Company -: مالك العالمة  / خاوةنى هَيما  ❖
 . الكويتية

  Plot002 Unit No. 00029 Building Olympic -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Council of Asia, Salim Al Mubarak Street Hawally, Salmiya, Kuwait. 

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

 (. 39-35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (9/6/2022)  (9697) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 
 



  

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5899.  
 

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

 عراق / اربيل ريَكاي كويَر ناو حةالفان. -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( O3) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب - 3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (9/6/2022)  (9698) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 
 

 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5900.  
 

كؤمثانياي )ئةكوا فلتةرةيشن( بؤ بازركاني طشيت و ثاككردنةوةي هةوا و ئاوةرؤ  - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖
 .دابينكردني مادة كيمياوييةكاني تايبةت بة ضاالكي كؤمثانيا / سنوردار

 م بةرامبةر كوندي ئةملاني. 60عراق / سليَماني سةر -: ملالك العالمةالعنوان الكامل  خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( Aqua Filtration) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ب،ج -35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (9/6/2022)  (9699) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5901.  
 

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

ي ئكيهان مريزا طع،شارع سهروردي الشمالي تقاطهرانايران ، -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 . 53/1زينال الشرقي رقم 

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

 (.أ - 31. ح -  30. ب،ز،و - 29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 12/6)  (9700) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 
 

 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5902.  
 

 .مصطفى طاهر جاسم - : مالك العالمة / هيَماخاوةنى  ❖

 سامراء. -صالح الدين  -عراق   -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( HANDA -هاندا ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ب،ج – 32أ.  – 16 أ. – 5 .ج،د -  3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 12/6)  (9701) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب كردنى داواكارىريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش  ❖

 

 

 هاندا

HANDA 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5903.  
 

 .كاركةي )امحد( بؤ دروست كردني كيسي اليلؤنوو كةل وثةلي ثالستيكي - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق/ سليَماني ناوجةي ثيشةسازي يةك.  -: ملالك العالمةالعنوان الكامل  خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( معمل احمد) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ب - 22) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 12/6)  (9702) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5904.  
 

 .كاركةي )امحد( بؤ دروست كردني كيسي اليلؤنوو كةل وثةلي ثالستيكي - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق/ سليَماني ناوجةي ثيشةسازي يةك.  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (.ب - 22) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 12/6)  (9703) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 
 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5905.  
 

 كاركةي )مري( بؤ دروست كردني كةل وثةلي ثالستيكي ناو مالَ - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق/ سليَماني ناوجةي ثيشةسازي تاجنةرؤ.  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( MiR Plastic factory) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.د - 17) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 12/6)  (9704) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5906.  
 

 .خان جرديس ةبازركان / ريبوار مح - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

  عراق / اربيل شيَخ اهلل. -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( يافا - Yaffa) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ب - 32) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 12/6)  (9705) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 
 

 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5907.  
 

 .بازركان /كردو حسني علي / حجي حممد سليم عبد اهلل - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق/ دهؤك بازار ناو جغارة فرؤشان. -: الكامل ملالك العالمةالعنوان  خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( 20) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 13/6)  (9706) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5908.  
 

 بازركان /كردو حسني علي / حجي حممد سليم عبد اهلل - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق/ دهؤك بازار ناو جغارة فرؤشان  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( 24) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 13/6)  (9707) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب كردنى داواكارىريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش  ❖

 

 

 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5909.  
 

الجنسية   / Altunkaya Insaat Nakliyat Gida Ticaret Anonim Sirketi - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

كية.   التر

 Organize Sanayi Bolgesi, 83409 Nolu Cadde.4-: ملالك العالمةالعنوان الكامل  خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

No: 8, Sehitkamil – Gaziantep / Turkey.   

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

 (.أ - 5أ،ج .  - 3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 12/6)  (9708) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 
 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5910.  
 

  / SUWEN TEKSTIL SANAYI PAZARLAMA ANONIM SIRKETI - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

كية.   الجنسية التر

 -، عمرانية 41/1تاتليسو ماهاليسي غوكسو كاديسي، نو:   -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 اسطنبول / تركيا.

