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 صنف 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي بازرطاني 

 123كة بالوكرابوو 
1 

561 
29/5/2012 

هيم عثمان عبدالرمحن /رةنج رااب/بازرطان
 حممد عثمان

 

بازيان  

Bazyan 29-30 
 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  

دووبارة بالوكراوةي هيَماي 
 123بازرطاني كة بالوكرابوو 

2 
615 

9/7/2012 
شركة )عاليفرد(للتجارة والصناعة وانتاج 

املواد الغذائية وانواع العصائر/اجلنسية 
 االيرانية

 

 42-41-40-39-38-37-36-35-32 سةن ئيج

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 3 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
614 

9/7/2012 
شركة )عاليفرد(للتجارة والصناعة وانتاج 

املواد الغذائية وانواع العصائر/اجلنسية 
 االيرانية

 
 42-41-40-39-38-37-36-35-32 سةن ئيج

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 4 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
616 

9/7/2012 
شركة )عاليفرد(للتجارة والصناعة وانتاج 

املواد الغذائية وانواع العصائر/اجلنسية 
 االيرانية

 
Sun ich 32-35-36-37-38-39-40-41-42 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
5 

1457 
19/1/2014 

  -مەرەزە بازرطان/عبداحملميد محة رحيم صاحل
Maraza 

 ه-30-ز-29



 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 6 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
2481 

16/3/20158 
كؤمثانياى )زين سناكس(بؤ بةرهةم هيَنانى 

خؤراكى سوك و خزمةتطورارى 
 كشتوكاىل/سنوردار

 

- ص-ف-ع-س-ن-م-ل- ك -ه-د-ج -ب-أ-30-و-ه-ب-pop 29- ثوث

 ب-32-ر

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 7 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
2691 

15/6/2015 
كؤمثانياى )زين سناكس(بؤ بةرهةم هيَنانى 

خؤراكى سوك و خزمةتطورارى 
 كشتوكاىل/سنوردار

 

 Tpo -توب داليا
Dalya (29-ز-ب ) 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 8 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
2482 

16/3/2015 
كؤمثانياى )زين سناكس(بؤ بةرهةم هيَنانى 

خؤراكى سوك و خزمةتطورارى 
 كشتوكاىل/سنوردار

 
    س  -ن - م-ل-ك-ي-ط-ه-د-ج-ب-أ-30-ز-و-ه-ب-Avian (29-اظيان

 ب-32-ر-ص-ف-ع-

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 9 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
2487 

16/3/2015 
كؤمثانياى )زين سناكس(بؤ بةرهةم هيَنانى 

خؤراكى سوك و خزمةتطورارى 
 كشتوكاىل/سنوردار

 
    س  -ن - م-ل-ك-ي-ط-ه-د-ج-ب-أ-30-ز-و-ه-ب-Loloa (29لؤلؤة 

 ب-32-ر-ص-ف-ع-

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 10 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
2488 

16/3/2015 
كؤمثانياى )زين سناكس(بؤ بةرهةم هيَنانى 

خؤراكى سوك و خزمةتطورارى 
 كشتوكاىل/سنوردار

 

 Sama-تروثيكانا  سيما

Troubecana 
-ع-س-ن-م-ل-ك-ي-ط- ه-د-ج-ب-أ-30-ز-و-ه-ب-29)

 ر-ص-ف

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 11 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
2485 

 
كؤمثانياى )زين سناكس(بؤ بةرهةم هيَنانى 

خزمةتطورارى خؤراكى سوك و 
 كشتوكاىل/سنوردار

 
 Viva-ظيظا 

-س-ن-م-ل-ك-ي- ط -ه-د-ج-ب-أ-30-ز-و-ه-ب-29)
 ر(-ص-ف-ع



 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 12 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
2490 

16/3/2015 
كؤمثانياى )زين سناكس(بؤ بةرهةم هيَنانى 

خزمةتطورارى خؤراكى سوك و 
 كشتوكاىل/سنوردار

 
 Samaمسا 

-ع-س-ن-م-ل-ك-ي-ط-ه-د-ج-ب-أ-30-ز-و-ه-ب-29)
 ب(-32-ر-ص-ف

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 13 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
1071 

23/4/2015 
كؤمثانياى )زين سناكس(بؤ بةرهةم هيَنانى 

خزمةتطورارى خؤراكى سوك و 
 كشتوكاىل/سنوردار

 
 Dalya-داليا 

-ع-س-ن-م-ل-ك-ي-ط-ه-د-ج-ب-أ-30-ز-و-ه-ب-29)
 ر(-ص-ف

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 14 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
2692 

15/6/2015 
كؤمثانياى )زين سناكس(بؤ بةرهةم هيَنانى 

خزمةتطورارى خؤراكى سوك و 
 كشتوكاىل/سنوردار

 
 ز-ب-Dalya Pufak 29-داليا بوفاك

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 15 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
1072 

10/2/2013 
كؤمثانياى )زين سناكس(بؤ بةرهةم هيَنانى 

خؤراكى سوك و خزمةتطورارى 
 كشتوكاىل/سنوردار

 
My  chips 29-ز 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 16 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
2483 

16/3/2015 
كؤمثانياى )زين سناكس(بؤ بةرهةم هيَنانى 

خؤراكى سوك و خزمةتطورارى 
 كشتوكاىل/سنوردار

 

Troubecana  - 
 ز  -ب-29 تروثيكانا

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 17 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
1073 

10/2/2013 
كؤمثانياى )زين سناكس(بؤ بةرهةم هيَنانى 

خؤراكى سوك و خزمةتطورارى 
 كشتوكاىل/سنوردار

 
 ز - Mr Corn 29 -مسرت كورن



 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 18 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
2489 

16/3/2015 
كؤمثانياى )زين سناكس(بؤ بةرهةم هيَنانى 

خؤراكى سوك و خزمةتطورارى 
 كشتوكاىل/سنوردار

 
- س -ن-م-ل-ك-ي-ط-ه-د-ج -ب-أ-30-ز -و -ه-ب-Fostuqah (29  -فستقة 

 ( ر-ص-ف-ع

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 19 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
2484 

16/3/2015 
كؤمثانياى )زين سناكس(بؤ بةرهةم هيَنانى 

خؤراكى سوك و خزمةتطورارى 
 كشتوكاىل/سنوردار

 
- س -ن-م-ل-ك-ي-ط-ه - د-ج-ب-أ-30-ز  -و-ه-ب-Mystro (29 -مايسرتو

 ر( -ص-ف-ع

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 20 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
2486 

