
 

       

 

 

 

 

 

 
 نشرج العالماخ والثياناخ التجاريح
TRADEMARKS AND DESCRIPTIONS 

BULLETIN 

 األوىل النشرة

FIRST BULLETIN 

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

 -:.NO  605                                                                              065  -العدد:  

  :DATE  16/6/2019                                                   60/0/1669  -ريخ:االت  
 نشورج على املوقع االلكرتوني لوزارج الصناعح واملعادن العراقيح متفاصيل العدد 

www.industry.gov.iq  
 ( 333عدد العالماخ املنشورج للتسجيل : )

 (5) عدد العالماخ املنشورج للرتخيص
 (3عدد العالماخ املنشورج للتنويه : )

 (66) عدد العالماخ املنشورج للتغيري االسم
  (9عدد العالماخ املنشورج تقراراخ قضائيح  )

 ( 156: ) شطةعدد العالماخ املنشورج لل
 (99عدد العالماخ املنشورج لنقل امللكيح )

 (6الغاء كتاب نقل ملكيح )

REPUBLIC OF IRAQ 

MINISTRY OF INDUSTRY & 

MINERALS 

INDUSTRIAL DEVELOPMENT& 

REGULATORY DIRECTORATE 

DEPARTMENT OF 

TRADEMARKS & DESCRIPTIONS 

 جمهىريت العراق

 ة الصناعت والمعادنوزار

 دائرة التطىير والتنظيم الصناعي

 قسم العالماث والبياناث التجاريت

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


 /الغاء شطةذىويً

 رلم الصحيفح : 7311رلم اإلعالن : 

 22/1/2551ذأريخً :  55953 رلم العالمح : الواحح  اسم العالمح :

حسة كراب  24/2/2579( تراريخ 596( تالعذد )7314( )الواحح( المىشورج في الىشزج )55953ذم الغاء وشز شطة العالمح الرجاريح المزلمح )

 لذا وجة الرىويً .  2/5/2579ي ف 26163المسم المزلم 

 ب ج ( -32) الصىف والمادج :

 شزكح السخي للرجارج العامح المحذودج  االسم الكامل لصاحة الطلة :

 تغذاد / العزاق  -الطاتك الثاوي   –العمارج المذورج  –راس الشورجح  العىوان الكامل لصاحة الطلة :

  

 

 

 مسجل العالماخ الرجاريح

 

 



 ذىويً

 رلم الصحيفح : 7311رلم اإلعالن : 

 6/72/2575ذأريخً :  56522 رلم العالمح :  ٌوليسريزاسم العالمح :

ان االسم  حيهاالسم في  خطأ في 25/6/2576 ( في544( في وشزج العالماخ الرجاريح تالعذد )56522سثك وان ذم وشز العالمح الرجاريح المزلمح )

 وجة الرىويً . لذا الصحيح للعالمح مثثد ادواي

 ا ب ٌـ ( -25) الصىف والمادج :

 .Abercrombie & Fitch Europe SA االسم الكامل لصاحة الطلة :

  .Via Moree, 6850 Mendrisio, Switzerland العىوان الكامل لصاحة الطلة :

 تعذ الرىويً لثل الرىويً

  

 مسجل العالماخ الرجاريح

 

 



 ذىويً

 رلم الصحيفح : 7311رلم اإلعالن : 

 25/1/2551ذأريخً :  55963 رلم العالمح : دوتالفه اسم العالمح :

 والعىوان  االسم خطأ في 26/2/2576 ( في566( في وشزج العالماخ الرجاريح تالعذد )55963العالمح الرجاريح المزلمح ) ذجذيذ سثك وان ذم وشز

 لذا وجة الرىويً . الصحيح للعالمح مثثد ادواي والعىوان ان االسم حيهفي 

 أ ( -5) الصىف والمادج :

 SANOFI االسم الكامل لصاحة الطلة :

 .rue La Boetie, 75008 Paris, France 54 العىوان الكامل لصاحة الطلة :

 تعذ الرىويً لثل الرىويً

  

 مسجل العالماخ الرجاريح
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