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

 (.أ،ب،ج -35أ،ب،ج،د،هـ،و.  -25) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 12/6)  (9709) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 
 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5911.  
 

الجنسية   / Altunkaya Insaat Nakliyat Gida Ticaret Anonim Sirketi - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

كية.   التر

 Organize Sanayi Bolgesi, 83409 Nolu Cadde.4 -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

No: 8, Sehitkamil – Gaziantep / Turkey  

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

 (.أ - 16أ.  – 5ج .  –  3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 12/6)  (9710) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 
 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5912.  
 

 . للتجارة العامة المحدودة  WIN AND FINANCE - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 .( مها -  MAHA) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (..ـه – 30،ز.  ـه – 29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 12/6)  (9711) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 
 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5913.  
 

 .   NORTH HILLمعمل  - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

  طريق حبركة. -اربيل  -اقليم كردستان  -العراق  -: العالمةالعنوان الكامل ملالك  خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( VOW VODKA) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.33) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 12/6)  (9712) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 
 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5914.  
 

   .للتجارة العامة المحدودة  WIN AND FINANCE - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 .( ULTIMATE CHEF) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،ز - 29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 12/6)  (9713) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 
 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5915.  
 

 الجنسية السويرسية.  / Frito – lay Trading Company GmbH - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 .Spitalgasse 2, CH-3011 Bern, Switzerland  -: الكامل ملالك العالمةالعنوان  خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( ريد روك ديلي) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ح،ط . - 30ب.  - 29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 14/6)  (9714) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 
 

 

 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5916.  
 

 الجنسية السويرسية.  / Frito – lay Trading Company GmbH - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 .Spitalgasse 2, CH-3011 Bern, Switzerland  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( RED ROCK DELI) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ح،ط . - 30ب.  - 29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 14/6)  (9715) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 
 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5917.  
 

 اجلنسية االماراتية. /ش ذ م م-شركة نسار للتجارة العامة  - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

   رقة البطني. -ملك الربج االخضر  1502مكتب رقم  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( Milk Star -ميلك ستار ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. 30 - 29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 14/6)  (9716) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

Milk Star ستار ميلك 
 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5918.  
 

 / اجلنسية االردنية.  هالداشركة مذ يب حداد واو - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

  ( االردن.13110الرمز الربيدي ) ءالزرقا( 1195ص.ب: ) -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (.3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 14/6)  (9717) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 
 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5919.  
 

 كةلةكيم و طةضي فين / ثرؤذةي جبوك تؤين كاركةي )ماردين( بؤ دروست كردني ضيمة - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عةربةت. عراق/ سليَماني ذالةي خواروو ثيَش بازطةي  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( MARDiN CONSTRUCTION KALEKIM) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ - 19) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 15/6)  (9718) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 
 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5920.  
 

 هيَناني شةربةت لةكيس كردني خؤراكةرهةم ب( بؤ active foodكاركةي ) - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

  ريكاي مةالئؤمةر نزيك شقةي بةفرين سيت. -هةوليَر  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (. أ - 31،د،ح. ـ ه – 30ز.  - 29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 15/6)  (9719) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب داواكارىريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى  ❖

 

 

 
 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5921.  
 

 اجلنسية البنانية. /جمموعة سادا القابضة ش.م.ل.)هولدنغ( - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 ضهر املغارة ، قضاء الشوف ، لبنان.اجلية ،   -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 (ELEGANCE BY SADAPACKاليغانس ساداباك )مع الشكل( ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ج -  3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 15/6)  (9720) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 
 

 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5922.  
 

 اجلنسية البنانية. /جمموعة سادا القابضة ش.م.ل.)هولدنغ( - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

  اجلية ، ضهر املغارة ، قضاء الشوف ، لبنان.  -: -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( ELSADAالسادا )مع الشكل( ) -:العالمةاسم  / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ج -  3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 15/6)  (9721) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 
 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5923.  
 

 الجنسية الصينية.  / Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 Floor 7,8,9,10, and Rm. 301, No.71-4, Xintian  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Avenue, Xintian Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen , China. 

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

 (.10) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 15/6)  (9722) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 
 

 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5924.  
 