16/2/2015 
كؤمثانياى )زين سناكس(بؤ بةرهةم هيَنانى 

خؤراكى سوك و خزمةتطورارى 
 كشتوكاىل/سنوردار

 
- س -ن-م-ل-ك-ي-ط-ه - د-ج-ب-أ-30-ز  -و-ه-ب-Dips (29 -ديبس

 ر( -ص-ف-ع

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
21 

114 
30/8/2009 

كؤثانياى )ايدن(بؤ  بازرطانى و ثيشةسازى 
 أ -Aydin 31 ضةرةزات /سنوردار  /رةطةزى توركى

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
22 

2542 
ن(بؤ بةرهةم ياكارطةى)بر 10/1/2020

 هيَنانى بفةك و ضثس ثةتاتة
Pejar 29- ز 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
23 

5102 
2/9/2019 

Kia Corporation/اجلنسية الكورية 
SORENTO 12-ب-أ 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
24 

5090 
2/9/2019 

Kia Corporation/ الكوريةاجلنسية 

K1 12-ب-أ 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
25 

5101 
2/9/2019 

Kia Corporation/اجلنسية الكورية 

kin 12-ب-أ 



 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
26 

5093 
2/9/2019 

Kia Corporation/اجلنسية الكورية 

K7 12-ب-أ 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
27 

5127 
5/9/2019 

Kia Corporation/اجلنسية الكورية 

K2700 12-ب-أ 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
28 

5104 
2/9/2019 

Kia Corporation/اجلنسية الكورية 

SPORTAGE 12-ب-أ 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
29 

5342 
4/3/2020 

12,Heolleung-ro Seocho-
gu,Seoul,Republic of Korea KIN 12-ب-أ 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
30 

5349 
8/3/2020 

12,Heolleung-ro Seocho-
gu,Seoul,Republic of Korea K1 7-ج-أ 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
31 

6741 
21/2/2021 

Kia Corporation 

K8 12-ب-أ 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
32 

5348 
8/3/2020 

Kia Corporation 

KIA 11-ط -ح -ز-و- ه-د-ج-ب-أ 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
33 

5341 
4/3/2020 

Republic of Korea 

KIA 3-ج -ب-أ 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
34 

6199 
2/5/2021 

Republic of Korea 

KIA 39-ج-ب-أ 



 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
35 

5129 
21/10/2019 

Republic of Korea 

KIA LINK (9-أ-39-أ-38-ج -ب-37-ب-أ-35-و-أ-)ج 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
36 

6305 
29/7/2022 

Kia Corporation 

MOHAVE 12-ب-أ 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
37 

7085 
21/11/2021 

Kia Corporation KIA  
Movement that 

inspires 

 ج-ب-37

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
38 

5345 
4/3/2020 

Republic of Korea 

K3 35-ب-أ 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
39 

5092 
2/9/2019 

Republic of Korea 

KIA 12-ب-أ 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
40 

6198 
2/5/2021 

Republic of Korea 

KIA 9-د 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
41 

6864 
20/2/2020 

Kia Corporation 

CADENZA 12- أ 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
42 

3931 
17/8/2021 

 ASIA بازرطان/دلشاد عمر نادر
 ب-22-31-أ-16 اسيا

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
43 

374 
28/3/2011 

كؤمثانياي )اليعقوبي(بؤ بازرطانى طشتى 
 31-30-29 بةتطBEHTAK سنوردار/



 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
44 

5346 
4/3/2020 

Republic of Korea 
KIA 4-د-ب-أ 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
45 

5126 
5/9/2019 

Republic of Korea 
K4000S 

 ب-أ-12

 
 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
46 

5126 
2/9/2019 

Republic of Korea 
PICANTO 12-ب-أ 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
47 

5344 
4/3/2020 

Kia Corporation 
KIA 37-ج-ب 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
48 

5091 
2/9/2019 

Kia Corporation 
K2 12-ب-أ 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
49 

5347 
8/3/2020 

Kia Corporation 
KIA 1-ه-د-ب 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
50 

697 
28/5/2012 

شركة )وردة العراق(للتجارة واملواد الغذائية 
 ه-Kanny 29 فردي/

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
51 

856 
23/10/2012 

شركة )وردة العراق(لتجارة العامة واملواد 
 أ-SEHAT 3 سحت  الغذائية /فردي

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
52 

5417 
13/11/2017 

Mamoori Glibal Distribution 
Limited ه-د-أ-34 الكبري 



 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
53 

876 13/11/2012 
 

BETA TEMIZLIK 
MADDELERISANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 
 

DAX 
3 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
54 

471 
27/6/2011 

 بازرطان/خةالت عزالدين خالد.
 Simya 3سيميا 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
55 

7204 
4/11/2021 

 عدنان كاظم منخيبازرطان/
 ف -ر-ن-30 توب فريش

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
56 

812 
18/12/2011 

 عدنان كاظم منخيبازرطان/
berry 3-ب-أ 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 57 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
890 

3/12/2012 
 ماربيل محيدحسني مصطفىبازرطان/

MARBEL 
 

9-11 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
58 

5343 
4/3/2020 

Kia Corporation 
KIA 9-ح- ز-و-ه-ج-ب-أ 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
59 

6715 
4/9/2022 

Kia Corporation 
CARNIVAL 12-ب-أ 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
60 

872 
21/11/2012 

HUGO BOSS Trade 
Management GmbH &Co.KG 35-25-18 بؤس هيوطؤبؤس 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
61 

6295 
29/7/2019 

Kia Corporation 
SOUL 12-ب -أ 



 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
62 

6582 
29/7/2019 

Kia Corporation 
QUORIS 12-ب-أ 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
63 

6471 
17/12/2019 

Kia Corporation 
SELTOS 12- أ 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
64 

7086 
21/11/2021 

Kia Corporation 
KIA 12-ب-أ 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
65 

6501 
17/12/2019 

Kia Corporation 
K5 12-ب-أ 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
66 

6306 
29/7/2019 

Kia Corporation 
CERATO 12-ب-أ 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
67 

6470 
29/7/2019 

Kia Corporation 

CARENS 12-ب-أ 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
68 

6297 
29/7/2019 

Kia Corporation 

OPTIMA 12-ب -أ 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
69 

7087 
21/11/2021 

Kia Corporation 

KIA 35-ج -ب-أ 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
70 

629 
27/2/2012 

 بازرطان/باسوان حسن رسول

 أ -29 شباب



 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
71 

10165 
26/9/2022 

 بازرطان/سامان جالل حممود
 أ-9-ب-Gazoo 34كازوو 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
72 

7156 
12/12/2021 

 بازرطان/خملص حممد امساعيل
 ط-ح-Golbarg 30-طلربط

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
73 

1053 
31/3/2013 

MAKBAS ALUMINYUM PROFIL 
INSAAT SANAYI VE TICARET 

LIMITED SIRKETI 
NIDO 3-16 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
74 

9698 
9/6/2022 

 (بؤ بازرطانى /سنوردار Aoronكؤمثانياى)
O3 3-ب-أ 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
75 

