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حكومة                                                     عَيراق –تان ـهــةرَيمى كــوردسحكومةتى      

 العراق -اقليم كوردستان

وزارة التجارة                                                   ـــازىــــثيشــةسـبازرطانى و ـىـوةزارةت    
 والصناعة

القانونية  ديريةم                             وهَيما بازرطانيةكان ياسا برايةتىبةِرَيوة     
 العالمات التجاريةو

قسم العالمات           بةشى هَيماى بازرطانى               
 التجارية

 
 

 بةِرَيوةبةرايةتي ياساوهَيما بازرطانيةكان
 بةشى هَيماى بازرطانى

 
 ديار كراوة بازرطانيةكانو باَلوكراوةى هَيما

 
 ةميةكل وض 14 ذمارة              

 

 

 

 ثَينجةمسالَى 

 [باَلوكراوةيةكى تايبةتى مانطانةية]
 [ 3112/كانونى يةكةم]

 رِ َيكةوتى دةرضوونى بالَوكراوةى )32( لة 12/ 1623/26

 12/26/1623 في (32) تاريخ صدور النشرة
 بالَودةكرَيتةوة دةطريتة خؤى [دواجار  ] ئةو هَيمايانةى كة بؤ

mailto:info@mtikrg.org
http://www.mtikrg.org/
http://www.mtikrg.org/


        Erbil –Kurdistan Regionثيشةسازىبازرطانى وكؤمةَلطاى وةزارةتى  –مترى  06/ شةقامى هةولَير   –هةرَيمى كوردستان 

 : info@mtikrg.org2273 –2273912  –964 (0) 66 /  2273911  +phone+ 209( 6)00 / 1193222 – 1193221 – 1193222تةلةفؤن   )

www.mtikrg.org 

 

    

 [خيرةاألة العالمات التي يتم نشرها للمر] 
 ذمارةى
 الثةِرة

 بالَوكراوةى
 رقم

 تسلسل
 النشرة

رَيكةوتى ثَيشكةش 
 كردنى داواكارى
 تاريخ تقديم الطلب

 
 خاوةنى هَيما

 
 مالك العالمة

 
 هَيماى بازرطانى 

 
 العالمة التجارية

 

 

 ثؤلَى
 

 صنف

 ِرَيبينكؤمثانياى  2/26/1623  .9911

 ريبينشركة 

Rebeen 33  ،ح 91ب، ج 

  Empireكؤمثانياى 1/26/1623  .9911

 Empireشركة

EMPIRE 92 ج 

 بازرطان هيمداد ارخان نورالدين 1/26/1623  .9011

 هيمداد ارخان نورالدين التاجر

SANDY 0  ،د، ز،  22ه، ي، ل
 أ 8

 بازرطان هيمداد ارخان نورالدين 1/26/1623  .9019

 هيمداد ارخان نورالدين التاجر

SHOW 0  ،د، ز،  22ه، ي، ل
 أ 8

 بازرطان هيمداد ارخان نورالدين 1/26/1623  .9010

 هيمداد ارخان نورالدين التاجر

MERIDYEN 0  ،د، ز،  22ه، ي، ل
 أ 8

 كالسيك كؤمثانياى 9/26/1623  .9011

 كالسيك شركة

Olive 3 أ، ب 

 INCHكؤمثانياى 9/26/1623  .9011

 INCHشركة

INCH 33  ،ح 91ب، ج 

 ثَيطاسوس كؤمثانياى 8/26/1623  .9011

 بيجاسوس شركة

lypgsF 32 أ، ب، ج 

 اوزبا تكستيل كؤمثانياى 8/26/1623  .9011

 اوزبا تكستيل شركة

TONY MONTANA 13 أ، ب، ج، ه، و 

 

 كية ام اس كؤمثانياى 8/26/1623  .9011

 كية ام اس شركة

Baggy  ،20 أ، ب، ج، د، ه، و
 ز، ح، ط، ي، ك، ل

 كية ام اس كؤمثانياى 8/26/1623  .9011

 كية ام اس شركة

kocevE  ،20 أ، ب، ج، د، ه، و
 ز، ح، ط، ي، ك، ل

 فيمينا تيكستيل كؤمثانياى 8/26/1623  .9011

 فيمينا تيكستيل شركة

FEMINA 13 أ، ب، ج، د، ه، و 
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 ماظي جييم كؤمثانياى 8/26/1623  .9091

 مافي جييم شركة

aviM  ،28 أ، ب، ج، د، ه،13 أ
ب، ج، د، ه، و، 33 أ، 

 ب، ج

 اجارسان كؤمثانياى 8/26/1623  .9099

 اجارسان شركة

MAHYA  ،33 أ، ب، ج، د، ه، و، ز،ح
ط، ي، ك، ل، م، ن، س، ع، 

 ف، ص، ق، ر

 اجارسان كؤمثانياى 8/26/1623  .9090

 اجارسان شركة

ACARSAN  ،12 أ، ب، ج، د، ه، و، ز
ح،36 أ، ب، ج، د، ه، و، ز، 
ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، س، 

ع، ف، ص، ق، ر، 31 أ، ب، 
 ج

 اجارسان كؤمثانياى 8/26/1623  .9091

 اجارسان شركة

Nice Baby  ،20 أ، ب، ج، د، ه، و
 ز، ح، ط، ي، ك، ل

 اجارسان كؤمثانياى 8/26/1623  .9091

 اجارسان شركة

NOBELUX  ،36 أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط
ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف، 

 ص، ق، ر

 ايشيك كؤمثانياى 8/26/1623  .9091

 ايشيك شركة

izyonpanV  ،22 أ، ب، 16 أ، ب، ج
 33 أ

 زوهرى تكستيل كؤمثانياى 8/26/1623  .9091

 زوهرى تكستيل شركة

ZUHRE 33 أ، ب، ج 

 التون قايا كؤمثانياى 8/26/1623  .9091

 التون قايا شركة

Confy baby  ،3 أ، ب، ج، د، 3 أ، ب، ج
د، ه، و،20 أ، ب، ج، د، ه، 

 و، ز، ح، ط، ي، ك، ل

 تردستان كؤمثانياى 8/26/1623  .9091

 تردستان شركة

12 ه ليوى

 تردستان كؤمثانياى 8/26/1623  .9091

 تردستان شركة

12 ه ليوار

 تردستان كؤمثانياى 8/26/1623  .9001

 تردستان شركة

Lee vee 12 ه

 شكلي كؤمثانياى 8/26/1623  .9009

 شكليشركة

12 ه شكلي

 تردستان كؤمثانياى 8/26/1623  .9000

 تردستان شركة

Livar 12 ه

 12 ه شكلي شكلي كؤمثانياى 8/26/1623  .9001
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 Shakelli شكليشركة

 شكلي كؤمثانياى 8/26/1623  .9001

 شكليشركة

 دانذة

DANG'E 

 12 ه

 تات كيميا كؤمثانياى 26/26/1623  .9001

 تات كيميا شركة

DEX 3 أ، ب، ج، 3 أ، و

 تات كيميا كؤمثانياى 26/26/1623  .9001

 تات كيميا شركة

KAR 3 أ 

 تات كيميا كؤمثانياى 26/26/1623  .9001

 تات كيميا شركة

MEX 3 أ، ب، ج، 3 أ، و

 تات كيميا كؤمثانياى 26/26/1623  .9001

 تات كيميا شركة

Lavinya 3 أ، ب، ج، د 

 تات كيميا كؤمثانياى 26/26/1623  .9001

 تات كيميا شركة

ionG 3 أ، ب، ج 

 كارطةى البستان 16/26/1623  .9011

 معمل البستان

 البستان

Al Bustan 

 12 ز

كارطةى عبدالرحمن عبدهللا  11/26/1623  .9019
 صالح

 معمل عبدالرحمن عبدهللا صالح

Rain 31 ب 

 بازرطان سرباز ياسين اسماعيل 11/26/1623  .9010

 التاجر  سرباز ياسين اسماعيل

 وَينة طوأل سؤر

 شكل ورد احمر

19 أ، ب، ج، د

 بازرطان سرباز ياسين اسماعيل 11/26/1623  .9011

 التاجر  سرباز ياسين اسماعيل

 وَينة طوأل قاوةيي

 قهوائيشكل ورد 

19 أ، ب، ج، د

 بازرطان سرباز ياسين اسماعيل 11/26/1623  .9011

 التاجر  سرباز ياسين اسماعيل

 وَينة ثةلك زةرد

 صفراءشكل اوراق 

19 أ، ب، ج، د

 كاميران كؤمثانياى 13/26/1623  .9011

 كاميران شركة

PETROX 9 أ 

 هونطتا كؤمثانياى 13/26/1623  .9011

 هونكتا شركة

ASHIMA 39 
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 هونطتا كؤمثانياى 13/26/1623  .9011

 هونكتا شركة

MARBLE 39 

 كارطةى النجم االصفر 13/26/1623  .9011

 معمل النجم االصفر

 دجلة

ijlahD 

 22 ح، ط

 عزيز محمدبازرطان خالد  13/26/1623  .9011

 التاجر خالد عزيز محمد

 ظوكار

VOCAR 

36 ،12 

 بازرطان خالد عزيز محمد 13/26/1623  .9011

 التاجر خالد عزيز محمد

 ظينار

VINAR 

36 ،12 

 اليعقوبي كؤمثانياى 19/26/1623  .9019

 اليعقوبي شركة

GRAND 12، 36 ما عدا 12 ه،  شين
 36 ي

 اليعقوبي كؤمثانياى 19/26/1623  .9010

 اليعقوبي شركة

GRAND 12، 36 ما عدا 12 ه،  سؤر
 36 ي

 ديما  كؤمثانياى 19/26/1623  .9011

 ديما شركة

Sinbo 22 ،2 ،9 

 