 .ةلي تيظالجنكاركةي )بناري سامرة ند( بؤ دروست كردني مة - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 .( EMPIRE HOME APPLIANCE) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ - 21) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 15/6)  (9723) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 
 

 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5925.  
 

 ش.ذ.م.م/ اجلنسية االماراتية. -شركة نسار للتجارةالعامة  - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 رقة البطني. -ملك الربج االخضر 1502 مكتب رقم   -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( جيس ستار Cheese Star) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. 30 - 29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 16/6)  (9724) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

cheese Star 

 ستار جيس



 (118) االعالنرقم  /رِاطةياندنى ذمارة 

5926.  
 

ني طا( بؤ بةرهةم هيَناني شريةمةني وئايس كريَم وخؤراك وبازرdlba dairyكؤمثانياي ) - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖
 طشيت / سنوردار.

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

 .(  AL _umraa Dairyن ااالمراء الب) -:العالمةاسم  / ناوى هيَما  ❖

 (. ي-30هـ.-29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 16/6)  (9725) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 
 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5927.  
 

 .لطيف محه كريمبازركان / ئاري  - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 .( ROMAX PIPE) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. 17-11ز.  -  6) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 16/6)  (9726) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 
 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5928.  
 

 بازركان / بارزان علي كريم. - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

نزيك فلكةي ئةسث و  مصطفىعراق / اربيل ثشت مزكةوتي شيَخ   -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 دةستارةكان.

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

 (. 11ح.  -  9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 16/6)  (9727) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 
 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5929.  
 

 .( بؤ بازركاني طشيت / سنوردارHarvest seasonكؤمثانياي ) - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

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

 (.ـأ،ب،ج،د،ه - 34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 19/6)  (9728) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5930.  
 

 سنوردار( بؤ بازركاني طشيت / Harvest seasonكؤمثانياي ) - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق / اربيل بورج اربيل. -العنوان الكامل ملالك العالمة : خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖
 . ( BRO) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ب - 34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 19/6)  (9729) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 
 

 

 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5931.  
 

 ( بؤ بازركاني طشيت / سنوردارHarvest seasonكؤمثانياي ) - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

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

 (.،ج،د،هـب أ،- 34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 19/6)  (9730) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 
 

 

 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5932.  
 

 ( بؤ بازركاني طشيت / سنوردارHarvest seasonكؤمثانياي ) - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 .( نفس -  NAFAS) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.هـأ،ب،ج،د، - 34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 19/6)  (9731) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 
 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5933.  
 

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

 Organize Sanayi Bolgesi, 83409 Nolu Cadde.4  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

No: 8, Sehitkamil – Gaziantep / Turkey. 

 . ( Saher baby) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ. - 16أ.  - 5ج. -  3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 19/6)  (9732) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 
 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5934.  
 

 VANSAN MAKINA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 ,cinarli Mahallesi, Ankara Asfalti, No:15 -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Kat:42, Ic Kapi No:421, D:167, Konak – Izmir / TURKEY.  

 .( vansan WATER TECHNOLOGIES) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ. - 35أ،ج.  -  7) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 19/6)  (9733) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 
 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5935.  
 

مطعم ( بؤ دروست كردني هةموو جؤرة مؤبيلياتيَك وتاخم KING HOMEكارطةي ) - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖
 . MDFوتاخم نوسنت ودةرطاي 

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

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

 (.أ - 20) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 20/6)  (9734) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 
 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5936.  
 

 . مصطفى طاهر جاسم - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 .سامراء -صالح الدين  -عراق   -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (. ب،ج.-32-31-30-29أ.  - 16أ.  -5أ،ب،ج،د.  -  3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 20/6)  (9735) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 نسمة
nasma 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5937.  
 

 .شركة )الراجي ( للمشروبات الغازية والعصائر ومشروب الطاقة - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 كركوك حي الصناعة.عراق /   -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( Renard ENERGY DRINK) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ب - 32) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 20/6)  (9736) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 
 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5938.  
 

 .شركة )تويوتا العراق( لتجارة وخدمات املركبات / احملدودة فرع  - : العالمةمالك  / خاوةنى هيَما ❖

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

 .( Drive With Confidence) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ب،ج - 35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 21/6)  (9737) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ثيَشكةش كردنى داواكارىريَكةوت و ذمارةى  ❖

 

 

 
 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5939.  
 