4888 
17/6/2019 

(للرتبية وتقطيع شركة )مزارع العمادية 
 ج -ب-35-أ-sulav 29 وتعبئة وتغليف الدواجن/احملدودة

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
76 

9792 
3/7/2022 

 بازرطان/على موفق وىل
abo qahwachi 35-أ -42-ج-ب 

 123أعادة نشر العالمة بالنشرة  
دووبارة بالوكراوةي هيَماي 

 123بازرطاني كة بالوكرابوو 
77 

8799 
17/10/2021 

(بؤ بازرطانى زريان طلعت رمحانكؤمثانياى )
 ج-ب-35 خالل ماركيَت طشتى /تاك

 
 
 
 
 
 
 



 
 تتضمن العالمات اليت تنشر للمرة االوىل 2022/  14/12 ( يف 123فهرست النشرة رقم )

 

 للعلم  عالمة التجارية  جتديدو قد مت  (123)يف نشرة ( 561)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 زانيارىبؤ  هيَماى بازرطانى  نوى كردنةوة (123)لة بالوكراوةي ( 561) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

                                                                                                    (123) االعالنرقم  /اطةياندنى ذمارة ر
2541.  

عثمانعبدالرمحن /رةنج حممد  عثمان ابراهيم بازرطان/: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 عرياق/سليَمانى ابراهيم ثاشاخاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( Bazyan –بازيان ) -:لعالمةا اسم / هيَماناوى  ❖

 . ( 30-29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (29/5/2012) (561) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 1:.تسلسل ❖
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 للعلم  عالمة التجارية جتديد و قد مت  (123)يف نشرة ( 615)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 نوى كردنةوة  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي ( 615) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2542.  
شركة )عاليفرد(للتجارة والصناعة وانتاج املواد الغذائية وانواع العصائر/اجلنسية االيرانية: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 زادة /الطابق االول ايران/طهران/شارع بوذر محهوري غربي/تقاطع شاهبور /بناية داداشهيَما :خاوةن ناونيشانى  ❖

 . ( سةن ئيج) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( 42- 41- 40- 39-38- 37- 36- 35-32) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (9/7/2012) (615) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 2:تسلسل. ❖
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

 للعلم  عالمة التجارية جتديد و قد مت  (123)يف نشرة ( 614)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 نوى كردنةوة  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي ( 614) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2543.  
ة االيرانيةشركة )عاليفرد(للتجارة والصناعة وانتاج املواد الغذائية وانواع العصائر/اجلنسي: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 ايران/طهران/شارع بوذر محهورية غربي/تقاطع شاهبور /بناية داداش زادة /الطابق االولخاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( سةن ئيج) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( 42- 41- 40- 39-38- 37- 36- 35-32) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (9/7/2012) (614) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 3:تسلسل. ❖
 

 
 
 
 

 
 
 

  



 
 
 

 للعلم  عالمة التجارية جتديد و قد مت  (123)يف نشرة ( 616)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 زانيارىنوى كردنةوة  هيَماى بازرطانى بؤ  (123)لة بالوكراوةي ( 616) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2544.  
شركة )عاليفرد(للتجارة والصناعة وانتاج املواد الغذائية وانواع العصائر/اجلنسية االيرانية: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 ايران/طهران/شارع بوذر محهورية غربي/تقاطع شاهبور /بناية داداش زادة /الطابق االولهيَما :خاوةن ناونيشانى  ❖

 .( Sun ich) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( 42- 41- 40- 39-38- 37- 36- 35-32) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (9/7/2012) (616) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 4:تسلسل. ❖
 

 
 
 
 
 

 
 

  



 
 

 للعلم  عالمة التجارية تغري اسم صاحب و قد مت  (123)يف نشرة ( 1457)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى  داواكارى طؤرينى خاونى  (123)لة بالوكراوةي ( 1457) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2545.  
محة رحيم صاحل. احلميدبازرطان/عبد: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 عرياق/سليَمانى بةختيارىخاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( Maraza  -مەرەزە) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ه-30- ز-29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (19/1/2014) ( 1457) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 5:تسلسل. ❖
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 



 للعلم  عالمة التجارية   تغري اسم صاحب و قد مت  (123)يف نشرة ( 2481)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى داواكارى طؤرينى خاونى  (123)لة بالوكراوةي ( 2481) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2546.  
كؤمثانياى )زين سناكس(بؤ بةرهةم هيَنانى خؤراكى سوك و خزمةتطورارى كشتوكاىل/سنوردار: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 عرياق/اربيل قوشتةثة نزيك قةثانخاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( pop- ثوث) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ب-32-ر-ص -ف- ع-س-ن-م-ل-ك-ه-د-ج-ب- أ-30-و-ه-ب-29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (16/3/2015) ( 2481) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 6:تسلسل. ❖
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 للعلم  عالمة التجارية تغري اسم صاحب و قد مت  (123)يف نشرة ( 2691)  العالمة بالرقمأعادة نشر 
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارىداواكارى طؤرينى خاونى   (123)لة بالوكراوةي ( 2691) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2547.  
كؤمثانياى )زين سناكس(بؤ بةرهةم هيَنانى خؤراكى سوك و خزمةتطورارى كشتوكاىل/سنوردار : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 عرياق/اربيل قوشتةثة نزيك قةثان خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( Tpo Dalya -توب داليا) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ز-ب-29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (15/6/2015) ( 2691) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 7:تسلسل. ❖
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



 للعلم  عالمة التجارية تغري اسم صاحب و قد مت  (123)يف نشرة ( 2482)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 داواكارى طؤرينى خاونى  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي ( 2482) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2548.  
كؤمثانياى )زين سناكس(بؤ بةرهةم هيَنانى خؤراكى سوك و خزمةتطورارى كشتوكاىل/سنوردار : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 عرياق/اربيل قوشتةثة نزيك قةثان خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . (Avian-اظيان) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 . ( ب- 32-ر- ص-ف-ع -س-ن-م-ل-ك-ي -ط-ه-د-ج-ب-أ- 30- ز-و-ه-ب-29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (16/3/2015) ( 2482) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 8:تسلسل. ❖
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 للعلم  عالمة التجارية جتديد و قد مت  (123)يف نشرة ( 2487)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 نوى كردنةوة  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي ( 2487) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

 

 

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2549.  
كؤمثانياى )زين سناكس(بؤ بةرهةم هيَنانى خؤراكى سوك و خزمةتطورارى كشتوكاىل/سنوردار : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 عرياق/اربيل قوشتةثة نزيك قةثان خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

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

 . ( ب- 32-ر- ص-ف-ع -س-ن-م-ل-ك-ي -ط-ه-د-ج-ب-أ- 30- ز-و-ه-ب-29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (16/3/2015) ( 2487) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 9:تسلسل. ❖
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 للعلم  عالمة التجارية تغري اسم صلحب و قد مت  (123)يف نشرة ( 2488)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى  طورينى ناوى خاوةندارةتى (123)لة بالوكراوةي ( 2488) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