 ساهينليرايا ككابيجيليك   كؤمثانياى 19/26/1623  .9011

 ساهينليرايا ككابيجيليك   شركة

omceroK 13 هـ، و ، 33 أ 

 المخلوف كؤمثانياى 18/26/1623  .9011

 المخلوف شركة

PRESTIGE  ،33 أ، ب، ج، 91 ح
 92 د

 طةشةثَيدانى خؤراككؤمثانياى 18/26/1623  .9011

 التنمية الغذائية شركة

36 ط، ح، ي، 33 أ ،  ابو عفيف
 ب، 91 ح

 طةشةثَيدانى خؤراك كؤمثانياى 18/26/1623  .9011

 التنمية الغذائية شركة

ABU AFIF  ، 36 ط، ح، ي، 33 أ
 ب، 91 ح

 طارقلقي كؤمثانياى دةزطاى  12/26/1623  .9011

 مؤسسة طارق فرع شركة

RED FOX 33 أ، ب، ج 

 طارقلقي كؤمثانياى دةزطاى  12/26/1623  .9011

 فرع شركة مؤسسة طارق

DOTS PRO  33 أ، ب، ج 

 فرياس كؤمثانياى 12/26/1623  .9011

 فرياس شركة

LOLAND3 أ ، ب لوالند  
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 فرياس كؤمثانياى 12/26/1623  .9019

 فرياس شركة

SUPER CLEAN 

 سوبر كلين

  3 أ ، ب

 فرياس كؤمثانياى 12/26/1623  .9010

 فرياس شركة

ORIO 3 أ ، ب اوريو  

 فرياس كؤمثانياى 12/26/1623  .9011

 فرياس شركة

SUPER TIDE  سوبر
 تايد

  3 أ ، ب

 فرياس كؤمثانياى 12/26/1623  .9011

 فرياس شركة

ROLEX 3 أ ، ب رولكس  

 

 

 

 رِ َيكةوتى دةرضوونى بالَوكراوةى )96( لة  18/ 1623/22

 18/22/1623 في (96) النشرةتاريخ صدور 
 بالَودةكرَيتةوة دةطريتة خؤى [ دووةمى جار ] ئةو هَيمايانةى كة بؤ

 [الثانيةة العالمات التي يتم نشرها للمر] 
 ذمارةى
 الثةِرة

 بالَوكراوةى
 رقم

 تسلسل
 النشرة

رَيكةوتى ثَيشكةش 
 كردنى داواكارى
 تاريخ تقديم الطلب

 
 خاوةنى هَيما

 

 مالك العالمة

 
 هَيماى بازرطانى 

 
 العالمة التجارية

 

 

 ثؤلَى
 

 صنف

 شواءكارطةى  36/26/1623  .9011

 معمل شواء

SUBWAY 
SURFEAS 

 ز 12

 كؤمثانياى الباتا  9/22/1623  .9011

 الباتاشركة 

alpjet 32 أ، ب، ج 

 كؤمثانياى واي بي اس 9/22/1623  .9011

 واي بي اسشركة 

VADEN 
ORGINAL 

أ، ب،  21أ، ب، ج،  9
 دأ، ب، ج،  29

 كؤمثانياى يلماز 9/22/1623  .9011

 شركة يلماز

YILMAZ 9 أ، ب، ج 

 كؤمثانياى اية جي تي اجاك 9/22/1623  .9011

 جي تي اجاكاية شركة 

AGT 22  ،أ، ب، ج، د، ه، و
أ، ب،  33أ، ب، ج،  16

 ج

 و 12 شاقو سامواكؤمثانياى  9/22/1623  .9011

32 
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 SHAGHOO سامواشركة 

 SANSHEكؤمثانياى  9/22/1623  .9019

 SANSHEشركة 

 انا ريالي

AnaReally 

 ب 31

 SANSHEكؤمثانياى  9/22/1623  .9010

 SANSHEشركة 

 انا برشلوني

AnaBrshalony 

 ب 31

 G.Hكؤمثانياى  22/22/1623  .9011

 G.Hشركة 

Cushions 
Lounge 

 أ 91

 كارطةى بةتريق 22/22/1623  .9011

 معمل بطريق

 بنكوين

Penguin 

 ق 36

 كارطةى بةتريق 22/22/1623  .9011

 معمل بطريق

 بةتريق

Batrik 

 ق 36

 العالميةالمطاعمكؤمثانياي  36/26/1623  .9011

 شركة المطاعم العالمية

BIGBITE 91 أ 

 العالميةالمطاعمكؤمثانياي  36/26/1623  .9011

 شركة المطاعم العالمية

 أ 91 بيج بايت

 اندربان كؤمثانياي 23/22/1623  .9011

 اندربان شركة

ENDERPEN 22 أ، ب 

 اندربان كؤمثانياي 23/22/1623  .9011

 اندربان شركة

ENDER 
ALUMINYUM 

 أ، ه، ز، ح، ي، ك 0

 سايم كؤمثانياي 23/22/1623  .9011

 سايم شركة

sayim 22  ،أ، ب، ج، د، ز
أ، ب، ج،  29، طح، 

 أ، ج 12د، 

 الحمصيكؤمثانياي 23/22/1623  .9019

 الحمصيشركة

 فري غيرل

FREE GIRL 

 ب، ه 13

 دةالن ثةر كؤمثانياي 23/22/1623  .9010

 دةالن بةر شركة

BENAZ 3 أ، ب 

 دةالن ثةر كؤمثانياي 23/22/1623  .9011

 دةالن بةر شركة

DLAN 3 أ، ب 
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 دةالن ثةر كؤمثانياي 23/22/1623  .9011

 دةالن بةر شركة

MS 3 أ، ب 

 دةالن ثةر كؤمثانياي 23/22/1623  .9011

 دةالن بةر شركة

NAZ 3 أ، ب 

 دةالن ثةر كؤمثانياي 23/22/1623  .9011

 دةالن بةر شركة

NUR 3 أ، ب 

 دةالن ثةر كؤمثانياي 23/22/1623  .9011

 دةالن بةر شركة

DLANPER 3  ،33ح،  91أ، ب 
 ب، ج

 ريالسي كؤمثانياي 23/22/1623  .9011

 ريالسيشركة

MALEK 36 ه 

 ريالسي كؤمثانياي 23/22/1623  .9011

 ريالسيشركة

MUGHAL 36 ه 

 زير  كؤمثانياي 23/22/1623  .9011

 زير شركة

zer 12  ،أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح
أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح،  36

، ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف، ط
أ، ب، ج، د، ه،  32ص، ق، ر، 

 ب، ج 31و، ز، 

 زير  كؤمثانياي 23/22/1623  .9019

 زير شركة

ZER 2  ،أ، ب،  3أ، ب، ج، د، 1أ، ب، ه
أ، ب، ج،  3أ، ب، ج، د،  9ج، د، 

أ، د، ه، و، ز، ح، ي،  0د، ه، و، 
أ، ب،  2أ، ب، 8أ، ب، ج، 9ك، ل، 

ط، ا، ب، د، ه، ز، ح،  22ه، و، ح،
أ، ب، ج، د، ه،  20أ، ب، ج،  29

أ، ب،  28أ، ب، د، 29ز، ح، ل، 
أ،  16أ، ب، ج، د، ه، و،  22ج، د، 

أ، ب،  11أ، ب، ج،  12ب، ج، د، 
أ، ب،  13أ، ب، ج، د،  19د،  ج،

أ،  19أ، ب، ج،  10ج، د، ه، و، 
أ، ب، ج،  39أ، ب، ج،  18ب، ج، 
أ، ب،  39أ، ب، ج، د،  30د، ه، و، 

 92أ،  96أ، ب، ج،  32أ،  38ج، 
أ، ب، ج، د، و، ز،  91أ، ب، ج، د، 

 ح

 اولد نيفي كؤمثانياي 21/22/1623  .9010

 اولدنيفيشركة

OLD NAVY 13  ،ه، و، أ، ب، ج، د
 أ، ب، ج 33

 الدو غروب كؤمثانياي 21/22/1623  .9011

 الدو غروب شركة

ALDO 3  ،29ب،  2أ، ب، ج 
أ، ج، د،  28أ، ب، ج، 

أ، ب، ج، ه، و،  13
 ب 33أ،  10

 ويستن كؤمثانياي 21/22/1623  .9011

 ويستن شركة

 أ، ب 91د،  30 ويستن
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 بانانا ريبوبليك كؤمثانياي 21/22/1623  .9011

 بانانا ريبوبليك شركة

BANANA 
REPUBLIC 

أ، ب، ج، د، ه، و،  13
 أ، ب، ج 33

 المخبريون كؤمثانياي 21/22/1623  .9011

 المخبريون شركة

Biolab 91 ج 

 غاب كؤمثانياي 21/22/1623  .9011

 غاب شركة

GAP 13  ،أ، ب، ج، د، ه، و
 أ، ب، ج 33

 دكتؤر مؤبينس كؤمثانياي 21/22/1623  .9011

 دكتور موبينس شركة

ASTER 3  ،أ، ب، ج، د، ه، و
 ج 91أ، ب، ج،  33

 روا كؤمثانياي 21/22/1623  .9011

 روا شركة

ROWATINEX 3 أ 

 روا كؤمثانياي 21/22/1623  .9011

 روا شركة

ROWACHOL 3 أ 

 انترثرايس كؤمثانياي 21/22/1623  .9019

 إنتربرايس شركة

enterprise 33  ،أ، ب،  30أ، ب
 91أ، ج،  32ب،  39

 ح

 انترثرايس كؤمثانياي 21/22/1623  .9010

 إنتربرايس شركة

DRIVE 
ALLIANCE 

 أ، ب 33

 الدو غروب كؤمثانياي 21/22/1623  .9011

 الدو غروب شركة

ALDO 
ACCESSORIES 

أ،  28أ، ب، ج،  29
أ، ب، ج،  13ج، د، 
 ب 33أ،  10ه، و، 

 الدو غروب كؤمثانياي 21/22/1623  .9011

 الدو غروب شركة

CALL IT 
SPRING 

 29ب،  2أ، ب، ج،  3
أ، ج، د،  28ج، أ، ب، 

أ، ب، ج، ه، و،  13
 ب 33أ،  10

 إنترثرايس كؤمثانياي 21/22/1623  .9011

 إنتربرايس شركة

أ، ب،  30أ، ب،  e 33شكل 
 91أ، ج،  32ب،  39

 ح

 إنترثرايس كؤمثانياي 21/22/1623  .9011

 إنتربرايس شركة

ENTERPRISE 33  ،أ، ب،  30أ، ب
 91أ، ج،  32ب،  39

 ح

 إنترثرايس كؤمثانياي 21/22/1623  .9011

 إنتربرايس شركة

DRIVE 
ALLIANCE 

 أ، ب 33
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 إنترثرايس كؤمثانياي 21/22/1623  .9011