 شركة )تويوتا العراق( لتجارة وخدمات املركبات / احملدودة فرع  - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 عراق / اربيل ريَكاي موصل  -:  -: العالمةالعنوان الكامل ملالك  خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( القيادة بكل ثقة) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ب،ج - 35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 21/6)  (9738) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 
 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5940.  
 

 شركة )تويوتا العراق( لتجارة وخدمات املركبات / احملدودة فرع  - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 . ( خورة بة دلَنياييبليَ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ب،ج - 35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 21/6)  (9739) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 
 

 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5941.  
 

 شركة )تويوتا العراق( لتجارة وخدمات املركبات / احملدودة  فرع  - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 . ( اتو اكسبرت) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ب -37ب،ج - 35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 21/6)  (9740) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 
 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5942.  
 

 شركة )تويوتا العراق( لتجارة وخدمات املركبات / احملدودة فرع  - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 .( Auto expert BY TOYOTA IRAQ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ب -37ب،ج - 35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 21/6)  (9741) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 
 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5943.  
 

 بازركاني طشيت / سنورداركؤمثانياي )خؤري ئةزمةر( بؤ  - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 .( A V A) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ز - 29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 21/6)  (9742) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 
 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5944.  
 

و دةركردةي طومرطي و تةواوكةري خؤراكي و كؤمثانياي )قبهان( بؤ بازركاني طشيت  - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖
 جوانكاري / سنوردار.دةرماني كيايي و كةل و ثةلي جوانكاري سةنتةري 

 . 23  تابق  Dعراق / اربيل رويا تاوةر بينا  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( Special syrup) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب -  5) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 21/6)  (9743) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 
 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5945.  
 

كؤمثانياي )قبهان( بؤ بازركاني طشيت و دةركردةي طومرطي و تةواوكةري خؤراكي و  - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖
 جوانكاري / سنوردار.دةرماني كيايي و كةل و ثةلي جوانكاري سةنتةري 

 . 23  تابق  Dعراق / اربيل رويا تاوةر بينا  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( Neuro Max) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب -  5) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 21/6)  (9744) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 
 

 



 

 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5946.  
 

كؤمثانياي )كروثي السرد( بؤ بريكارنامةي بازركاني وبازركاني طشيت و وةبةرهيَناني  - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖
 .سنوردارثيشةسازي وكشتوكالي وكةشتياري وخانووبةرة / 

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

 . ( CITY NET TRY US) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ - 38،ج. ب – 35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 22/6)  (9745) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5947.  
 

 .شركة )زير( للتجارة العامة احملدودة  - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 649 -  االيطاليةقرية  -اربيل  -اقليم كوردستان  -عراق  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (.ب،ج - 35- 30 - 29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 22/6)  (9746) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 
 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5948.  
 

 كؤمثانياي )ضوزين( بؤ بازركاني طشيت و بازركاني كةرستةي خؤراك / سنوردار. - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 . 77 عراق / اربيل ثشت شةريكةي  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (. ح،ط – 30) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 22/6)  (9747) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىريَكةوت و  ❖

 

 

 
 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5949.  
 

 كؤمثانياي )ضوزين( بؤ بازركاني طشيت و بازركاني كةرستةي خؤراك / سنوردار. - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 . 77 عراق / اربيل ثشت شةريكةي  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (. ح،ط – 30) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 22/6)  (9748) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖
 

 

 تودال

 



5950.  
 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

 

 

 

 اجلنسية الصينية. / Shandong Shuangwang Rubber Co., Ltd     - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 ,Dawang Economic Development Zone -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Guangrao County, Dongying, Shandong Province, China.  

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

 (.أ،ب -12) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 27/6)  (9749) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 
 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5951.  
 

 . الجنسية الصينية  /Shandong Shuangwang Rubber Co., Ltd     - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 ,Dawang Economic Development Zone  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Guangrao County, Dongying, Shandong Province, China.  

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

 (.أ،ب -12) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 27/6)  (9750) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 
 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5952.  
 

الجنسية   /MERIDYEN GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 التركية. 

