
 

       

 

 

 

 

 

 
 نشرج العالماخ والثياناخ التجاريح
TRADEMARKS AND DESCRIPTIONS 

BULLETIN 

 األوىل النشرة

FIRST BULLETIN 

 (3177)رقم اإلعالن
ADVERTSIMENT NO. :(1377) 

 -:.NO  605                                                                              065  -العدد:  
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 الوحكوح قرار توىجةالوسجلح  العالهح تفاصيل تفاصيل العالهح الولغيح توىجة قرار الوحكوح

 العدد الجديد: 9511رقن االعالى الجديد: 335:القدين العدد 9531:القدينرقن اإلعالى 

  رقن العالهح الجديدج: 15357 العالهح  الولغيح:رقن 

  اريخ تسجيل العالهح الجديدج:ت 2/2/2791 : تسجيل العالهح الولغيح تأريخ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                : تاريخ الشهادج الولغيح اى وجدخ

  رقن وتاريخ قرار الوحكوح تالتسجيل: 92/1/2798فــــي  2791/ب/385 رقن وتاريخ قرار الوحكوح تااللغاء:

 )االصناف الوسجلح: ب ( -53)االصناف الولغيح:

للتجارج العاهح والنقل شركح خيراخ الونافع  : العالهح الولغيحن صاحة اس
 العام 

  :االسن الجديد لصاحة الطلة 

شارع  –زقاق الثالط  –تيروخ  –لثناى  : العالهح الولغيحعنىاى صاحة 
 2ط –تنايح تيضىى  –احود طثارج 

:                                    العنىاى 

 الولغيحالعالهح 
 

 

 

 

 العالهح الوسجلح
 

 

                                                  

 



 الوحكوح قرار توىجةالوسجلح  العالهح تفاصيل توىجة قرار الوحكوح تفاصيل العالهح الولغيح

 العدد الجديد: 9511رقن االعالى الجديد: :القدين العدد :القدينرقن اإلعالى 

 18555رقن العالهح الجديدج:  العالهح  الولغيح: رقن 

 27/2/2791 تاريخ تسجيل العالهح الجديدج: : تسجيل العالهح الولغيح تأريخ

  : تاريخ الشهادج الولغيح اى وجدخ

  رقن وتاريخ قرار الوحكوح تااللغاء:
ن وتاريخ قرار الوحكوح رق

 28/97/2798في 2798/هىحده/ب/283/579تالتسجيل:

 ب ( -53االصناف الوسجلح:) االصناف الولغيح:)

 ارج العاهح شركح الىحدانيح للتج االسن الجديد لصاحة الطلة :  : العالهح الولغيحن صاحة اس

21799ص.ب  –دتي  –االهاراخ   : العالهح الولغيحعنىاى صاحة  : العنىاى                                     

 الولغيحالعالهح 
 

 

 
  

 

 

 

 

 العالهح الوسجلح
 

 

 



 الوحكوح قرار توىجةالوسجلح  العالهح تفاصيل تفاصيل العالهح الولغيح توىجة قرار الوحكوح

 العدد الجديد: 9511رقن االعالى الجديد: :القدين العدد :القدين رقن اإلعالى

 15939رقن العالهح الجديدج:  العالهح  الولغيح: رقن 

 3/3/2798 تاريخ تسجيل العالهح الجديدج: : تسجيل العالهح الولغيح تأريخ

  : تاريخ الشهادج الولغيح اى وجدخ

  رقن وتاريخ قرار الوحكوح تااللغاء:
في  2798/ب/355تاريخ قرار الوحكوح تالتسجيل: رقن و

95/92/2798 

 ا ب ج د ( -53االصناف الوسجلح:) االصناف الولغيح:)

  : العالهح الولغيحن صاحة اس
شركح سيدروش للتجارج العاهح االسن الجديد لصاحة الطلة :

 والىكاالخ التجاريح  

سليوانيح  –العراق   : العالهح الولغيحعنىاى صاحة   : العنىاى                                     

 الولغيحالعالهح 
 

 