 إنتربرايس شركة

ENTERPRISE 

car-a-rent 

أ، ب،  30أ، ب،  33
 91أ، ج،  32ب،  39

 ح

 شيل كؤمثانياي 21/22/1623  .9011

 شيل شركة

شكل اصفر، احمر، 
 رصاصي

 ب 39أ، ب،  9

 شيل كؤمثانياي 21/22/1623  .9111

 شيل شركة

 ب 39أ، ب،  9 شكل اصفر، احمر

 شيل كؤمثانياي 21/22/1623  .9119

 شيل شركة

ب،  22أ، ب،  9أ،  SHELL 2شكل 
 و 91أ،  96ب،  39

 شيل كؤمثانياي 21/22/1623  .9110

 شيل شركة

 ب 39أ، ب،  9 شكل اصفر، احمر

 شيل كؤمثانياي 21/22/1623  .9111

 شيل شركة

SHELL 2  ،ب،  22أ، ب،  9أ
 و 91 أ،  96ب،  39

 شيل كؤمثانياي 21/22/1623  .9111

 شيل شركة

POWER-V 9 ب 

 شيل كؤمثانياي 21/22/1623  .9111

 شيل شركة

RIMULA 9 أ 

 شيل كؤمثانياي 21/22/1623  .9111

 شيل شركة

HELIX 9 أ 

 ESPORTAسةنتةرى  28/22/1623  .9111

 ESPORTAمركز 

ESPORTA 92 ب، د 

 شمالَ  كؤمثانياي 16/22/1623  .9111

 شمال شركة

Shamal 33 ،ح 91ج،  ب 

 اجراس كؤمثانياي 16/22/1623  .9111

 االجراس شركة

 هالل

HALAL 

 أ، ز 12

 اجراس كؤمثانياي 16/22/1623  .9191

 االجراس شركة

 الملكة

ALMALEKA 

 أ، ز 12

 pizza pizzaكؤمثانياي 19/22/1623  .9199

 pizza pizzaشركة

pizza pizza 91 أ 

 أ، ب، ج RETAIL babyshop 33كؤمثانياي 12/26/1623  .9190
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 RETAILشركة

 RETAILكؤمثانياي 12/26/1623  .9191

 RETAILشركة

 أ، ب، ج 33 محل األطفال

 سبارتن كؤمثانياي 19/22/1623  .9191

 سبارتن شركة

 سيترو

CITRO 

 أ، ب، ج، د 3

 سبارتن كؤمثانياي 19/22/1623  .9191

 سبارتن شركة

 جيرمكس

X-GERM 

 و 3

 سبارتن كؤمثانياي 19/22/1623  .9191

 سبارتن شركة

SPLASH 

 سبالش

 و 3

 سبارتن كؤمثانياي 19/22/1623  .9191

 سبارتن شركة

 بونو

Bono 

 أ، ب، ج، د 3

 سبارتن كؤمثانياي 19/22/1623  .9191

 سبارتن شركة

 ايزي

Easy 

 أ 3

 سبارتن كؤمثانياي 19/22/1623  .9191

 سبارتن شركة

 لينول

LENOL 

 أ 3

 سبارتن كؤمثانياي 19/22/1623  .9101

 سبارتن شركة

Spartan manix 

 مانكس

 أ، ب، ج 3

 سبارتن كؤمثانياي 19/22/1623  .9109

 سبارتن شركة

ODEXSpartan  

 أودكس

 أ، ب، ج 3

 

 

 سبارتن كؤمثانياي 19/22/1623  .9100

 سبارتن شركة

Spartan 5 PLUS 3 أ، ب 

 سبارتن كؤمثانياي 19/22/1623  .9101

 سبارتن شركة

 كاميو

CAMEO 

 أ 3

 ج، د، ه، و أ، ب، SPARTAN 3 سبارتن كؤمثانياي 19/22/1623  .9101

mailto:info@mtikrg.org
http://www.mtikrg.org/
http://www.mtikrg.org/


        Erbil –Kurdistan Regionثيشةسازىبازرطانى وكؤمةَلطاى وةزارةتى  –مترى  06/ شةقامى هةولَير   –هةرَيمى كوردستان 

 : info@mtikrg.org2273 –2273912  –964 (0) 66 /  2273911  +phone+ 209( 6)00 / 1193222 – 1193221 – 1193222تةلةفؤن   )

www.mtikrg.org 

 

    

 FLASH سبارتن شركة

 سبارتن كؤمثانياي 19/22/1623  .9101

 سبارتن شركة

 غولدن

GOLDEN 

 أ 3

 RETAILكؤمثانياي 19/22/1623  .9101

 RETAILشركة

 سنتربوينت

centrepoint 

 أ، ب، ج 33

 RETAILكؤمثانياي 19/22/1623  .9101

 RETAILشركة

Splash 33 أ، ب، ج 

 RETAILكؤمثانياي 19/22/1623  .9101

 RETAILشركة

 ج أ، ب، 33 سبالش

 BLOCODEXكؤمثانياي 19/22/1623  .9101

 BLOCODEXشركة

FLORATIL 3 أ 

 BLOCODEXكؤمثانياي 19/22/1623  .9111

 BLOCODEXشركة

STIMOL 3 أ، ب، ج، و 

 BLOCODEXكؤمثانياي 19/22/1623  .9119

 BLOCODEXشركة

ACUPAN 3 أ، ب، ج، د، ه، و 

 BLOCODEXكؤمثانياي 19/22/1623  .9110

 BLOCODEXشركة

STRESAM 3 ،د، ه، و أ، ب، ج 

 

 

 

 BLOCODEXكؤمثانياي 19/22/1623  .9111

 BLOCODEXشركة

OTIPAX 3 أ، ب، ج، و 

 رفاعي كؤمثانياي 19/22/1623  .9111

 الرفاعيشركة

 الرفاعي

ALRIFAI 

أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح،  12
، طأ، ب، د، ه، و، ز، ح،  36

ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف، 
 ر

 رفاعي كؤمثانياي 19/22/1623  .9111

 الرفاعيشركة

أ، ب، ج، د، ه، و،  12 محمصة الرفاعي
أ، ب ، د،  36ز، ح، 

، ي، طه، و، ز، ح، 
ك، ل، م، ن، س، ع، 
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 ف، ر

 رفاعي كؤمثانياي 19/22/1623  .9111

 الرفاعيشركة

RFIAI-Al 12  ،أ، ب، ج، د، ه، و
أ، ب ، د،  36ز، ح، 

، ي، طه، و، ز، ح، 
ك، ل، م، ن، س، ع، 

 ف، ر

 برالينو كؤمثانياي 19/22/1623  .9111

 برالينو شركة

Pralino 36  ،طب 

 بازرطان طؤران 19/22/1623  .9111

 التاجر كوران

 ه 36 ذهب ابو عربة

 TOP MARKكؤمثانياي 13/22/1623  .9111

 TOP MARKشركة

TM  33  ،ح 91ب، ج 

 SCHNEIDERكؤمثانياي 13/22/1623  .9111

 SCHNEIDERشركة

Schneider 
Electric 

 أ، ج، و، ز، ح 2

 مرموقة كؤمثانياي 12/3/1623  .9119

 المرموقةشركة

Fresh   ALSAFI
Cream 

 ه  12

 مرموقة كؤمثانياي 12/3/1623  .9110

 المرموقةشركة

ALSAFI 
PROCESSED 

CHESSE 

 ه  12

 OXINكؤمثانياي 19/22/1623  .9111

 OXINشركة

Oxin Group 33  ،ح 91ب، ج 

 بازرطان زعيم محمد 19/22/1623  .9111

 زعيم محمدالتاجر 

GENERAL 2 ب، ه 

 بازرطان زعيم محمد 19/22/1623  .9111

 زعيم محمد التاجر 

NEW PHONE 2 ب، ه 

 الحرةكؤمثانيا 19/22/1623  .9111

 الحرةشركة

 الحرة

ALHURRA 

أ، ب،  91ب، ج،  33
 ح

 بازرطان زكريا محمد 19/22/1623  .9111

 زكريا محمدالتاجر 

 غولدن سيزر

GOLDENSEZAR 

 ب 9

 ب 9 اليت سيزر بازرطان زكريا محمد 19/22/1623  .9111
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 SEZR LIGHT زكريا محمد التاجر 

 سيزر و كوكو كؤمثانياي 19/22/1623  .9111

 سيزر و كوكوشركة

 فحم سيزر

SEZAR 

 ب 9

 سيزر و كوكو  كؤمثانياي 19/22/1623  .9111

 سيزر و كوكو شركة

COCO CZAR 9 ب 

 بريكونسكؤمثانياي 19/22/1623  .9119

 بريكونسشركة

prekons 0  ،أ، ب،  22أ، ه، ي
أ، ب،  39ج، د، ه، و، 
 ج

 كاسكنكؤمثانياي 19/22/1623  .9110

 كاسكنشركة

keskinoglu 12  ،أ، ب، ج، د، ه، و
 ز، ح

 الفاخرونكؤمثانياي 19/22/1623  .9111

 الفاخرون شركة

 ح 91ب، ج،  33 الذهبيالفاخرون 

 سيروان كؤمثانياي 18/22/1623  .9111

 سيروان شركة

SAS 36، 12 ساس 

 

 رِ َيكةوتى دةرضوونى بالَوكراوةى )92( لة 32/ 1623/21

 32/21/1623 في (92) تاريخ صدور النشرة
 [بالَودةكرَيتةوةيةكةم جار  هَيمايانةى كة بؤئةو ]

 [األولى ةالعالمات التي يتم نشرها للمر]
 ذمارةى
 الثةِرة

 بالَوكراوةى
 رقم

 تسلسل
 النشرة

رَيكةوتى ثَيشكةش 
 كردنى داواكارى
 تاريخ تقديم الطلب

 

 خاوةنى هَيما
 

 مالك العالمة

 
 هَيماى بازرطانى

 
 العالمة التجارية

 

 

 ىثؤل
 

 صنف

5341.  2/21/1623 
 اسود بازرطان بةشدار

 التاجر بشدار اسود
MONALIZA 91 ح 

5341.  2/21/1623 
 اسود بازرطان بةشدار

 التاجر بشدار اسود
MONALISA 91 ح 

5341.  3/21/1623 
 كارطةى قةنديل

 معمل قنديل
MAX 9 أ 

 أ TAJ 9 كارطةى قةنديل 3/21/1623  .5341
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 معمل قنديل