  MALTEPE MAHALLESi,  Ali  RIZA  GURCAN -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

CADDESi,  No:1  MERiDYEN iS MERKEZi,KAT:4 No:427 ISTANBUL/TUREY.  

 . ( مع الشكل – JUST COFFEE ICE COFFEE) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ 30) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 27/6)  (9751) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5953.  
 

  الجنسية /MERIDYEN GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI - :مالك العالمة  /خاوةنى هيَما  ❖

 . التركية

  MALTEPE MAHALLESi,  Ali  RIZA  GURCAN  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

CADDESi,  No:1  MERiDYEN iS MERKEZi,KAT:4 No:427 ISTANBUL/TUREY. 

 .( مع الشكل JET CAFE ICE COFFEE) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ 30) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 27/6)  (9752) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5954.  
 

 الجنسية اليابانية. /KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 Kaigan, Minato-ku, Tokyo, 105-8660 ,30-10-1  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

JAPAN. 

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

- 30أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح.  -29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (.أ،ب،ج. -32ط،ي،ك،ل،م،ن،س،ع،ف،ص،ق،ر. ، ،ب،ج،د،هـ،و،ز،حأ

 .(2022/ 27/6)  (9753) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب داواكارىريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى  ❖

 

 

 

 

 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5955.  
 

 / الجنسية الدنيماركية.  LEGO Juris A/S - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 .DK-7190 Billund, Denmark  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

- 25أ،ب،ج. -21أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،ط،ي،ك،ل.  -16و،ز،ح. ،أ،ب،ج،د،هـ - 9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. أ،ب،ج،د -41أ،ب،ج.  -28،ب،ج،هـ،و. أ

 .(2022/ 27/6)  (9754) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 
 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5956.  
 

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

 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 22 -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

07054, United States of America.  

 .( RAMADA RESIDENCES) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ،ب -42د.  -36) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 27/6)  (9755) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 
 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5957.  
 

 الجنسية الفرنسية.  /TotaIEnergies SE - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 Place Jean Miller, La Defense 6, 92400,2 -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

Courbevoie, France.  

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

أ،ب،ج(    -7ك،ل( ) -6أ،ج،و( ) -5أ،ب،ج( ) -4أ،ب( )-3أ،ب،ج( )-2أ،ب( ) - 1) -:صنف /ثؤلَني ❖

  -17هـ،ح()ب،أ،  -16ج()  -14أ،ب() -12أ،ب،ج،د،هـ،و،ز،ح،ط()  -11() ،حأ،ب،ج،د،هـ،و،ز  -9)

  -36أ،ب()  -35أ،ب()  -28أ،ب،ج،هـ،و() -25ب،ج()  -21د() -20أ،ج()  -19ج،د()  -18أ،ب()

 (.أ،ب،هـ،و،ز،ح،ط -42أ،ب،ج،د() -41أ()  -40أ،ب() -39أ()  -38أ،ب،ج() -37أ،ب()

 .(2022/ 27/6)  (9756) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 
 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5958.  
 

 سنوردار/  هةناردة و هاوردة و طشيت بازركاني بؤ( new rojda) كؤمثانياي - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 .( الربيع - Al Rabee) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ،أ31- 30-29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 27/6)  (9757) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 
 

 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5959.  
 

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

  عراق / زاخؤ جممع التجاري. -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( DAMAk - دةمةك) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. 32-31- 30- 29- ،أ16- 3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 27/6)  (9758) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 
                                         

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5960.  
 

 . امين  هللا عبد طارق - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 . ( TEKEL 8000) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 28/6)  (9759) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 
 

 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5961.  
 

 امين  هللا عبد طارق - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 زاخو -حمافظة دهوك  -اقليم كردستان  -العراق   -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( 8000) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 28/6)  (9760) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 
 

 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5962.  
 

 امين  هللا عبد طارق - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 زاخو -حمافظة دهوك -اقليم كردستان  -العراق   -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( TEKEL 6000) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 28/6)  (9761) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5963.  
 

 امين  هللا عبد طارق - : العالمةمالك  / خاوةنى هيَما ❖

 زاخو -حمافظة دهوك  -اقليم كردستان  -العراق   -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( 6000) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 28/6)  (9762) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 
 

 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5964.  
 