 
  

 

 

 

 

 العالهح الوسجلح
 

 

                                                  

 



 الوحكوح قرار توىجةالوسجلح  العالهح تفاصيل تفاصيل العالهح الولغيح توىجة قرار الوحكوح

 العدد الجديد: 9511رقن االعالى الجديد: 335:القدين العدد 9531:القدينرقن اإلعالى 

 رقن العالهح الجديدج:  15279العالهح  الولغيح: رقن 

  تاريخ تسجيل العالهح الجديدج: 3/92/2795: تسجيل العالهح الولغيح تأريخ

  : تاريخ الشهادج الولغيح اى وجدخ

 رقن وتاريخ قرار الوحكوح تالتسجيل:  92/1/2798في  2791/ب/383 رقن وتاريخ قرار الوحكوح تااللغاء:

 االصناف الوسجلح:) ب ( -53االصناف الولغيح:)

شركح خيراخ الونافع للتجارج العاهح والنقل  : العالهح الولغيحن صاحة اس
 العام 

  االسن الجديد لصاحة الطلة :

شارع  –زقاق الثالط  –تيروخ  –لثناى  : العالهح الولغيحعنىاى صاحة 
 2ط –تنايح تيضىى  –احود طثارج 

: العنىاى                                     

 الولغيحالعالهح 

 

 

 العالهح الوسجلح
 

 

 



 الوحكوح قرار توىجةالوسجلح  العالهح تفاصيل تفاصيل العالهح الولغيح توىجة قرار الوحكوح

 العدد الجديد: 9511يد:رقن االعالى الجد 335:القدين العدد 9531:القدينرقن اإلعالى 

 رقن العالهح الجديدج:  15257العالهح  الولغيح: رقن 

  تاريخ تسجيل العالهح الجديدج: 93/92/2795: تسجيل العالهح الولغيح تأريخ

  : تاريخ الشهادج الولغيح اى وجدخ

 وتاريخ قرار الوحكوح تالتسجيل:  رقن 93/1/2798في  2791/ب/385 رقن وتاريخ قرار الوحكوح تااللغاء:

 االصناف الوسجلح:) ب ( -53االصناف الولغيح:)

شركح خيراخ الونافع للتجارج العاهح والنقل  : العالهح الولغيحن صاحة اس
 العام 

  االسن الجديد لصاحة الطلة :

شارع  –زقاق الثالط  –تيروخ  –لثناى  : العالهح الولغيحعنىاى صاحة 
 2ط –تنايح تيضىى  –احود طثارج 

: العنىاى                                     

 الولغيحالعالهح 
 

 

 

 

 العالهح الوسجلح
 

 

                                                  

 



 الوحكوح قرار توىجةالوسجلح  العالهح تفاصيل تفاصيل العالهح الولغيح توىجة قرار الوحكوح

 العدد الجديد: 9511رقن االعالى الجديد: 335:القدين العدد 9531:ينالقدرقن اإلعالى 

 رقن العالهح الجديدج:  15277العالهح  الولغيح: رقن 

  تاريخ تسجيل العالهح الجديدج: 3/92/2795: تسجيل العالهح الولغيح تأريخ

  : تاريخ الشهادج الولغيح اى وجدخ

 رقن وتاريخ قرار الوحكوح تالتسجيل:  93/1/2798في  2791/ب/383 رقن وتاريخ قرار الوحكوح تااللغاء:

 االصناف الوسجلح:) ب ( -53االصناف الولغيح:)

شركح خيراخ الونافع للتجارج العاهح والنقل  : العالهح الولغيحن صاحة اس
 العام 

  االسن الجديد لصاحة الطلة :

شارع  –لثالط زقاق ا –تيروخ  –لثناى  : العالهح الولغيحعنىاى صاحة 
 2ط –تنايح تيضىى  –احود طثارج 