 

 

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2550.  
كؤمثانياى )زين سناكس(بؤ بةرهةم هيَنانى خؤراكى سوك و خزمةتطورارى كشتوكاىل/سنوردار : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 عرياق/اربيل قوشتةثة نزيك قةثان خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .   (Sama Troubecana- سيماتروثيكانا) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ر- ص-ف-ع -س-ن-م-ل-ك-ي -ط-ه-د-ج-ب-أ- 30- ز-و-ه-ب-29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (16/3/2015) ( 2488) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 10:تسلسل. ❖
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 للعلم  عالمة التجارية  تغرياسم صاحب عالمة  و قد مت (123)يف نشرة ( 2485)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى  ى خاوةنداريةتىوطؤرينى نا (123)لة بالوكراوةي ( 2485) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

 

 

(123) االعالنرقم  /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2551.  
كؤمثانياى )زين سناكس(بؤ بةرهةم هيَنانى خؤراكى سوك و خزمةتطورارى كشتوكاىل/سنوردار : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 عرياق/اربيل قوشتةثة نزيك قةثان خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .  (Viva-ظيظا ) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ر- ص-ف-ع -س-ن-م-ل-ك-ي -ط-ه-د-ج-ب-أ- 30- ز-و-ه-ب-29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (16/3/2015) ( 2485) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 11:تسلسل. ❖
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 للعلم  عالمة التجارية تغرياسم صاحب عالمة   و قد مت (123)يف نشرة ( 2490)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 طؤرينى ناةى خاوةنداريةتى  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي ( 2490) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

 

 

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2552.  
كؤمثانياى )زين سناكس(بؤ بةرهةم هيَنانى خؤراكى سوك و خزمةتطورارى كشتوكاىل/سنوردار : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 عرياق/اربيل قوشتةثة نزيك قةثان خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

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

 . ( ب- 32-ر- ص-ف-ع -س-ن-م-ل-ك-ي -ط-ه-د-ج-ب-أ- 30- ز-و-ه-ب-29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (16/3/2015) ( 2490) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 12:تسلسل. ❖
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 للعلم  عالمة التجارية تغرياسم صاحب عالمة   و قد مت (123)يف نشرة ( 1071)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 طؤرينى ناةى خاوةنداريةتى  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي ( 1071) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

 

 

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2553.  
كؤمثانياى )زين سناكس(بؤ بةرهةم هيَنانى خؤراكى سوك و خزمةتطورارى كشتوكاىل/سنوردار : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 عرياق/اربيل قوشتةثة نزيك قةثان خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .  (Dalya-داليا ) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ر- ص-ف- ع-س-ن-م-ل-ك- ي-ط-ه-د-ج-ب- أ-30- و-ه-ب-29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (23/4/2015) ( 1071) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 13:تسلسل. ❖
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 للعلم  عالمة التجارية تغرياسم صاحب عالمة   و قد مت (123)يف نشرة ( 2692)  نشر العالمة بالرقمأعادة 
 طؤرينى ناةى خاوةنداريةتى  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي ( 2692) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

 

 

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2554.  
كؤمثانياى )زين سناكس(بؤ بةرهةم هيَنانى خؤراكى سوك و خزمةتطورارى كشتوكاىل/سنوردار : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 عرياق/اربيل قوشتةثة نزيك قةثان خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .  (Dalya Pufak- داليا بوفاك) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ز -ب-29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (15/6/2015) ( 2692) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 14:تسلسل. ❖
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 للعلم  عالمة التجارية تغرياسم صاحب عالمة   و قد مت (123)يف نشرة ( 1072)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 طؤرينى ناةى خاوةنداريةتى  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي ( 1072) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

 

 

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2555.  
كؤمثانياى )زين سناكس(بؤ بةرهةم هيَنانى خؤراكى سوك و خزمةتطورارى كشتوكاىل/سنوردار : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 عرياق/اربيل قوشتةثة نزيك قةثان خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .  (MY chips) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ز - 29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (10/2/2013) ( 1072) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 15:تسلسل. ❖
 

 
 
 

 

 

 



 

 للعلم  عالمة التجارية تغرياسم صاحب عالمة   متو قد  (123)يف نشرة ( 2483)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 طؤرينى ناةى خاوةنداريةتى  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي ( 2483) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

 

 

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2556.  
كؤمثانياى )زين سناكس(بؤ بةرهةم هيَنانى خؤراكى سوك و خزمةتطورارى كشتوكاىل/سنوردار : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 عرياق/اربيل قوشتةثة نزيك قةثان خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .  (تروثيكانا -  Troubecana) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ر- ص-ف- ع-س-ن-م-ل-ك-ي-ه-د-ج-ب-أ-30- و-ه-ز -ب-29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (16/3/2015) ( 2483) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 16:تسلسل. ❖
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 للعلم  عالمة التجارية تغرياسم صاحب عالمة   و قد مت (123)يف نشرة ( 1073)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 طؤرينى ناةى خاوةنداريةتى  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي ( 1073) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

 

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2557.  
كؤمثانياى )زين سناكس(بؤ بةرهةم هيَنانى خؤراكى سوك و خزمةتطورارى كشتوكاىل/سنوردار : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 عرياق/اربيل قوشتةثة نزيك قةثان خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . (Mr Corn -مستر كورن) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ز -29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (10/2/2013) ( 1073) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 17:تسلسل. ❖
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 للعلم  عالمة التجارية تغرياسم صاحب عالمة   و قد مت (123)يف نشرة ( 2489)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 طؤرينى ناةى خاوةنداريةتى  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي ( 2489) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

 

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2558.  
كؤمثانياى )زين سناكس(بؤ بةرهةم هيَنانى خؤراكى سوك و خزمةتطورارى كشتوكاىل/سنوردار : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 عرياق/اربيل قوشتةثة نزيك قةثان خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . (Fostuqah  -فستقة ) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 . ( ر-ص-ف-ع- س-ن-م-ل-ك-ي- ط-ه-د-ج-ب-أ-30- ز -و-ه-ب-29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (16/3/2015) ( 2489) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 18:تسلسل. ❖
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 للعلم  عالمة التجارية تغرياسم صاحب عالمة   و قد مت (123)يف نشرة ( 2484)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 طؤرينى ناةى خاوةنداريةتى  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي ( 2484) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

 