 امين  هللا عبد طارق - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 زاخو -حمافظة دهوك  -اقليم كردستان  -العراق   -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( TEKEL 2000) -:اسم العالمة / هيَماناوى   ❖

 (.34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 28/6)  (9763) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 
 

 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5965.  
 

 امين  هللا عبد طارق - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

  زاخو -حمافظة دهوك  -اقليم كردستان  -العراق  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( 2000) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 28/6)  (9764) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5966.  
 

 امين  هللا عبد طارق - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

  زاخو -حمافظة دهوك  -اقليم كردستان  -العراق  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( TEKEL 10000 ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 28/7)  (9765) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5967.  
 

 امين  هللا عبد طارق - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 زاخو -حمافظة دهوك  -اقليم كردستان  -العراق   -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( TEKEL1000) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 28/6)  (9766) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5968.  
 

 امين  هللا عبد طارق - : مالك العالمة / هيَماخاوةنى  ❖

 زاخو -حمافظة دهوك  -اقليم كردستان  -العراق   -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( TEKEL 7000) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 28/6)  (9767) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5969.  
 

 امين  هللا عبد طارق - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 زاخو -حمافظة دهوك  -اقليم كردستان  -العراق   -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( 7000) -:اسم العالمة / هيَماناوى   ❖

 (.34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 28/6)  (9768) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5970.  
 

 امين  هللا عبد طارق - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

  زاخو -حمافظة دهوك  -اقليم كردستان  -العراق  -: العنوان الكامل ملالك العالمة هيَما /خاوةن ناونيشانى  ❖

 . ( 1000) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 28/6)  (9769) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5971.  
 

 امين  هللا عبد طارق - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 زاخو -حمافظة دهوك  -اقليم كردستان  -العراق   -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( 4000) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 28/6)  (9770) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5972.  
 

 امين  هللا عبد طارق - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 زاخو -حمافظة دهوك  -اقليم كردستان  -العراق   -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( TEKEL 4000) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 28/6)  (9771) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5973.  
 

 امين  هللا عبد طارق - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 زاخو -حمافظة دهوك  -اقليم كردستان  -العراق   -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( 5000) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 28/6)  (9772) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5974.  
 

 امين  هللا عبد طارق - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 زاخو -حمافظة دهوك  -اقليم كردستان  -العراق   -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( TEKEL 5000) -:اسم العالمة / هيَماناوى   ❖

 (.34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 28/6)  (9773) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5975.  
 

 امين  هللا عبد طارق - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 زاخو -حمافظة دهوك  -اقليم كردستان  -العراق   -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( TEKEL 9000) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 28/6)  (9774) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5976.  
 

 امين  هللا عبد طارق - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 زاخو -حمافظة دهوك  -اقليم كردستان  -العراق   -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( 9000) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 28/6)  (9775) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5977.  
 

 امين  هللا عبد طارق - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 .( 10000) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 28/6)  (9776) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5978.  
 

 الجنسية السويسرية.  /Holcim AG - : العالمةمالك  / خاوةنى هيَما ❖

  .Grafenauweg 10, 6300 Zug, Switzerland -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (.أ،ب  -37أ،ب.   -19ب.   -17أ.   - 2) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 28/6)  (9777) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب كردنى داواكارىريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش  ❖

 

 

 

 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5979.  
 

 الجنسية السويسرية.  /Holcim AG - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

  Grafenauweg 10, 6300 Zug, Switzerland -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (. و،ز -42أ.  -40أ،ب. -37أ،ب.  -35أ،ب.  -19ب.  -17و.    -9أ.   -2أ. - 1) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 28/6)  (9778) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5980.  
 

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

 عراق / اربيل ثشت فاملي مؤلَ.  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (.أ،ب - 2) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 28/6)  (9779) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5981.  
 

 كاركةي )اناسم( بؤ بةرهةم هيَناني بةفري كرستال. - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

   عراق / اربيل ثيشة سازي باشور.-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( Better With ice) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ق -30) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 29/6)  (9780) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 

 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5982.  
 

