
 

       

 

 

 

 

 

 

 نشرة العالماث والبياناث التجاريت
TRADEMARKS AND DESCRIPTIONS 

BULLETIN 

 األوىل النشرة

FIRST BULLETIN 

 (3186)رقم اإلعالن
ADVERTSIMENT NO. :(1386) 

 -:.NO  632                                                                             643   -العدد:  

  :DATE    21/9/2020                                                  32/9/3232  -ريخ:االت  
 نشورة على املوقع االلكرتوني لوزارة الصناعت واملعادن العراقيت متفاصيل العدد 

www.industry.gov.iq  
 ( 483رة للتسجيل : )عدد العالماث املنشو

 (54عدد العالماث املنشورة للتنويه )
 (29عدد طلباث التسجيل املودعت امللغيت )

 (3) تغيري اسم+ للتجديدعدد العالماث املنشورة 
 (5: ) تجديدعدد العالماث املنشورة لل

 (5عدد العالماث املنشورة للشطب : )
 (3: )جتديد+  عنوان عدد العالماث املنشورة تغيري

  (4: )+تغيري عنوان + جتديدعدد العالماث املنشورة نقل ملكيت
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 :انعذد 3186سقم اإلعالن : 

 8/1/1515 تبسيخ تقذيم طهت تجذيذ انشهبدح: 36/31/1552 تبسيخ اول تسجيم: 00456 انعالمخ:سقم 

 36/31/1532 نبفزح نغبيخ: 36/31/1552 :نفبريخ اخش شهبدحفتشح ثذايخ 

 30/31/1512 نبفزح نغبيخ: 36/31/1532 نفبريخ انشهبدح انمجذدح:فتشح ثذايخ 

 ة ( -11)وانمبدح : انصنف

   ششكخ انخطىط انحشح نهتجبسح انعبمخ  االسم انكبمم نصبحت انطهت :

 33380عمبن  803221/ انممهكخ االسدنيخ انهبشميخ ص . ة  عمبن انصىيفيخ  انعنىان انكبمم نصبحت انطهت :

NAME:  

ADDRESS: 

 

 

 

 
 

 

  مسجم انعالمبد انتجبسيخ                                                                                                                     

 

 



 :انعذد 3186سقم اإلعالن : 

 38/1/1532تبسيخ تقذيم طهت تجذيذ انشهبدح:  36/31/1552تبسيخ اول تسجيم:  00455 انعالمخ:سقم 

 36/31/1532نغبيخ:  نبفزح 36/31/1552 :ثذايخ فتشح نفبريخ اخش شهبدح

 30/31/1512 نبفزح نغبيخ: 36/31/1532ثذايخ فتشح نفبريخ انشهبدح انمجذدح: 

 ة ( -0)انصنف وانمبدح :

 ششكخ انخطىط انحشح نهتجبسح انعبمخ    االسم انكبمم نصبحت انطهت :

 33380عمبن  803221 عمبن انصىيفيخ / انممهكخ االسدنيخ انهبشميخ ص . ة  انعنىان انكبمم نصبحت انطهت :

NAME:  

ADDRESS:  

 

 

 
 

 

 

 

  مسجم انعالمبد انتجبسيخ                                                                                                                     



 

 :انعذد 3186سقم اإلعالن : 

 8/1/1515تبسيخ تقذيم طهت تجذيذ انشهبدح:  36/31/1552تبسيخ اول تسجيم:  00458 انعالمخ:سقم 

 36/31/1532نبفزح نغبيخ:  36/31/1552 :ثذايخ فتشح نفبريخ اخش شهبدح

 30/31/1512 نبفزح نغبيخ: 36/31/1532ثذايخ فتشح نفبريخ انشهبدح انمجذدح: 

 ة ( -11)انصنف وانمبدح :

 نهتجبسح انعبمخ   ششكخ انخطىط انحشح  االسم انكبمم نصبحت انطهت :

 33380عمبن  803221عمبن انصىيفيخ / انممهكخ االسدنيخ انهبشميخ ص . ة   انعنىان انكبمم نصبحت انطهت :

NAME:  

ADDRESS:  

 

 

 
 

 

 

  مسجم انعالمبد انتجبسيخ                                                                                                                     

 



 

 :انعذد 3186سقم اإلعالن : 

 35/35/1532تبسيخ تقذيم طهت تجذيذ انشهبدح:  6/35/1532تبسيخ اول تسجيم:  15556 انعالمخ:سقم 

 6/35/1512نبفزح نغبيخ:  6/35/1532 :ثذايخ فتشح نفبريخ اخش شهبدح

 ة ج ( -11)انصنف وانمبدح :

 ششكخ شبثي نتعجئخ انميبه انغبصيخ انمحذودح انطهت :االسم انكبمم نصبحت 

 انعشاق  انعنىان انكبمم نصبحت انطهت :

NAME:  

ADDRESS:  

 

 
 

 

 

 

  مسجم انعالمبد انتجبسيخ                                                                                                                     
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