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2559.  
كؤمثانياى )زين سناكس(بؤ بةرهةم هيَنانى خؤراكى سوك و خزمةتطورارى كشتوكاىل/سنوردار : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 عرياق/اربيل قوشتةثة نزيك قةثان خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .  (Mystro  -مايسترو) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 . ( ر-ص-ف-ع- س-ن-م-ل-ك-ي- ط-ه-د-ج-ب-أ-30- ز -و-ه-ب-29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (16/3/2015) ( 2484) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 19:تسلسل. ❖
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 للعلم  عالمة التجارية تغرياسم صاحب عالمة   و قد مت (123)يف نشرة ( 2486)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 طؤرينى ناةى خاوةنداريةتى  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي ( 2486) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

 

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2560.  
كؤمثانياى )زين سناكس(بؤ بةرهةم هيَنانى خؤراكى سوك و خزمةتطورارى كشتوكاىل/سنوردار : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 عرياق/اربيل قوشتةثة نزيك قةثان خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .  (Dips -ديبس) -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 . ( ر-ص-ف-ع- س-ن-م-ل-ك-ي- ط-ه-د-ج-ب-أ-30- ز -و-ه-ب-29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (16/3/2015) ( 2486) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 20:تسلسل. ❖
 

 
 

 

 

 

 

 



 للعلم  عالمة التجارية جتديد و قد مت  (123)يف نشرة ( 114)  العالمة بالرقمأعادة نشر 
 نوى كردنةوة  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي ( 114) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2561.  
ةرةزات /سنوردار  /رةطةزى توركىضكؤثانياى )ايدن(بؤ  بازرطانى و ثيشةسازى : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 سلطان غازى اسطنبول -  36رقم  - 2488شارع -اوتسرتاد اتاتورك-حي جي بي جي خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

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

 .( أ-31) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (30/8/2009) (114) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 21:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 للعلم  عالمة التجارية  تعديل و قد مت  (123)يف نشرة ( 2542)  العالمة بالرقمأعادة نشر 
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى  هةمواركردنى (123)لة بالوكراوةي ( 2542) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2562.  
ان(بؤ بةرهةم هيَنانى بفةك و ضثس ثةتاتةيكارطةى)بر : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 ثيشةسازى نزاكى.عرياق/دهؤك نةزاركىَ ناوضةى خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

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

 .( ز-29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (10/1/2020) ( 2542) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 22:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 للعلم  عالمة التجارية  صاحب و عنوان  غري اسم تو قد مت  (123)يف نشرة ( 5102)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى  خاوةنداريةتى نيشانى  ناوناو و طؤرينى  (123)لة بالوكراوةي ( 5102) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2563.  
اجلنسية الكورية/Kia Corporation : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea,12 خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

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

 .( ب-أ-12) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (2/9/2019) ( 5102) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 23:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 للعلم  عالمة التجارية تغرياسم صاحبو قد مت  (123)يف نشرة ( 5090)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 نوى كردنةوة  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي ( 5090) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2564.  
Kia Corporation: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea,12خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( (K1 -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ب-أ-12) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (2/9/2019) ( 5090) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 24:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 للعلم  عالمة التجارية صاحبو عنوان تغرياسم و قد مت  (123)يف نشرة ( 5101)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى  طورينى ناو  و نيشانى خاوةنداريةتى (123)لة بالوكراوةي ( 5101) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2565.  
اجلنسية الكورية/Kia Corporation : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea,12خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( (Rio -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ب-أ-12) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (2/9/2019) ( 5101) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 25:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 للعلم  عالمة التجارية صاحب عنواناسم و تغريو قد مت  (123)يف نشرة ( 5093)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارىخاوةنداريةتى   ناونيشانى ناو طؤرينى (123)لة بالوكراوةي ( 5093) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2566.  
اجلنسية الكورية/Kia Corporation : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea,12خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( (K7 -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ب-أ-12) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (2/9/2019) ( 5093) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 26:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 

K7 
 



 

 

 للعلم  عالمة التجارية صاحبو عنوان تغرياسم و قد مت  (123)يف نشرة ( 5127)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى  طؤرينى ناو نيشانى (123)لة بالوكراوةي ( 5127) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2567.  
اجلنسية الكورية/Kia Corporation : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea,12خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( (K2700 -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ب-أ-12) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (2/9/2019) ( 5093) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 27:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

  

 

 



 

 للعلم  عالمة التجارية صاحبو عنوان  تغرياسم و قد مت  (123)يف نشرة ( 5104)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى  نيشانى ناوو طؤرينى ناو  (123)لة بالوكراوةي ( 5104) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2568.  
اجلنسية الكورية/Kia Corporation : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea,12خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( (SPORTAGE -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ب-أ-12) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (2/9/2019) ( 5104) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 28:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 للعلم  عالمة التجارية صاحبو عنوان  تغرياسم و قد مت  (123)يف نشرة ( 5342)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى  و نيشانى  طورينى ناوطؤرينة ناوى هيما  (123)لة بالوكراوةي ( 5342) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2569.  
Republic of Korea : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea,12خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( (KIN -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ب-أ-12) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (2/9/2019) ( 5342) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 29:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 للعلم  عالمة التجارية صاحبو عنوان تغرياسم و قد مت  (123)يف نشرة ( 5349)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى  طؤرينى ناوى خاون و طؤرينى ناو نيشانى  (123)لة بالوكراوةي ( 5349) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2570.  
Kia Corporation: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea,12خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( (K1 -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ب-أ-12) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (2/9/2019) ( 5090) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 30:تسلسل. ❖
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 للعلم  عالمة التجارية صاحبو عنوان  ,تغرياسم و قد مت  (123)يف نشرة ( 6741)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى  طؤرينى ناو ناو نيشانى  (123)لة بالوكراوةي ( 6741) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2571.  
Kia Corporation: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea,12خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( (K8 -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ب-أ-12) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (2/9/2019) ( 6741) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 31:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

  



 

 

 للعلم  عالمة التجارية صاحبوعنوان تغرياسم و قد مت  (123)يف نشرة ( 5348)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى  طؤرينى ناو و ناونيشاى (123)لة بالوكراوةي ( 5348) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2572.  
Kia Corporation: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea,12خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( (KIA-:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ط- ح-ز- و-ه-د-ج-ب-أ-11) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (2/9/2019) ( 5348) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 32:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 للعلم  عالمة التجارية صاحبعنوان تغريو قد مت  (123)يف نشرة ( 5341)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى  طورينى ناونيشانى خاوةنداريةتى (123)لة بالوكراوةي ( 5341) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2573.  
Kia Corporation: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea,12خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( (KIA-:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 . ( ج-ب-أ-3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (4/3/2020) ( 5341) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 33:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 للعلم  عالمة التجارية تغريعنوان صاحبو قد مت  (123)يف نشرة ( 6199)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 طورينى ناونيشانى خاوةنداريةتى  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي ( 6199) بالوكردنةوةي هيَماي ذمارةدووبارة 