 .كاركةي ) موراد ال علي( بؤ بةرهةم هيَناني شريةمةني قةمياغ وماست ولور وثةنري - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

  م  نزيك ساحةي تؤثانةي موفيت.40ل عراق / اربي -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( موراد ال علي) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.هـ – 29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 29/6)  (9781) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 يموراد ال عل



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5983.  
 

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

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

 .( رونتوب  BRONTO -) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ب - 32) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 29/6)  (9782) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5984.  
 

 MUSA DENGIZ TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. Sti - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 . ( Md fulla) -:اسم العالمة / هيَماناوى   ❖

 (. 35-25) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 29/6)  (9783) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5985.  
 

  بؤبازركاني طشيت / سنوردار.كؤمثانياي )مستقبل الغد(  - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

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

 (. 39-35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 . (3/7/2022)  (9784) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5986.  
 

 .امحد سلمان امحد  - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 .( مع الشكل  DEM BASباش دةم) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. 30 - 29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 27/6)  (9785) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5987.  
 

 .ريبني مجال رشيد - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

 .( Wildman – ويلدمان ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.25ج. -18ج. - 8) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 29/6)  (9786) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 ويلدمان
 

 

 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5988.  
 

 .كوسار محة فرج فتاح  - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

  .20خ  95ك  101ط  هةلةجبة -كوردستان  -عراق  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( ناو وشكل   RICHMOND) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 29/6)  (9787) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5989.  
 

 كوسار محة فرج فتاح  - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 20خ  95ك  101هةلةجبةط  -كوردستان  -عراق   -: العالمةالعنوان الكامل ملالك  خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( 1970) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 29/6)  (9788) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5990.  
 

 .كوسار محة فرج فتاح  - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 20خ  95ك  101ط  هةلةجبة -كوردستان  -عراق   -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (.34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 29/6)  (9789) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5991.  
 

وةر و ماسي ةكؤمثانياي )نيو فرات( بؤ بازركاني طشيت و بازركاني بةروبومي ئاذةلي و ثةل - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖
 .سنوردارو ئاليكي ئاذةل و هيَنان و بردن / 

  جممع التجاري. زاخؤعراق /  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( عنكاوا ANKAWA MAKARNA) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ز - 29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 29/6)  (9790) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5992.  
 

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

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

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

 (.ب،ج – 32) -:صنف /ثؤلَني ❖

 .(2022/ 30/6)  (9791) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ريَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارى ❖

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5993.  
 

 .علي موفق ولي - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 هةولري / طةرةكي خانزاد نزيك قوتاخبانةي رؤزاك.  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (.أ - 30) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 3/7/2022)  (9792) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 

 

 

 

 

 

 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5994.  
 

 . / الجنسية السيريالنكية Black Tea Exports (Pvt) Ltd - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 .، سرييالنكا10107، نواال مواثاجوناسيكارا  اف ، وولرت 33/1  -:  العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (. أ،ب،ج -35ب.   -30) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 4/7/2022)  (9793) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 

 

 

 

 

 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5995.  
 

 .محدبازركان / كاروان عبد اهلل  - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 . م  30 عراق / اربيل سيَتاقان جادةي هيالل ئةمحةري  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . (    ZEM ZEM SUNFLOWER OiL زهرة الشمس زيتزم زم ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. و - 29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 4/7/2022)  (9794) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب داواكارىيَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى ر ❖

 

 

 

 

 

 

 

 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 



5996.  
 

 .ئارام خدر امساعيل - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 .  رانية /طةرةكي ئازادي-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( د يليت مع الشكل  Delete) -:العالمةاسم  / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب - 3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 4/7/2022)  (9795) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 

 

 
 

 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5997.  
 

 هيَناني ثاككةرةوة و سفرةي سةفةري.كاركةي )كةف( بؤ بةرهةم  - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 . ةي تاجنةرؤضعراق / سليَماني ناو -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (.أ،ب - 3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 4/7/2022)  (9796) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 

 

 
 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

5998.  
 

 .معمل عمران مجيل مشو لصناعة البرية - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 . ينوى ، العراق.نقرية بريزاوة ، القوش ،  -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( Reem -ريم ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.أ،ب،ج.  - 33أ،ب،ج.   -32) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 4/7/2022)  (9797) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 

 

 

 

 

 

 

 



 (118) االعالنرقم  /رِاطةياندنى ذمارة 

5999.  
 