5341.  3/21/1623 
 كؤمثانياى باكوورى جيهانى

 شركة الشمالية العالمية
G1 VIRTUE 39 

5331.  3/21/1623 
 بازرطان احمد عدنان

 التاجر أحمد عدنان
POLO CITY 13 

5335.  2/21/1623 
 R.O.Iكؤمثانياى

 R.O.Iشركة

BRANDZ 
FACTORY 

33 

5331.  23/21/1623 
 كارطةى قةنديل

 معمل قنديل
PEAK POWER 9 أ 

5334.  23/21/1623 
 حامد ذنونبازرطان عمار 

 حامد ذنونالتاجر عمار 

 دجلة

Dejlah 
 أ 9

5333.  23/21/1623 
 حامد ذنونبازرطان عمار 

 حامد ذنونالتاجر عمار 

 زين

ZAIN 
 أ 9

5331.  23/21/1623 
 بازرطان يادطار عبدالقادر 

 التاجر يادكار عبدالقادر
zagrutti 13 

5331.  23/21/1623 
 كارطةى برايان 

 برايانمعمل 
 ز 12 بذار

5331.  23/21/1623 
 كارطةى برايان 

 معمل برايان
 ز 12 بذار

5331.  23/21/1623 
 كارطةى برايان 

 معمل برايان
KurKure 12 ز 

5331.  23/21/1623 
 كارطةى برايان 

 معمل برايان

Pijar POP 
CORN 

 ز 12

5311.  23/21/1623 
 كارطةى برايان 

 معمل برايان
KurKure 12 ز 

5315.  23/21/1623 
 كارطةى برايان 

 معمل برايان

 ببوب تو

POP TOP 
 ز 12
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5311.  23/21/1623 
 كارطةى برايان 

 معمل برايان

 ليزا

LEZA 
 ز 12

5314.  23/21/1623 
 كارطةى برايان 

 معمل برايان
 ز 12 بذار كابتن ماجد

5313.  23/21/1623 
 كارطةى برايان 

 معمل برايان
Pejar Haly 12 ز 

5311.  23/21/1623 
 كارطةى برايان 

 برايانمعمل 
 ز 12 بطاطا خوش لزيز

5311.  20/21/1623 
 كارطةى ئةركان عةلي

 عليمعمل اركان 

 اركان

ARKAN 
 د 32ز،  12

5311.  23/21/1623 
 كؤمثانياى ئةكات

 شركة اكات
 ج 3 969

5311.  29/21/1623 
 بازرطان ئةمجةد جةوهور

 التاجر أمجد جوهر
KINGBARBER 91 ج 

5311.  29/21/1623 
 بازرطان ئةمجةد جةوهور

 أمجد جوهرالتاجر 
 ج 91 حالقة الملك

5311.  29/21/1623 
 كؤمثانياى اية في اية

 اية فياية شركة 
OXXO 

أ، ب، ج، د، ه،  13
 أ، ب، ج 33و، 

5315.  29/21/1623 
 الفطيمكؤمثانياى 

 الفطيمشركة 
Futtaim-Al 33 أ، ب، ج 

5311.  29/21/1623 
 كؤمثانياى دةها

 دهاشركة 
MADAMECOCO 

أ،  19أ، ب، ج،  12
أ، ب، ج،  19ب، ج، د، 
 أ، ب، ج 33

5314.  29/21/1623 
 GULEKكؤمثانياى 

 GULEKشركة 
Kocera 12 ه 

5313.  2/9/1623 
 كؤمثانياى النمر البري

 النمر البري شركة 
JAGUAR 

أ، ب،  9أ، ب، ج،  33
 ج، د

 ه 36 كانى بازرطان جةمال مةحمود 11/21/1623  .5311
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 Kany التاجر جمال محمود

5311.  11/21/1623 
 كؤمثانياى ضؤك

 جوكة شرك
Chok Medical 91 ج 

5311.  11/21/1623 

 كؤمثانياى ئةتلةس جَيت

 تيشركة اطلس ج

 اطلس جت

atlasjet 

أ،  33ب، ج، ي،  20
أ، ب،  32ب،  39ب، 

 أ، ج، د 92ج، 

5311.  28/21/1623 
 كؤمثانياى إعمار

 إعمارشركة 
 إعمار

أ،  39أ، ب، ج، د،  30
 ب، ج

5311.  13/21/1623 
 كؤمثانياى إعمار

 إعمارشركة 
Emaar 

أ،  39أ، ب، ج، د،  30
 ب، ج

5311.  11/21/1623 
 كؤمثانياى إعمار

 إعمارشركة 

 داون تاون

Downtown 

أ،  39أ، ب، ج، د،  30
 ب، ج

5315.  11/21/1623 
 كؤمثانياى إعمار

 إعمارشركة 

 كالرين

Claren 

أ،  39أ، ب، ج، د،  30
 ب، ج

5311.  11/21/1623 
 كؤمثانياى إعمار

 إعمارشركة 

 وَينة

 شكل

أ،  39أ، ب، ج، د،  30
 ب، ج

5314.  11/21/1623 
 كؤمثانياى دانا

 داناشركة 

DN GENERAL 
COLD HOT 

أ،ب، ج، د، ه، و، ز،  2
أ، ب، ج، د، ه،  22ح، 

 طو، ز، ح، 

5313.  11/21/1623 
 كؤمثانياى دانا

 داناشركة 
HEAICHE 

أ،ب، ج، د، ه، و، ز،  2
أ، ب، ج، د، ه،  22ح، 

 طو، ز، ح، 

5311.  11/21/1623 
 كؤمثانياى دانا

 داناشركة 
Toyoma 

أ،ب، ج، د، ه، و، ز،  2
أ، ب، ج، د، ه،  22ح، 

 طو، ز، ح، 

5311.  11/21/1623 
 كؤمثانياى دانا

 داناشركة 
XXTREME 

أ،ب، ج، د، ه، و، ز،  2
أ، ب، ج، د، ه،  22ح، 

 طو، ز، ح، 

5311.  11/21/1623 
 كارطةى بندقة

 بندقةمعمل 
 أ 32ح،  36 باران
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5311.  31/21/1623 

بازرطان شريف 
 عبدالرحمان

 التاجر شريف عبدالرحمن

 ئاريم

ARIM 
12 ،36 

5311.  31/21/1623 
 كؤمثانياى حورة

 الحرةشركة 
GH 

أ، ب،  22أ، ب، ه،  2
 ج، د، ه، و، ز، ح

5311.  13/21/1623 
 كؤمثانياى حورة

 الحرةشركة 
GH General Life 

أ، ب،  22أ، ب، ه،  2
 ج، د، ه، و، ز، ح

5315.  13/21/1623 
 كؤمثانياى حورة

 الحرةشركة 
Westingcool 

أ، ب،  22أ، ب، ه،  2
 ج، د، ه، و، ز، ح

5311.  13/21/1623 
 كؤمثانياى حورة

 الحرةشركة 
ZAMEL 

أ، ب،  22أ، ب، ه،  2
 ج، د، ه، و، ز، ح

5314.  13/21/1623 
 كارطةى شةنطين

 معمل شنكين
Pure Oil 9 أ، ب 

5313.  19/21/1623 
 بناء سختيانأكؤمثانياى 

 بناء سختيانأشركة 
sM 33  ،ح د، 91ب، ج 

5311.  12/21/1623 
 BEFAكؤمثانياى  

 BEFAشركة
smineaJ 3 ج 

5311.  12/21/1623 

 HIGHكؤمثانياى  
FOOD 

 HIGH FOOD شركة

HFP 33  ،ح 91ب 

5311.  32/21/1623 
 كؤمثانياى  نباتكو

 نباتكو شركة
MONTIBERRY 36  ،32 

5311.  32/21/1623 

كؤمثانياى  سي فور 
 انترناشونال

 سي فور انترناشونال شركة

Siblou 12 
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2933.  

 6طهبازرطان بةشدار اسود  -: خاوةنى هَيما

 6ئازادى/ تابلؤ مؤلَ  / طةِرةكىهةولَير-: خاوةنى هَيما نيشانناو

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :-(AZMONALI )– (91 ح) 6

   6 2/21/1623لة ( 2696) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6936 983 3616 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6التاجر بشدار اسود طه -: مالك العالمة 
 6ازادي/ تابلو مول/ محلة ربيلأ-: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :-(MONALIZA )– (91 ح) 6 
 6 2/21/1623في ( 2696) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6936 983 3616-:مقدم الطلب رقم موبايل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2930.  

 6طهبازرطان بةشدار اسود  -: خاوةنى هَيما

 6ئازادى/ تابلؤ مؤلَ / طةِرةكىهةولَير-: خاوةنى هَيما نيشانناو

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :-(MONALISA )– (91 ح) 6

   6 2/21/1623لة ( 2692) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6936 983 3616 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار
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666666666666666666666666666 

 6التاجر بشدار اسود طه -: مالك العالمة 
 6ازادي/ تابلو مول / محلة ربيلأ-: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :-(MONALISA )– (91 ح) 6 
 6 2/21/1623في ( 2692) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6936 983 3616-:مقدم الطلب رقم موبايل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2939.  

 6كارطةى قةنديل بؤ ثوختةكردنى ِرؤنى بةكارهاتووى ئامَير   -: خاوةنى هَيما

 6سلَيمانى/ طةِرةكى قولةرةيس-: خاوةنى هَيما نيشانناو

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :-(MAX )– (9 أ) 6

   6 3/21/1623لة ( 2691) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6996 333 9693 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6معمل قنديل لتصفية الزيت المستعمل للمكائن  -: مالك العالمة 
 6سليمانية/ محلة قولريسال-: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :-(MAX )– (9 أ) 6 
 6 3/21/1623في ( 2691) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
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 6996 333 9693-:مقدم الطلب رقم موبايل 
 

 

 

 

 

 

 
 

2938.  

 6كارطةى قةنديل بؤ ثوختةكردنى ِرؤنى بةكارهاتووى ئامَير   -: خاوةنى هَيما

 6سلَيمانى/ طةِرةكى قولةرةيس-: خاوةنى هَيما نيشانناو

 بةرهةموثؤلَي  هَيما ناوى :-(TAJ )– (9 أ) 6

   6 3/21/1623لة ( 2693) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6996 333 9693 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6معمل قنديل لتصفية الزيت المستعمل للمكائن  -: مالك العالمة 
 6سليمانية/ محلة قولريسال-: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :-(TAJ )– (9 أ) 6 
 6 3/21/1623في ( 2693) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6996 333 9693-:مقدم الطلب رقم موبايل 
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2932.  