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2574.  
اجلنسية الكورية /Kia Corporation : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea,12خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( (KIA-:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ج-ب-أ-39) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (2/5/2021) ( 6199) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 34:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 للعلم  عالمة التجارية تغريعنوان صاحبو قد مت  (123)يف نشرة ( 5129)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 طورينى ناونيشانى خاوةنداريةتى  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي ( 5129) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2575.  
اجلنسية الكورية/Kia Corporation : : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea,12خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( (KIA LINK-:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ج-أ-39- أ-38-ج-ب-37-ب-أ-35-و-أ-9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (2/5/2021) ( 5129) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 35:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 للعلم  عالمة التجارية تغريعنوان صاحبو قد مت  (123)يف نشرة ( 6305)  بالرقمأعادة نشر العالمة 
 طورينى ناونيشانى خاوةنداريةتى  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي ( 6305) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2576.  
اجلنسية الكورية Kia Corporation /   : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea,12خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( (MOHAVE-:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ب-أ-12) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (2/5/2021) ( 6305) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 36:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 للعلم  عالمة التجارية صاحب اسم تغريو قد مت  (123)يف نشرة ( 7085)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 خاوةنداريةتى  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى ىطورينى ناو (123)لة بالوكراوةي ( 7085) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2577.  
Kia Corporation  : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea,12خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( ( KIA Movement that inspires -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما

 .( ج-ب -37) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (21/11/2021) ( 7085) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 37:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 للعلم  عالمة التجارية صاحبو عنوان تغرياسم  و قد مت  (123)يف نشرة ( 5345)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 خاوةنداريةتى  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارىو نيشان طورينى ناوى  (123)لة بالوكراوةي ( 5345) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2578.  
 اجلنسية الكورية Kia Corporation /    : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea,12خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( (KIA -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما

 . ( ب -أ -35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (4/3/2020) ( 5345) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 38:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 للعلم  عالمة التجارية تغرياسم  و عنوان صاحبو قد مت  (123)يف نشرة ( 5092)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 طورينى ناوى و نيشان خاوةنداريةتى  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي ( 5092) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2579.  
اجلنسية الكورية Kia Corporation /    : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea,12خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( (K3 -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . ( ب -أ -12) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (2/9/2019) ( 5092) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 39:تسلسل. ❖
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 للعلم  عالمة التجارية تغرياسم  و عنوان صاحبو قد مت  (123)يف نشرة ( 6198)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 طورينى ناوى و نيشان خاوةنداريةتى  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي ( 6198) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2580.  
 اجلنسية الكورية Kia Corporation /    : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea,12خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( (KIA -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . ( د-9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (2/5/2021) ( 6198) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 40:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 



 

 

 للعلم  عالمة التجارية تغرياسم  صاحبو قد مت  (123)يف نشرة ( 6864)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 طورينى ناوى خاوةنداريةتى  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي ( 6198) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2581.  
Kia Corporation : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea,12خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . (  ( CADENZA -:العالمةاسم  / ناوى هيَما ❖

 .( أ-12) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (20/2/2020) ( 6864) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 41:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 



 
 

  ملدة شهرينتنشر  عالمة التجارية اضافة اصنافو قد مت  (123)يف نشرة ( 3931)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 ماوةى دوومانطهيَماى بازرطانى بؤ   زياد كردنى ثؤلني (123)لة بالوكراوةي ( 3931) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2582.  
 بازرطان/دلشاد عمر نادر : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 هةوليَر قةزاى كةالرخاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( اسيا ASIA (  :لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .(  ب-22- 31-أ-16) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (17/8/2021) ( 3931) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 42: تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 



 

 للعلم  عالمة التجارية تغرياسم صاحبو قد مت  (123)يف نشرة ( 374)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى  طؤرينى ناوى خاوةن  (123)لة بالوكراوةي ( 374) بالوكردنةوةي هيَماي ذمارةدووبارة 

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2583.  
 كؤمثانياي )اليعقوبي(بؤ بازرطانى طشتى /سنوردار : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 عةلوةىعرياق/اربيل ريَطاى موصل نزيك خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

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

 . ( 31- 30-29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (2/9/2019) (374) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 43: تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 للعلم  عالمة التجارية عنوان صاحبتغري و و قد مت  (123)يف نشرة ( 5346)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 نيشان خاوةنداريةتى  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارىناو طورينى  (123)لة بالوكراوةي ( 5346) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2584.  
اجلنسية الكورية Kia Corporation / : : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea,12خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( (KIA -:اسم العالمة / ناوى هيَما ❖

 . ( د-ب-أ-4) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (4/3/2020) ( 5346) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 44:تسلسل. ❖
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 للعلم  عالمة التجارية صاحبو عنوان تغرياسم و قد مت  (123)يف نشرة ( 5126)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى  داواكارى طؤرينى ناونيشان وناوى خاوةنداريةتى (123)لة بالوكراوةي ( 5126) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2585.  
اجلنسية الكورية Kia Corporation / : : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea,12 خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( K4000S (-:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ب-أ-12) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (5/9/2019) ( 5126) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 45: تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 للعلم  عالمة التجارية تغرياسم و عنوان صاحبو قد مت  (123)يف نشرة ( 5096)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 داواكارى طؤرينى ناونيشان وناوى خاوةنداريةتى  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي ( 5096) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2586.  
اجلنسية الكورية Kia Corporation / : : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea,12 خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( (PICANTO   -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ب-أ-12) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (2/9/2019) ( 5096) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 46: تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 للعلم  عالمة التجارية تغرياسم و عنوان صاحبو قد مت  (123)يف نشرة ( 5344)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 داواكارى طؤرينى ناونيشان وناوى خاوةنداريةتى  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي ( 5344) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2587.  
Kia Corporation : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea,12 خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( (KIA    -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ج-ب- 37) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (13/10/2022) ( 5344) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 47: تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 للعلم  عالمة التجارية تغرياسم و عنوان صاحبو قد مت  (123)يف نشرة ( 5091)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 داواكارى طؤرينى ناونيشان وناوى خاوةنداريةتى  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي ( 5091) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2588.  
Kia Corporation : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea,12 خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( (K2     -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 . ( ب- أ-12) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (13/10/2022) ( 5091) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 48: تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

K2 



 

 

 للعلم  عالمة التجارية تغرياسم و عنوان صاحبو قد مت  (123)يف نشرة ( 5347)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 داواكارى طؤرينى ناونيشان وناوى خاوةنداريةتى  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي ( 5347) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2589.  
Kia Corporation : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea,12 خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( (KIA     -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 . ( ه-د-ب-أ-1) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (8/3/2020) ( 5347) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 49: تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 للعلم  عالمة التجارية جتديدو قد مت  (123)يف نشرة ( 697)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 نوى كردنةوة  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي ( 697) بالوكردنةوةي هيَماي ذمارةدووبارة 