 .بازركان / صباح صاحل كريم - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 . عراق / اربيل بنسالوة نزيك مزكةوتي برايان -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (.ج - 3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 4/7/2022)  (9798) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ثيَشكةش كردنى داواكارىيَكةوت و ذمارةى ر ❖

 

 

 
 

 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

6000.  
 

 .هةريَم امحد عمر + كارزان عزيز حممود - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 . ناوضةي ثيشةسازي. -ضوار قورنة  -رانية   -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (.د.  -17أ،ب،هـ.  -16) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 4/7/2022)  (9799) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 

 

 
 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

6001.  
 

 بازرطان مغديد ومسان داود - : مالك العالمة / هيَماخاوةنى  ❖

 .ابراهيم بةرامبةر مزطةوتي-ريَطاي كؤية –هةوليَر -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( در الشرق ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.و.-31ح. -30أ،و. -29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 4/7/2022)  (9800) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ثيَشكةش كردنى داواكارىيَكةوت و ذمارةى ر ❖

 

 

 
 

 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

6002.  
 

 بازرطان مغديد ومسان داود - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 .بةرامبةر مزطةوتي ابراهيم-ريَطاي كؤية –هةوليَر -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (. 31- 30-29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 4/7/2022)  (9801) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 

 

 
 

 

 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

6003.  
 

 بازرطان مغديد ومسان داود - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 .بةرامبةر مزطةوتي ابراهيم-ريَطاي كؤية –هةوليَر -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( وادي الخضراء) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. 31- 30-29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 4/7/2022)  (9802) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب داواكارىيَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى ر ❖

 

 

 
 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

6004.  
 

 .معمل)سحر الغذاء( لتعبئة املواد الغذائية - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 .نزيك قةثانعراق / اربيل قوشتةثة -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( سحر الغذاء  Food Magic) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. أ. -31د،هـ،ح،ن. -30ز. -29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 5/7/2022)  (9803) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 

 

 

 

 

 

 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

6005.  
 

 .كاركةى )مري بابان امحد( بؤ ديزاين و درومان / ثرؤذةي جبوك - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 .عراق / سليَماني شةقامي سامل ثشت بيناي ئاسياسيَل -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( NA7BiNY) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ب،ج.-35أ.  -25) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 5/7/2022)  (9804) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 

 
 

 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

6006.  
 

 .كؤمثانياي )تةالن(بؤبازرطكاني طشيت / سنوردار - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

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

 (.ب -17أ.  - 8) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 6/7/2022)  (9805) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 

 

 

 
 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

6007.  
 

 التاجر اكرم عبد الواحد حممد.  - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 . KROمجمع  –دهوك -: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 .( زوزو   ZOZO) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (. ب،ج-32) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 7/2022/ 6)  (9806) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىيَكةوت و ر ❖

 

 

 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

6008.  
 

 التاجر اكرم عبد الواحد حممد.  - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 . KROمجمع  –دهوك  .-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

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

 (. هـ -29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 6/7/2022)  (9807) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 

 

 

 

 

 

 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

6009.  
 

 التاجر اكرم عبد الواحد حممد.  - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

 . KROمجمع  –دهوك  .-: العنوان الكامل ملالك العالمة خاوةن هيَما /ناونيشانى  ❖

 . ( Lina -لينا ) -:اسم العالمة / ناوى هيَما  ❖

 (.ب،ج  -32هـ.  -29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 6/7/2022)  (9808) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 

 

 
 

 



 

 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

6010.  
 

 .ل حممد / لقمان عثمان رشيدمبازركان / خليل ابراهيم ك - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

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

 (. 11 - 9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 6/7/2022)  (9809) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 

 

 

 

 

 



 (118) رقم االعالن /رِاطةياندنى ذمارة 

6011.  
 

 .رةوة جؤارجؤركاكةي ) تاز( بؤ بةرهةم هيَناني ثاككة - : مالك العالمة / خاوةنى هيَما ❖

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

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

 (.أ،ب - 3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (. 6/7/2022)  (9810) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 

 

 
 