 رى جيهانى بؤ بازرطانى توتنوباكو كؤمثانياى -: خاوةنى هَيما (N.G.T)6/ سنوردار

 6 م/ نزيك فاملي مؤأل266هةولَير/ -: خاوةنى هَيما نيشانناو

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :- (G1 VIRTUE )– (39) 6

   6 3/21/1623لة ( 2699) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6936 990 3832 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 العالمية للتبغالشمالية  شركة -: مالك العالمة (N.G.T)6 / المحدودة 
 6م/ قرب فاميلي مول266أربيل/  -: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :- (G1 VIRTUE )– (39) 6 
 6 3/21/1623في ( 2699) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6936 990 3832-:مقدم الطلب رقم موبايل 
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2996.  

 6 بازرطان احمد عدنان صالَح -: خاوةنى هَيما

 6هةولَير/ منارة/ نزيك ثةرلةمان-: خاوةنى هَيما نيشانناو

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :-(POLO CITY )– (13) 6

   6 3/21/1623لة ( 2693) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6936 900 0212 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6التاجر أحمد عدنان صالح -: مالك العالمة 
 6أربيل/ منارة/ قرب برلمان-: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :-(POLO CITY )– (13) 6 
 6 3/21/1623في ( 2693) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6936 900 0212-:مقدم الطلب رقم موبايل 
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2992.  

 كؤمثانياى -: خاوةنى هَيماR.O.Iوكردنةوة و بازرطانى طشتى/ سنوردارآلبؤ رَيكالم و ضاثةمةنى و ب 
6
 6 011/ ذمارة لَىئيطاهةولَير/ طوندى -: خاوةنى هَيما نيشانناو

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :-(BRANDZ FACTORY )– (33) 6

   6 2/21/1623لة ( 2690) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6936 309 9632 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 شركة -: مالك العالمةR.O.I6و الطبع و النشر و التجارة العامة/ المحدودة للدعاية 
 6011أربيل/ قرية ايطالية/ رقم -: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :-(BRANDZ FACTORY )– (33) 6 
 6 2/21/1623في ( 2690) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6936 309 9632-:مقدم الطلب رقم موبايل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2991.  

 6كارطةى قةنديل بؤ ثوختةكردنى ِرؤنى بةكارهاتووى ئامَير  -: خاوةنى هَيما
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 6 طةِرةكى قولةرةيسسلَيمانى/ -: خاوةنى هَيما نيشانناو 

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :-(PEAK POWER )– (9 أ) 6

   6 23/21/1623لة ( 2699) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6996 333 9693 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6معمل قنديل لتصفية الزيت المستعمل للمكائن  -: مالك العالمة 
 6سليمانية/ محلة قولريسال-: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :-(PEAK POWER )– (9 أ) 6 
 6 23/21/1623في ( 2699) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6996 333 9693-:مقدم الطلب رقم موبايل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2993.  

 6نون حامدذبازرطان عمار  -: خاوةنى هَيما

 6موصل/ طةِرةكى زةهرا -: خاوةنى هَيما نيشانناو

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :-(دجلة Dejlah )– (9 أ) 6

   6 23/21/1623لة ( 2698) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6996 206 9293 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 
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 6نون حامدذعمار التاجر  -: مالك العالمة 
 6 موصل/ حي الزهراءال -: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :- (دجلة Dejlah )– (9 أ) 6 
 6 23/21/1623في ( 2698) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6996 206 9293-:مقدم الطلب رقم موبايل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2999.  

 6نون حامد  ذبازرطان عمار  -: خاوةنى هَيما

 6موصل/ طةِرةكى زةهرا-: خاوةنى هَيما نيشانناو

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :-(زينZAIN )– (9 أ) 6

   6 23/21/1623لة ( 2692) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6996 206 9293 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6نون حامدذعمار التاجر  -: مالك العالمة 
 6 موصل/ حي الزهراءال-: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :-(زينZAIN )– (9 أ) 6 
 6 23/21/1623في ( 2692) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
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 6996 206 9293-:مقدم الطلب رقم موبايل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2993.  

 6 مصطفىبازرطان يادطار عبدالقادر  -: خاوةنى هَيما

 6 219هةولَير/ شارى كامةرانى/ ذمارة -: خاوةنى هَيما نيشانناو

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :-(zagrutti )– (13) 6

   6 23/21/1623لة ( 2686) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6996 229 9968  -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6 مصطفىعبدالقادر التاجر يادكار  -: مالك العالمة 
 6 219ستي/ رقم  كامةرانىأربيل/ -: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :-(zagrutti )– (13) 6 
 6 23/21/1623في ( 2686) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6996 229 9968-:مقدم الطلب رقم موبايل 
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2990.  

 6 كارطةى برايان بؤ بةرهةم هَينانى جيبس -: خاوةنى هَيما

 6دهؤك/ ناوضةى ثيشةسازى نزارطى-: خاوةنى هَيما نيشانناو

 6 (ز 12) –( بذار وَينة)-: وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى

   6 23/21/1623لة ( 2682) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6936 936 1893 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6 معمل برايان إلنتاج الذرة -: مالك العالمة 
 6دهوك/ المنطقة الصناعية نزاركي-: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 6 (ز 12) –( بذار شكل)-: وصنفها العالمة اسم 
 6 23/21/1623في ( 2682) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6936 936 1893-:مقدم الطلب رقم موبايل 
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2999.  

 6كارطةى برايان بؤ بةرهةم هَينانى جيبس   -: خاوةنى هَيما

 6دهؤك/ ناوضةى ثيشةسازى نزارطى-: خاوةنى هَيما نيشانناو

 6 (ز 12) –( بذار ميكي ماوس وَينة )-: وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى

   6 23/21/1623لة ( 2681) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6936 936 1893 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6معمل برايان إلنتاج الذرة  -: مالك العالمة 
 6دهوك/ المنطقة الصناعية نزاركي-: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 6 (ز 12) –( بذارميكي ماوس  شكل )-: وصنفها العالمة اسم 
 6 23/21/1623في ( 2681) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6936 936 1893-:مقدم الطلب رقم موبايل 
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2998.  

 6كارطةى برايان بؤ بةرهةم هَينانى جيبس   -: خاوةنى هَيما

 6 دهؤك/ ناوضةى ثيشةسازى نزارطى -: خاوةنى هَيما نيشانناو
 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :- (kurkure )– (12 ز) 6

   6 23/21/1623لة ( 2683) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:ذمارةى رَيكةوت و
   6936 936 1893 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6معمل برايان إلنتاج الذرة  -: مالك العالمة 
 6 المنطقة الصناعية نزاركيدهوك/  -: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :- (kurkure )– (12 ز) 6 
 6 23/21/1623في ( 2683) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6936 936 1893-:مقدم الطلب رقم موبايل 
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www.mtikrg.org 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

2992.  

 6كارطةى برايان بؤ بةرهةم هَينانى جيبس   -: خاوةنى هَيما

 6ناوضةى ثيشةسازى نزارطىدهؤك/ -: خاوةنى هَيما نيشانناو
 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :-(POPCORNjar ip )– (12 ز) 6

   6 23/21/1623لة ( 2689) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6936 936 1893 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6معمل برايان إلنتاج الذرة  -: مالك العالمة 
 6دهوك/ المنطقة الصناعية نزاركي-: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :-(pijar POP CORN )– (12 ز) 6 
 6 23/21/1623في ( 2689) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6936 936 1893-:مقدم الطلب رقم موبايل 
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2936.  

 6كارطةى برايان بؤ بةرهةم هَينانى جيبس   -: خاوةنى هَيما

 6دهؤك/ ناوضةى ثيشةسازى نزارطى-: خاوةنى هَيما نيشانناو
 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :-(kurkure )– (12 ز) 6

   6 23/21/1623لة ( 2683) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6936 936 1893 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6معمل برايان إلنتاج الذرة  -: مالك العالمة 
 6دهوك/ المنطقة الصناعية نزاركي-: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :-(kurkure )– (12 ز) 6 
 6 23/21/1623في ( 2683) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6936 936 1893-:مقدم الطلب رقم موبايل 
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2932.  

 6كارطةى برايان بؤ بةرهةم هَينانى جيبس   -: خاوةنى هَيما

 6دهؤك/ ناوضةى ثيشةسازى نزارطى-: خاوةنى هَيما نيشانناو

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :-(بوب توبPOP TOP )– (12 ز) 6

   6 23/21/1623لة ( 2680) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6936 936 1893 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6معمل برايان إلنتاج الذرة  -: مالك العالمة 
 6دهوك/ المنطقة الصناعية نزاركي-: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :-(بوب توبPOP TOP )– (12 ز) 6 
 6 23/21/1623في ( 2680) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6936 936 1893-:مقدم الطلب رقم موبايل 

 
 

 

mailto:info@mtikrg.org
http://www.mtikrg.org/
http://www.mtikrg.org/


        Erbil –Kurdistan Regionثيشةسازىبازرطانى وكؤمةَلطاى وةزارةتى  –مترى  06/ شةقامى هةولَير   –هةرَيمى كوردستان 
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2931.  

 6كارطةى برايان بؤ بةرهةم هَينانى جيبس   -: خاوةنى هَيما

 6دهؤك/ ناوضةى ثيشةسازى نزارطى-: خاوةنى هَيما نيشانناو

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :-(ليزاLEZA  )– (12 ز) 6

   6 23/21/1623لة ( 2689) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6936 936 1893 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6معمل برايان إلنتاج الذرة  -: مالك العالمة 
 6دهوك/ المنطقة الصناعية نزاركي-: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :-(ليزاLEZA )– (12 ز) 6 
 6 23/21/1623في ( 2689) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6936 936 1893-:مقدم الطلب رقم موبايل 
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2933.  

 6كارطةى برايان بؤ بةرهةم هَينانى جيبس   -: خاوةنى هَيما

 6دهؤك/ ناوضةى ثيشةسازى نزارطى-: خاوةنى هَيما نيشانناو

 6 (ز 12) –( كابتن ماجدبذار  )-: وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى

   6 23/21/1623لة ( 2688) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6936 936 1893 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6معمل برايان إلنتاج الذرة  -: مالك العالمة 
 6نزاركيدهوك/ المنطقة الصناعية -: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 6 (ز 12) –( بذار كابتن ماجد)-: وصنفها العالمة اسم 
 6 23/21/1623في ( 2688) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6936 936 1893-:مقدم الطلب رقم موبايل 
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2939.  