: العنىاى                                     

 الولغيحالعالهح 
 

 

 

 العالهح الوسجلح
 

 

                                                  

 



 وحكوحال قرار توىجةالوسجلح  العالهح تفاصيل تفاصيل العالهح الولغيح توىجة قرار الوحكوح

 العدد الجديد: 9511رقن االعالى الجديد: 335:القدين العدد 9531:القدينرقن اإلعالى 

 رقن العالهح الجديدج:  15231العالهح  الولغيح: رقن 

  تاريخ تسجيل العالهح الجديدج: 93/92/2795: تسجيل العالهح الولغيح تأريخ

  : تاريخ الشهادج الولغيح اى وجدخ

 رقن وتاريخ قرار الوحكوح تالتسجيل:  92/1/2798في  2791/ب/382 ار الوحكوح تااللغاء:رقن وتاريخ قر

 االصناف الوسجلح:) ب ( -53االصناف الولغيح:)

شركح خيراخ الونافع للتجارج العاهح والنقل  : العالهح الولغيحن صاحة اس
 العام 

  االسن الجديد لصاحة الطلة :

شارع  –زقاق الثالط  –تيروخ  –لثناى  : العالهح الولغيحعنىاى صاحة 
 2ط –تنايح تيضىى  –احود طثارج 

: العنىاى                                     

 الولغيحالعالهح 
 

 

 
 

 

 العالهح الوسجلح
 

 

 

 



 الوحكوح قرار توىجةالوسجلح  العالهح تفاصيل تفاصيل العالهح الولغيح توىجة قرار الوحكوح

 العدد الجديد: 9511رقن االعالى الجديد: 335:القدين العدد 9531:ينالقدرقن اإلعالى 

 رقن العالهح الجديدج:  15317العالهح  الولغيح: رقن 

  تاريخ تسجيل العالهح الجديدج: 22/9/2791: تسجيل العالهح الولغيح تأريخ

  : تاريخ الشهادج الولغيح اى وجدخ

 رقن وتاريخ قرار الوحكوح تالتسجيل:  93/1/2798في  2791/ب/381 رقن وتاريخ قرار الوحكوح تااللغاء:

 االصناف الوسجلح:) ب ( -53االصناف الولغيح:)

شركح خيراخ الونافع للتجارج العاهح والنقل  : العالهح الولغيحن صاحة اس
 العام 

  االسن الجديد لصاحة الطلة :

شارع  –لثالط زقاق ا –تيروخ  –لثناى  : العالهح الولغيحعنىاى صاحة 
 2ط –تنايح تيضىى  –احود طثارج 

: العنىاى                                     

 الولغيحالعالهح 
 

 

 

 

 

 العالهح الوسجلح
 

 

                                                  

 



 الوحكوح قرار توىجةالوسجلح  العالهح تفاصيل تفاصيل العالهح الولغيح توىجة قرار الوحكوح

 العدد الجديد: 9511رقن االعالى الجديد: 335:القدين العدد 9531:القدينرقن اإلعالى 

 رقن العالهح الجديدج:  53935العالهح  الولغيح: رقن 

  تاريخ تسجيل العالهح الجديدج: 95/5/2795: تسجيل العالهح الولغيح تأريخ

  : تاريخ الشهادج الولغيح اى وجدخ

 رقن وتاريخ قرار الوحكوح تالتسجيل:  57/1/2798في  2791/ب/535 رار الوحكوح تااللغاء:رقن وتاريخ ق

 االصناف الوسجلح:) ج ( -5االصناف الولغيح:)

  االسن الجديد لصاحة الطلة : هؤسسح السجاج الولكي للتجارج العاهح  : العالهح الولغيحن صاحة اس

ص.ب  –دتي  –لعرتيح الوتحدج االهاراخ ا : العالهح الولغيحعنىاى صاحة 
2395 

: العنىاى                                     

 الولغيحالعالهح 
 

 

 

 

 

 

 العالهح الوسجلح
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