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2590.  
. شركة )وردة العراق(لتجارة العامة واملواد الغذائية /فردي: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖
 عرياق/اربيل اسواق شيخ اللةخاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( (Kanny -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ه-29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (28/5/2012) (697) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 50: تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 للعلم  التجاريةعالمة و جتديد  تغرياسم صاحبو قد مت  (123)يف نشرة ( 856)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 نوى كردنةوة  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارىطؤرينى ناوى خاوةنداريةتى و  (123)لة بالوكراوةي ( 856) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2591.  
شركة )صحت(الصناعية والتجارية. : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 2كوالن زاد مهر /ذمارة  14ئريان /تاران/شةقامى خواجة عبداللة ئةنصارى/شةقامى خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . (SEHAT ت صح (-:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 . ( أ-3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (2/9/2019) (856) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 51: تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 للعلم  عالمة التجارية نقل ملكيةو قد مت  (123)يف نشرة ( 5417)  نشر العالمة بالرقمأعادة 
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى  طواستنةوةى خاوةنداريةتى (123)لة بالوكراوةي ( 5417) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2592.  
Mamoori Global Distribution Limited : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

-C/O Maples Corporate Services Limited ,PO Box 309, Ugland House,Grand Cayman,KY1خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

1104,Cayman Islands. 

 .( الكبير ( -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ه-د-أ-34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (13/11/2017) ( 5417) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 52: تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 للعلم  عالمة التجارية جتديدو قد مت  (123)يف نشرة ( 876)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 نوى كردنةوة  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي ( 876) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2593.  
BETA TEMIZLIK MADDELERISANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  .: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 /أ أرنكوى/قاضي كوي /اسطنبول. 210الدين جونالتاي عمارة فائق فانك رقم )حملة جتار باشى شارع مشس خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( (DAX-:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 . ( 3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (13/11/2012) (876) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 53: تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

DAX 



 

 

 

 

 للعلم  عالمة التجاريةنقل امللكية و قد مت  (123)يف نشرة ( 471)  العالمة بالرقمأعادة نشر 
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى  طواستنةوةى خاوةنداريةتى  (123)لة بالوكراوةي ( 471) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2594.  
 .بازرطان/خةالت عزالدين خالد: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖
 عرياق/زاخؤ بيدار.خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . (Simyaسيميا ):لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 . ( 3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (27/6/2011) (471) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 54: تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 



 

  دة شهرينمل عالمة التجارية اضافة اصناف و قد مت  (123)يف نشرة ( 7204)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 ماوةى دوو مانطهيَماى بازرطانى بؤ   زياد كردنى ثؤلني (123)لة بالوكراوةي ( 7204) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2595.  
عدنان كاظم منخي/بازرطان: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 اجلمعيات-البصرة -العراق خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( فريشتوب  ( :لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 . ( ف-ر- ن-30) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (4/11/2021) ( 7204) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 55: تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 للعلم  التجاريةجتديد و قد مت  (123)يف نشرة ( 812)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 نوى كردنةوة  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي ( 812) ذمارةدووبارة بالوكردنةوةي هيَماي 

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2596.  
كارطةى )شوف(بؤ بةرهةم هيَنانى ثاككةرةوةكان : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 عرياق/اربيل ناوضةى ثيشةسازى كةسنةزانخاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( (berry-:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 . ( ب-أ-3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (18/12/2011) (812) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 56: تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 



 

 للعلم  عالمة التجارية جتديدو قد مت  (123)يف نشرة ( 890)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 نوى كردنةوة  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي ( 890) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2597.  
 محيد حسني مصطفى/بازرطان: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 .عثمان اغاسليَمانى مامؤستايان نزيك مزطةوتى عرياق/خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( ماربيل  MARBEL (-:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( 11-9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (3/12/2012) (890) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 57:تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 للعلم  عالمة التجارية تغرياسم و عنوان صاحبو قد مت  (123)يف نشرة ( 5343)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 داواكارى طؤرينى ناونيشان وناوى خاوةنداريةتى  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي ( 5343) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2598.  
Kia Corporation : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea,12 خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( (KIA     -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 . ( ح-ز-و-ه-ج-ب-أ-9) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (4/3/2020) ( 5343) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 58: تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 للعلم  عالمة التجارية تغرياسم صاحبو قد مت  (123)يف نشرة ( 6715)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 نوى كردنةوة  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي ( 6715) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2599.  
Kia Corporation  : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea,12 خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( (CARNIVAL-:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ب-أ-12) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (29/7/2019) ( 6715) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 59: تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 للعلم  عالمة التجارية تغرياسم صاحبو قد مت  (123)يف نشرة ( 872)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 نوى كردنةوة  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي ( 872) بالوكردنةوةي هيَماي ذمارةدووبارة 

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2600.  
HUGO BOSS Trade Management GmbH &Co.KG : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 Dieselstrasse.12,72555 Metzingen,Germany خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( بؤس هيوطؤبؤس (-:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 . ( 35- 25-18) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (21/11/2012) (872) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 60: تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 للعلم  عالمة التجارية تغرياسم صاحبو قد مت  (123)يف نشرة ( 6295)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى  طورينى ناوى خاوةنداريةتى(123)لة بالوكراوةي ( 6295) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2601.  
Kia Corporation  : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

  Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea,12 خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( (SOUL -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ب-أ-12) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (29/7/2019) ( 6295) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 61: تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 للعلم  عالمة التجارية تغرياسم صاحبو قد مت  (123)يف نشرة ( 6582)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى  طورينى ناوى خاوةنداريةتى(123)لة بالوكراوةي ( 6582) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2602.  
Kia Corporation  : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

  Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea,12 خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( (QUORIS -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ب-أ-12) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (29/7/2019) ( 6582) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 62: تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 للعلم  عالمة التجارية تغرياسم صاحبو قد مت  (123)يف نشرة ( 6471)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى  طورينى ناوى خاوةنداريةتى(123)لة بالوكراوةي ( 6471) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2603.  
Kia Corporation  : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

  Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea,12 خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( (SELTOS -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( أ-12) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (29/7/2019) ( 6471) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 63: تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 للعلم  عالمة التجارية تغرياسم صاحبو قد مت  (123)يف نشرة ( 7086)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى  طورينى ناوى خاوةنداريةتى(123)لة بالوكراوةي ( 7086) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2604.  
Kia Corporation  : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

  Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea,12 خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( (KIA -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ب-أ-12) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (21/11/2021) ( 7086) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 64: تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 للعلم  عالمة التجارية تغرياسم صاحبو قد مت  (123)يف نشرة ( 6501)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى  طورينى ناوى خاوةنداريةتى(123)لة بالوكراوةي ( 6501) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2605.  
Kia Corporation  : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

  Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea,12 خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( (K5 -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ب-أ-12) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (17/12/2019) ( 6501) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 65: تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 للعلم  عالمة التجارية تغرياسم صاحبو قد مت  (123)يف نشرة ( 6306)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى  طورينى ناوى خاوةنداريةتى(123)لة بالوكراوةي ( 6306) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2606.  
Kia Corporation  : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

  Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea,12 خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( (CERATO -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ب-أ-12) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (29/7/2019) ( 6306) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 66: تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 للعلم  عالمة التجارية تغرياسم صاحبو قد مت  (123)يف نشرة ( 6470)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى  طورينى ناوى خاوةنداريةتى(123)لة بالوكراوةي ( 6470) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2607.  
Kia Corporation  : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

  Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Korea,12 خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( (CARENS-:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ب-أ-12) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (29/7/2019) ( 6470) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 67: تسلسل. ❖
 

 

 

 

  

 

 

CARENS 



 

 

 للعلم  عالمة التجارية تغرياسم صاحبو قد مت  (123)يف نشرة ( 6297)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى  طؤرينى ناوى خاوةن  (123)لة بالوكراوةي ( 6297) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2608.  
Kia Corporation  : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Kore,12 خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( (OPTIMA-:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ب-أ-12) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (28/9/2022) ( 6297) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 68: تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 للعلم  عالمة التجارية تصحيح  الصنفو قد مت  (123)يف نشرة ( 7087)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى  ضاككردنةوةى ثؤلني (123)لة بالوكراوةي ( 7087) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2609.  
Kia Corporation  : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 Heolleung-ro Seocho-gu,Seoul,Republic of Kore,12 خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( (KIA-:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ج-ب-أ-35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (29/9/2022) ( 7087) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 69: تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 للعلم  عالمة التجارية تغرياسم صاحبو قد مت  (123)يف نشرة ( 629)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 نوى كردنةوة  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي ( 629) بالوكردنةوةي هيَماي ذمارةدووبارة 

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2610.  
باسوان حسن رسول/بازرطان: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 نكة.لةم نزيك بازارى  100عرياق/اربيل  خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( شباب(-:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( أ-29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (14/11/2012) (929) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 70: تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 للعلم  عالمة التجارية تغرياسم صاحبو قد مت  (123)يف نشرة ( 10165)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 نوى كردنةوة  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي ( 10165) بالوكردنةوةي هيَماي ذمارةدووبارة 

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2611.  
 سامان جالل حممود./بازرطان: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

  ستى ستار. –شةقامى سامل -عرياق/سليَمانى خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( Gazoo  -كازوو  ( :لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( أ-9-ب-34) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (26/9/2022) (10165) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 71: تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 كازوو

 



 

 للعلم  عالمة التجارية اضافة اصناف و قد مت  (123)يف نشرة ( 7156)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارىزياد كردنى ثؤلني  (123)لة بالوكراوةي ( 7156) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2612.  
 بازرطان/خملص حممد امساعيل : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 حرير-العراق/اربيل  خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( Golbarg-طلربط (-:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 . ( ط-ح-30) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (13/1/2022) ( 7156) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 72: تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 للعلم  عالمة التجارية يد جتدو قد مت  (123)يف نشرة ( )  أعادة نشر العالمة بالرقم
 نوى كردنةوة  هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى (123)لة بالوكراوةي )(  بالوكردنةوةي هيَماي ذمارةدووبارة 

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2613.  
MAKBAS ALUMINYUM PROFIL INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

  Mucahitler Mah.9 Nolu Cad.Gunes Is Merkezi K:3No:13 Sehitkamil Gaziantep TURKEYخاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 .( (NIDO-:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( 16-3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (20/11/2022) ( 1053) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 73: تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 للعلم  عالمة التجارية تعديل و قد مت  (123)يف نشرة ( 9698)  العالمة بالرقمأعادة نشر 
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى  هةموار كردنى  (123)لة بالوكراوةي ( 9698) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2614.  
 سنوردار/طشتى (بؤ بازرطانى  APronكؤمثانياى) : مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 حةالفانعرياق/اربيل ريَطاى طويَر ناو  خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( (o3-:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 . ( ب-أ-3) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (14/11/2022) ( 9698) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 74: تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 للعلم  التجاريةعالمة نشاط شركة  تغريو قد مت  (123)يف نشرة ( 4888)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى  طؤرينى ضاالكى كؤمثانيا (123)لة بالوكراوةي ( 4888) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2615.  
 شركة )مزارع العمادية (للرتبية وتقطيع وتعبئة وتغليف الدواجن/احملدودة: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

  عرياق/ئازادى /قرب نقابة احملاميني.خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( (sulav -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 . ( -ج -ب- 35-د -أ-29) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (28/11/2022) ( 4888) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 75: تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 للعلم  عالمة التجارية اضافة اصناف تغري صاحب  مع  و قد مت (123)يف نشرة ( 9792)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارىثؤلني  طؤرينى ناوى خاوةن هيَما و زياد كردنى  (123)لة بالوكراوةي ( 9792) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                      

2616.  
 .قاوة خانةى )عبؤ قةهوةضى (بؤ فرؤشتنى قاهوة: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖
  بازارى قةيسةرى دةرطاى قصابانخاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . مع شكل (  abo qahwachi)  -:لعالمةا اسم / هيَماناوى  ❖

 . ( أ-42-ج-ب-35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (28/11/2022) ( 9792) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 76: تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 للعلم  عالمة التجارية صاحبتغرياسم و قد مت  (123)يف نشرة ( 8799)  أعادة نشر العالمة بالرقم
 هيَماى بازرطانى بؤ زانيارى  طؤرينى ناوى خاوةن  (123)لة بالوكراوةي ( 8799) دووبارة بالوكردنةوةي هيَماي ذمارة

(123) رقم االعالن /اطةياندنى ذمارة ر
                                                                                                                     

2617.  
بازرطانى طشتى /تاك )زريان طلعت رمحان(بؤ كؤمثانياى: مالك العالمة /خاوةنى هيَما ❖

 فةرمانبةران تةنيشت مزطةوتى أسرا و ميعراج.عرياق/اربيل جوت سايدى  خاوةن هيَما :ناونيشانى  ❖

 . ( حالل ماركيَت  (  -:لعالمةا اسم / ناوى هيَما ❖

 .( ج-ب-35) -:صنف /ثؤلَني ❖

 (28/11/2022) ( 8799) -:/ تاريخ ورقم تقديم الطلب يَكةوت و ذمارةى ثيَشكةش كردنى داواكارىر ❖

 77: تسلسل. ❖
 

 

 

 

 

 

 

 