 6كارطةى برايان بؤ بةرهةم هَينانى جيبس   -: خاوةنى هَيما

 6ثيشةسازى نزارطىدهؤك/ ناوضةى -: خاوةنى هَيما نيشانناو

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :-(taly popcornhpejar   )– (12 ز) 6

   6 23/21/1623لة ( 2682) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6936 936 1893 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6معمل برايان إلنتاج الذرة  -: مالك العالمة 
 6دهوك/ المنطقة الصناعية نزاركي-: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :-(taly popcornhpejar   )– (12 ز) 6 
 6 23/21/1623في ( 2682) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6936 936 1893-:مقدم الطلب رقم موبايل 
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2933.  

 6كارطةى برايان بؤ بةرهةم هَينانى جيبس   -: خاوةنى هَيما

 6دهؤك/ ناوضةى ثيشةسازى نزارطى-: خاوةنى هَيما نيشانناو

 6 (ز 12) –( لذيذبطاطا خوش )-: وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى

   6 23/21/1623لة ( 2626) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6936 936 1893 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6معمل برايان إلنتاج الذرة  -: مالك العالمة 
 6دهوك/ المنطقة الصناعية نزاركي-: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 6 (ز 12) –( لذيذبطاطا خوش )-: وصنفها العالمة اسم 
 6 23/21/1623في ( 2626) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6936 936 1893-:مقدم الطلب رقم موبايل 
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2930.  

 6 ارطةى ئةركان عةلى رةحيم بؤ برذاندن و لة كيس كردنى ضةرةزاتك -: خاوةنى هَيما

 6هةولَير/ ثيشةسازى باشوور/ نزيك سوق مركزى-: خاوةنى هَيما نيشانناو

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :-(ركانأARKAN )– (12  ،د 32ز) 6

   6 20/21/1623لة ( 2622) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6936 933 1229-:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6ركان علي رحيم لتحميص و تعبئة الجرسأمعمل  -: مالك العالمة 
 6 أربيل/ المنطقة الصناعية الجنوبية/ قرب سوق المركزي-: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :-(ركانأARKAN )– (12  ،د 32ز) 6 
 6 20/21/1623في ( 2622) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6936 933 1229-:مقدم الطلب رقم موبايل 
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2939.  

 6ئةكات بؤ بازرطانى طشتى / سنوردار  كؤمثانياى -: خاوةنى هَيما

 6 كاوة/ بازاِري ئاالن عوسمانسلَيمانى/ شةقامى  -: خاوةنى هَيما نيشانناو

 6 (ج 3) –( 969)-: وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى

   6 23/21/1623لة ( 2621) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6996 239 2399 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6 المحدودةكات للتجارة العامة/ أ شركة -: مالك العالمة 
 6 / سوق االن عثمانكاوةالسليمانية/ شارع -: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 6 (ج 3) –( 969)-: وصنفها العالمة اسم 
 6 23/21/1623في ( 2621) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6996 239 2399-:مقدم الطلب رقم موبايل 
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2938.  

 6 يوسف جوهر امجدبازرطان  -: خاوةنى هَيما

 6هةولَير/ عةنكاوة-: خاوةنى هَيما نيشانناو

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :-(KING BARBER )– (91 ج) 6

   6 29/21/1623لة ( 2623) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6936 903 6228 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6 جوهر يوسف امجدالتاجر  -: مالك العالمة 
 6أربيل/ عينكاوة-: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :-(KING BARBER )– (91 ج) 6 
 6 29/21/1623في ( 2623) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6936 903 6228-:مقدم الطلب رقم موبايل 
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2932.  

 6 يوسفبازرطان ئةمجةد جةوهةر  -: خاوةنى هَيما

 6هةولَير/ عةنكاوة -: خاوةنى هَيما نيشانناو

 6 (ج 91) –( حالقة الملك)-: وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى

   6 29/21/1623لة ( 2629) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6936 903 6228 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6مجد جوهر يوسف أالتاجر  -: مالك العالمة 
 6أربيل/ عينكاوة-: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 6 (ج 91) –( حالقة الملك)-: وصنفها العالمة اسم 
 6 29/21/1623في ( 2629) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6936 903 6228-:مقدم الطلب رقم موبايل 
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2906.  

 6اية في اية تيكستيل سانايي في بازارالما ليمتد شيركتي/ ِرةطةزى توركى كؤمثانياى -: خاوةنى هَيما

 باهشيليفلير/ ينيوسنا/ 33ايكيك جاديسي/ ذمارة  12مركيز ماهاليسي/ -: خاوةنى هَيما نيشانناو /
6إسطنبول

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :-(OXXO )– (13  ،أ، ب، ج 33أ، ب، ج، د، ه، و) 6

   6 29/21/1623لة ( 2623) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6936 903 6228  -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6تيكستيل سانايي في بازارالما ليمتد شيركتي/ الجنسية التركية هفي اي هايشركة  -: مالك العالمة 
 باهشيليفلير/ ينيوسنا/ 33 رقمايكيك جاديسي/  12مركيز ماهاليسي/ -: لمالك العالمة العنوان الكامل /

 6إسطنبول
 وصنفها العالمة اسم :-(OXXO )– (13  ،أ، ب، ج 33أ، ب، ج، د، ه، و) 6 
 6 29/21/1623في ( 2623) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6936 903 6228-:مقدم الطلب رقم موبايل 
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2902.  

 6م/ ِرةطةزى ئيماراتىالفطيم ذ.م.كؤمثانياى -: خاوةنى هَيما

 6/ دوبةى231ذمارةى ثؤستا -: خاوةنى هَيما نيشانناو

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :-(Futaim-Al )– (33 أ، ب، ج) 6

   6 29/21/1623لة ( 2620) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6936 903 6228  -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6الجنسية اإلماراتية/ مالفطيم ذ.م.شركة  -: مالك العالمة 
 6/ دبي231صندوق بريد رقم -: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :-(Futaim-Al )– (33 أ، ب، ج) 6 
 6 29/21/1623في ( 2620) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6936 903 6228-:مقدم الطلب رقم موبايل 
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2901.  

 6دها بؤ دروست كردن و بازرطانى كةل و ثةلى ناو ماأل/ ِرةطةزى توركىكؤمثانياى -: خاوةنى هَيما

 ج كات/ مجيدية كوي/ 2غولبهار محلسي/ عوني ديلليغيل زقاق/ جليك ايشمركزي/ ب بلوك/ نو -:خاوةنى هَيما نيشانناو /

6إسطنبول
 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :-(MADAMECOCO )– (12  ،33أ، ب، ج،  19أ، ب، ج، د،  19أ، ب، ج 

6 (أ، ب، ج
   6 29/21/1623لة ( 2629) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6936 903 6228 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 دها للعنابر و منتجات المنسوجات المنزلية و الصناعة و التجارة المساهمة/ الجنسية  شركة -: مالك العالمة

 6التركية
 مجيدية/ ج كات/ 2/ ب بلوك/ نو ايشمركزي/ عوني ديلليغيل زقاق/ جليك محلسيغولبهار -: لمالك العالمة العنوان الكامل 

 6إسطنبولكوي/ 
 وصنفها لعالمةا اسم :-(MADAMECOCO )– (12 ،أ، ب، ج،  19أ، ب، ج، د،  19ج،  أ، ب

 6 (أ، ب، ج 33
 6 29/21/1623في ( 2629) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6936 903 6228-:مقدم الطلب رقم موبايل 
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2903.  

 كؤمثانياى  -: خاوةنى هَيماGulek 6بؤ بازرطانى طشتى/ سنوردار

 6هةولَير/ ِرَيطاى طوَير-: خاوةنى هَيما نيشانناو

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :-(Kocera )– (12 ه) 6

   6 29/21/1623لة ( 2628) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6936 992 9961 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 شركة -: مالك العالمة Gulek 6للتجارة العامة/ المحدودة 
 6أربيل/ طريق كوير-: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :-(Kocera )– (12 ه) 6 
 6 29/21/1623في ( 2628) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6936 992 9961-:مقدم الطلب رقم موبايل 
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2909.  

 6النمر البري  بؤ بازرطانى طشتى و هةلَطرتن/ ِرةطةزى ئوردنى كؤمثانياى -: خاوةنى هَيما

 6 1 طئوردن/ شةقامى وةكالةت/ بالَةخانةى غةداف/ -: خاوةنى هَيما نيشانناو

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :-(JAGUAR )– (33 أ، ب، ج، د 9، أ، ب، ج) 6

   6 2/9/1623لة ( 906) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6936 306 2039 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6البري للتجارة العامة و التخزين/ الجنسية األردنيةالنمر شركة -: مالك العالمة 
 6 1 األردن/ شارع الوكاالت/ عمارة غداف/ ط-: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :-(JAGUAR )– (33 أ، ب، ج، د 9، أ، ب، ج) 6 
 6 2/9/1623في ( 906) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6936 306 2039-:مقدم الطلب رقم موبايل 
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2903.  

 6 بازرطان جةمال مةحمود محمد -: خاوةنى هَيما

 6سلَيمانى/ طةِرةكى ئازادى-: خاوةنى هَيما نيشانناو

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :-(كانىKany )– (36 ه) 6

   6 11/21/1623لة ( 2622) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6996 236 0620 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6 التاجر جمال محمود محمد -: مالك العالمة 
 6السليمانية/ محلة أزادي-: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :-(كانىKany )– (36 ه) 6 
 6 11/21/1623في ( 2622) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6996 236 0620-:مقدم الطلب رقم موبايل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2900.  

 6ضؤك بؤ بازرطانى ئامَيرو ثَيداويستى ثزيشكى و تاقيطة/ سنوردار كؤمثانياى -: خاوةنى هَيما

 6هةولَير/ وةزيران بةرامبةر ناز ستي -: خاوةنى هَيما نيشانناو
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 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :-(Chok Medical )– (91 ج) 6

   6 11/21/1623لة ( 6622) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6936 922 3212 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6 األجهزة والمستلزمات الطبية و المختبرية/ المحدودة جوك للتجارة شركة -: مالك العالمة 
 6أربيل/ وزيران مقابل ناز ستي-: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :-(Chok Medical )– (91 ج) 6 
 6 11/21/1623في ( 6622) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6936 922 3212-:مقدم الطلب رقم موبايل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2909.  

 6ئةتلةس جَيت بؤ فرؤكةوانى/ ِرةطةزى توركى كؤمثانياى -: خاوةنى هَيما

 أ / فلوريا/ باكركوي/ 2حي شينليك كوي/ شةقامى يشيل كوي/ ذمارة  -: خاوةنى هَيما نيشانناو/
6إسطنبول

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :- (اطلس جتATLASJET )– (20  ،أ، ب، ج،  32ب،  39أ، ب،  33ب، ج، ي

6 (أ، ج، د 92
   6 11/21/1623لة ( 6222) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6992 362 3616 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 
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 6/ الجنسية التركيةأطلس جيت للطيران المساهمة شركة -: مالك العالمة 
 أ / فلوريا/ باكركوي/ 2 رقميشيل كوي/  شارع حي شينليك كوي/ -: لمالك العالمة العنوان الكامل/

 6إسطنبول
 وصنفها العالمة اسم :- (اطلس جتATLASJET )– (20  ،أ، ب، ج،  32ب،  39أ، ب،  33ب، ج، ي

 6 (أ، ج، د 92
 6 11/21/1623في ( 6222) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6992 362 3616-:مقدم الطلب رقم موبايل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2908.  

 6 إعمار العقارية هاوبةشيةتى طشتى/ ِرةطةزى ئيماراتى كؤمثانياى -: خاوةنى هَيما

 6دبي /2996 ذمارةى ثؤستة-: خاوةنى هَيما نيشانناو

 6 (أ، ب، ج 39أ، ب، ج، د،  30) –( عمارإ)-: وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى

   6 28/21/1623لة ( 6122) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6992 362 3616 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6إعمار العقارية المساهمة العامة/ الجنسية اإلماراتية شركة -: مالك العالمة 
 6دبي   /2996ص.ب -: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 6 (ج أ، ب، 39أ، ب، ج، د،  30) –( عمارإ)-: وصنفها العالمة اسم 
 6 28/21/1623في ( 6122) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
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 6992 362 3616-:مقدم الطلب رقم موبايل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2902.  

 6 كؤمثانياى إعمار العقارية هاوبةشيةتى طشتى/ ِرةطةزى ئيماراتى -: خاوةنى هَيما

 6دبي  /2996 ذمارةى ثؤستة -: خاوةنى هَيما نيشانناو

 بةرهةموثؤلَي  هَيما ناوى :-(Emaar )– (30  ،أ، ب، ج 39أ، ب، ج، د) 6

   6 13/21/1623لة ( 6322) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6992 362 3616 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6إعمار العقارية المساهمة العامة/ الجنسية اإلماراتية  شركة -: مالك العالمة 
 6 دبي /2996ص.ب  -: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :-(Emaar )– (30  ،أ، ب، ج 39أ، ب، ج، د) 6 
 6 13/21/1623في ( 6322) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6992 362 3616-:مقدم الطلب رقم موبايل 
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2996.  

 6 كؤمثانياى إعمار العقارية هاوبةشيةتى طشتى/ ِرةطةزى ئيماراتى -: خاوةنى هَيما

 6دبي   /2996 ذمارةى ثؤستة -: خاوةنى هَيما نيشانناو

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :-( داون تاونDowntown )– (30  ،أ، ب، ج 39أ، ب، ج، د) 6

   6 11/21/1623لة ( 6922) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6992 362 3616 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6إعمار العقارية المساهمة العامة/ الجنسية اإلماراتية  شركة -: مالك العالمة 
 6دبي   /2996ص.ب -: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :-( داون تاونDowntown )– (30  ،أ، ب، ج 39أ، ب، ج، د) 6 
 6 11/21/1623في ( 6922) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6992 362 3616-:مقدم الطلب رقم موبايل 
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2992.  

 6إعمار العقارية هاوبةشيةتى طشتى/ ِرةطةزى ئيماراتى كؤمثانياى -: خاوةنى هَيما

 6دبي   /2996 ذمارةى ثؤستة-: خاوةنى هَيما نيشانناو

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :-( كالرينClaren )– (30  ،أ، ب، ج 39أ، ب، ج، د) 6

   6 11/21/1623لة ( 6322) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6992 362 3616 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6إعمار العقارية المساهمة العامة/ الجنسية اإلماراتية  شركة -: مالك العالمة 
 6دبي   /2996ص.ب -: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :-( كالرينClaren )– (30  ،أ، ب، ج 39أ، ب، ج، د) 6 
 6 11/21/1623في ( 6322) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6992 362 3616-:مقدم الطلب رقم موبايل 
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2991.  

 6إعمار العقارية هاوبةشيةتى طشتى/ ِرةطةزى ئيماراتى كؤمثانياى -: خاوةنى هَيما

 6دبي   /2996 ذمارةى ثؤستة-: خاوةنى هَيما نيشانناو

 6 (أ، ب، ج 39أ، ب، ج، د،  30) –( وَينة)-: وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى

   6 11/21/1623لة ( 2260) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6992 362 3616 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6إعمار العقارية المساهمة العامة/ الجنسية اإلماراتية  شركة -: مالك العالمة 
 6دبي   /2996ص.ب -: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 6 (أ، ب، ج 39أ، ب، ج، د،  30) –( شكل)-: وصنفها العالمة اسم 
 6 11/21/1623في ( 2260) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6992 362 3616-:مقدم الطلب رقم موبايل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2993.  

 6/ ِرةطةزى ضينى سنوردار دانا بؤ بازرطانى كؤمثانياى -: خاوةنى هَيما

 36بونهام ذمارة  بنايةناوضةى بونهام ستراند/ شيونغ وان/ هونغ كونغ/ -: خاوةنى هَيما نيشانناو 
6 36نهؤمى 

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :- (DN GENERAL COLD HOT )– (2  ،أ،ب، ج، د، ه، و، ز، ح

6 (طأ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح،  22
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   6 11/21/1623لة ( 2269) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6992 362 3696 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6الجنسية الصينيةدانا التجارية المحدودة/ شركة -: مالك العالمة 
 طابق 36بونهام رقم  بنايةبونهام ستراند/ شيونغ وان/  المنطقةهونغ كونغ/ -: لمالك العالمة العنوان الكامل 

36 6 
 وصنفها العالمة اسم :-(DN GENERAL COLD HOT )– (2  ،أ،  22أ،ب، ج، د، ه، و، ز، ح

 6 (طب، ج، د، ه، و، ز، ح، 
 6 11/21/1623في ( 2269) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6992 362 3696-:مقدم الطلب رقم موبايل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2999.  

 6كؤمثانياى دانا بؤ بازرطانى سنوردار / ِرةطةزى ضينى -: خاوةنى هَيما 

 36بونهام ذمارة  بنايةهونغ كونغ/ ناوضةى بونهام ستراند/ شيونغ وان/ -: خاوةنى هَيما نيشانناو 
6 36نهؤمى 

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :-(HEAICHE )– (2  ،أ، ب، ج، د، ه، و، ز،  22أ،ب، ج، د، ه، و، ز، ح

6 (طح، 

   6 11/21/1623لة ( 2268) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6992 362 3696 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6الجنسية الصينيةدانا التجارية المحدودة/ شركة -: مالك العالمة 
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 طابق 36بونهام رقم  بنايةبونهام ستراند/ شيونغ وان/  المنطقةهونغ كونغ/ -: لمالك العالمة العنوان الكامل 

36 6 
 وصنفها العالمة اسم :-(HEAICHE )– (2  ،طأ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح،  22أ،ب، ج، د، ه، و، ز، ح) 

6 
 6 11/21/1623في ( 2268) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6992 362 3696-:مقدم الطلب رقم موبايل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2993.  

 6دانا بؤ بازرطانى سنوردار / ِرةطةزى ضينى كؤمثانياى -: خاوةنى هَيما

 36بونهام ذمارة  بنايةهونغ كونغ/ ناوضةى بونهام ستراند/ شيونغ وان/ -: خاوةنى هَيما نيشانناو 
6 36نهؤمى 

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :-(Toyoma )– (2  ،أ، ب، ج، د، ه، و، ز،  22أ،ب، ج، د، ه، و، ز، ح

6 (طح، 

   6 11/21/1623لة ( 2262) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6992 362 3696 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6الجنسية الصينيةدانا التجارية المحدودة/ شركة -: مالك العالمة 
 طابق 36بونهام رقم  بنايةبونهام ستراند/ شيونغ وان/  المنطقةهونغ كونغ/ -: لمالك العالمة العنوان الكامل 

36 6 
 وصنفها العالمة اسم :-(Toyoma )– (2  ،طأ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح،  22أ،ب، ج، د، ه، و، ز، ح) 6 
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 6 11/21/1623في ( 2262) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6992 362 3696-:مقدم الطلب رقم موبايل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2990.  

 6دانا بؤ بازرطانى سنوردار / ِرةطةزى ضينى كؤمثانياى -: خاوةنى هَيما

 36بونهام ذمارة  بنايةهونغ كونغ/ ناوضةى بونهام ستراند/ شيونغ وان/ -: خاوةنى هَيما نيشانناو 
6 36نهؤمى 

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :-(XXTREME )– (2  ،أ، ب، ج، د، ه، و،  22أ،ب، ج، د، ه، و، ز، ح

6 (طز، ح، 

   6 11/21/1623لة ( 2226) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6992 362 3696 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6الجنسية الصينيةدانا التجارية المحدودة/ شركة -: مالك العالمة 
 طابق 36بونهام رقم  بنايةبونهام ستراند/ شيونغ وان/  المنطقةهونغ كونغ/ -: لمالك العالمة العنوان الكامل 

36 6 
 وصنفها العالمة اسم :-(XXTREME )– (2  ،أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح،  22أ،ب، ج، د، ه، و، ز، ح

 6 (ط
 6 11/21/1623في ( 2226) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6992 362 3696-:مقدم الطلب رقم موبايل 
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2999.  

 6 كارطةى بندقة بؤ بةرهةم هَينانى جبس -: خاوةنى هَيما 

 6 1031/2/9بةغدا/ ثيشةسازى جميلة/ ذمارة  -: خاوةنى هَيما نيشانناو

 6 (أ 32ح،  36) –( باران)-: وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى

   6 11/21/1623لة ( 2222) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6992 362 3696 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6إلنتاج الجبسمعمل بندقة  -: مالك العالمة 
 6 1031/2/9بغداد/ جميلة الصناعية/ المرقمة  -: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 6 (أ 32ح،  36) –( باران)-: وصنفها العالمة اسم 
 6 11/21/1623في ( 2222) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6992 362 3696 -:مقدم الطلب رقم موبايل 
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2998.  

 6بازرطان شريف عبدالرحمان محمد -: خاوةنى هَيما

 6سلَيمانى/ شةقامى مةحوي/ نزيك مزطةوتى طةورة -: خاوةنى هَيما نيشانناو

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :- (ئاريم ARIM )– (12 ،36) 6

   6 13/21/1623لة ( 2221) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6996 231 6199 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6التاجر شريف عبدالرحمن محمد -: مالك العالمة 
 6السليمانية/ شارع محوي/ قرب جامع كبير-: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :-(ئاريم ARIM )– (12 ،36) 6 
 6 13/21/1623في ( 2221) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6996 231 6199-:مقدم الطلب رقم موبايل 
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2992.  

 6بؤ بازرطانى طشتى/ سنوردار الحرة كؤمثانياى -: خاوةنى هَيما

 6هةولَير/ شةقامى شؤرش/ نزيك ثردي شؤرش-: خاوةنى هَيما نيشانناو

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :-(GH )– (2  ،أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح 22أ، ب، ه) 6

   6 13/21/1623لة ( 2223) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6936 993 1993 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6الحرة للتجارة العامة/ المحدودة شركة -: مالك العالمة 
 6أربيل/ شارع شورش/ قرب جسر شورش-: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :-(GH )– (2  ،أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح 22أ، ب، ه) 6 
 6 13/21/1623في ( 2223) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6936 993 1993-:مقدم الطلب رقم موبايل 
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2986.  

 6بؤ بازرطانى طشتى/ سنوردار الحرة كؤمثانياى -: خاوةنى هَيما

 6هةولَير/ شةقامى شؤرش/ نزيك ثردي شؤرش  -: خاوةنى هَيما نيشانناو

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :-(GH General Life )– (2  ،أ، ب، ج، د، ه، و،  22أ، ب، ه
6 (ز، ح

   6 13/21/1623لة ( 2229) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6936 993 1993 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6الحرة للتجارة العامة/ المحدودة شركة -: مالك العالمة  
 6أربيل/ شارع شورش/ قرب جسر شورش-: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :-(GH General Life )– (2  ،أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح 22أ، ب، ه) 

6 
 6 13/21/1623في ( 9222) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6936 993 1993-:مقدم الطلب رقم موبايل 
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2982.  

 6بؤ بازرطانى طشتى/ سنوردار الحرة كؤمثانياى -: خاوةنى هَيما

 6هةولَير/ شةقامى شؤرش/ نزيك ثردي شؤرش  -: خاوةنى هَيما نيشانناو

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :-(Westlingcool )– (2  ،أ، ب، ج، د، ه، و، ز،  22أ، ب، ه
6 (ح

   6 13/21/1623لة ( 2223) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6936 993 1993 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6الحرة للتجارة العامة/ المحدودة شركة -: مالك العالمة 
 6شارع شورش/ قرب جسر شورشأربيل/ -: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :-(Westlingcool )– (2  ،أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح 22أ، ب، ه) 6 
 6 13/21/1623في ( 2223) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6936 993 1993-:مقدم الطلب رقم موبايل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2981.  

 6بؤ بازرطانى طشتى/ سنوردار الحرة كؤمثانياى -: خاوةنى هَيما

 6هةولَير/ شةقامى شؤرش/ نزيك ثردي شؤرش  -: خاوةنى هَيما نيشانناو

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :-(ZAMEL )– (2  ،أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح 22أ، ب، ه) 6

   6 13/21/1623لة ( 2220) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
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   6936 993 1993 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار
666666666666666666666666666 

 6الحرة للتجارة العامة/ المحدودة شركة -: مالك العالمة 
 6أربيل/ شارع شورش/ قرب جسر شورش-: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :-(ZAMEL )– (2  ،أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح 22أ، ب، ه) 6 
 6 13/21/1623في ( 2220) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6936 993 1993-:مقدم الطلب رقم موبايل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2983.  

 6كردنى ِرؤنى ئؤتؤمبَيل كارطةى شةنطين بؤ لة بوتلَ  -: خاوةنى هَيما

 6 هةولَير/ ِرَيطاى كةسنةزان -: خاوةنى هَيما نيشانناو

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :- (Pure Oil )– (9 أ، ج) 6

   6 13/21/1623لة ( 2229) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6936 930 3989 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 6 معمل شنكين لتعبئة زيوت السيارات -: مالك العالمة 
 6أربيل/ طريق كسنزان-: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :- (Pure Oil )– (9 أ، ج) 6 
 6 13/21/1623في ( 2229) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
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 6936 930 3989-:مقدم الطلب رقم موبايل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2989.  

 كشتوكالَى/دةرمان و كةل و ثةلى ظيتةرنةرى وبؤ بازرطانى طشتى و بازرطانى سختيان  ابناء كؤمثانياى -: خاوةنى هَيما 

6 سنوردار
 6هةولَير/ شةقامى ثزيشكان/ تةيراوة -: خاوةنى هَيما نيشانناو

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :- (ms )– (33  ،د، ح 91ب، ج) 6

   6 19/21/1623لة ( 2228) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6936 920 0021 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 الزراعية/ و أبناء سختيان للتجارة العامة و تجارة األدوية و المواد الطبية البيطرية شركة -: مالك العالمة

     6 المحدودة
 6تيراوه أربيل/ شارع أطباء/  -: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :- (ms )– (33  ،د، ح 91ب، ج) 6 
 6 19/21/1623في ( 2228) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6936 920 0021-:مقدم الطلب رقم موبايل 
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2983.  

 كؤمثانياى -: خاوةنى هَيماHANDLESGESELLSCHAFT M.B.H -BEFA ِرةطةزى /

6نمساوى 
 1150-: خاوةنى هَيما نيشانناو WIEN-HACKEN GASSE 31/19 A6

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :-(Jasmine )– (3 ج) 6

   6 12/21/1623لة ( 2222) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6936 902 1382 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار

666666666666666666666666666 

 شركة -: مالك العالمةHANDLESGESELLSCHAFT M.B.H -BEFA / الجنسية

 6النمساوية
 1150-: لمالك العالمة العنوان الكامل WIEN-HACKEN GASSE 31/19 A6 
 وصنفها العالمة اسم :-(Jasmine )– (3 ج) 6 
 6 12/21/1623في ( 2222) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6936 902 1382-:مقدم الطلب رقم موبايل 

 
 

 

mailto:info@mtikrg.org
http://www.mtikrg.org/
http://www.mtikrg.org/


        Erbil –Kurdistan Regionثيشةسازىبازرطانى وكؤمةَلطاى وةزارةتى  –مترى  06/ شةقامى هةولَير   –هةرَيمى كوردستان 

 : info@mtikrg.org2273 –2273912  –964 (0) 66 /  2273911  +phone+ 209( 6)00 / 1193222 – 1193221 – 1193222تةلةفؤن   )

www.mtikrg.org 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

2980.  

 كؤمثانياى -: خاوةنى هَيماFOOD PACK HIGH و بةرداغي ثالستيكى و  بؤ بازرطانى هةموو جؤرة قاث

6 خؤراك/  سنوردار
 6/ مةيدانى ثاسكيلهللا هةولَير/ شَيخ -: خاوةنى هَيما نيشانناو

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :- (HFP )– (33  ،ح 91ب) 6

   6 12/21/1623لة ( 2216) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   6936 929 2699 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار
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 شركة -: مالك العالمةHIGH FOOD PACK لتجارة كافة انواع اقداح و المواعين البالستيكية و
 6 المواد الغذائية/ المحدودة

 6/ سوق البايسكل هللا أربيل/ شيخ -: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :- (HFP )– (33  ،ح 91ب) 6 
 6 12/21/1623في ( 2216) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 6936 929 2699-:مقدم الطلب رقم موبايل 
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2989.  

 6 م/ رةطةزى لبناني6م6ش بؤ مةوادي خواردةمةنىنباتكو  كؤمثانياى -: خاوةنى هَيما

 6 / دامور 316ذمارة  خانوولبنان/ بعورتة/  -: خاوةنى هَيما نيشانناو

 وثؤلَي بةرهةم هَيما ناوى :- (MONTBERRY مونتبيري )– (36، 12) 6

   6 32/21/1623لة ( 1212) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:و ذمارةى  رَيكةوت
   69369139698 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار
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 6م / الجنسية لبنانية 6م6نباتكو للمواد الغذائية ش شركة -: مالك العالمة 
 6 / دامور316لبنان/ بعورته/ عقار رقم  -: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :- (MONTBERRY مونتبيري )– (36، 12) 6 
 6 32/21/1623في ( 1212) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 69369139698 -:مقدم الطلب رقم موبايل 
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2988.  

 6 / رةطةزى لبنانيل6م6ش فود انترناشيونال -سي كؤمثانياى -: خاوةنى هَيما

 6 شةقامي كليمنصور/ سانتر جفينور/ بلوك س/ نهؤمي شةشلبنان/  -: خاوةنى هَيما نيشانناو

 ناوى هَيما وثؤلَي بةرهةم :- (Siblou سيبلو )– (12) 6

    6 32/21/1623لة ( 1121) -ثَيشكةش كردنى داواكارى:رَيكةوت و ذمارةى
   69369139698 -:ذمارةى مؤبايلى داواكار
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 6/ الجنسية لبنانية  ل6م6فود انترناشيونال ش -سيشركة  -: مالك العالمة 
 6 الطابق السادسكليمنصور/ سانتر جفينور/ بلوك س/  شارعلبنان/  -: لمالك العالمة العنوان الكامل 
 وصنفها العالمة اسم :- (Siblou سيبلو )– (12) 6 
 6 32/21/1623في ( 1121) -تقديم الطلب : ورقم تاريخ 
 69369139698 -:مقدم الطلب رقم موبايل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@mtikrg.org
http://www.mtikrg.org/
http://www.mtikrg.org/


        Erbil –Kurdistan Regionثيشةسازىبازرطانى وكؤمةَلطاى وةزارةتى  –مترى  06/ شةقامى هةولَير   –هةرَيمى كوردستان 

 : info@mtikrg.org2273 –2273912  –964 (0) 66 /  2273911  +phone+ 209( 6)00 / 1193222 – 1193221 – 1193222تةلةفؤن   )

www.mtikrg.org 

 

    

 

 

 

 

 

 

mailto:info@mtikrg.org
http://www.mtikrg.org/
http://www.mtikrg.org/

