
 

       

 

 

 

 

 

 نشرة العالماث والبياناث التجاريت
TRADEMARKS AND DESCRIPTIONS 

BULLETIN 

 األوىل النشرة

FIRST BULLETIN 

 (3187)رقم اإلعالن
ADVERTSIMENT NO. :(1387) 

 -:.NO  635                                                                             635   -العدد:  

  :DATE   16/11/2020                                              66/66/0202  -ريخ:االت  
 نشىرة على املىقع االلكرتوني لىزارة الصناعت واملعادن العراقيت متفاصيل العدد 

www.industry.gov.iq  
 ( 587لتسجيل : )عدد العالماث املنشىرة ل

 (9):عدد العالماث املنشىرة للتنىيه 
 (3عدد العالماث املنشىرة للتجديد :)

 (3عدد العالماث املنشىرة للرتخيص + تغيري عنىان: )
 (52) :عدد طلباث التسجيل املىدعت امللغيت

 (5): + تغيري عنىان تغيري اسم+ للتجديدعدد العالماث املنشىرة 
 (7عدد العالماث املنشىرة تغيري اسم +تغيري عنىان +نقل ملكيت +جتديد  :)

 (3: ) قراراث قضائيت عدد العالماث املنشىرة
 (63: ) تغيري االسمعدد العالماث املنشىرة لل

 (621: )عنىان عدد العالماث املنشىرة تغيري
 (56عدد العالماث املنشىرة نقل ملكيت: )

 (68لشطب : )عدد العالماث املنشىرة ل
 (6+ نقل ملكيت :  ) عدد العالماث املنشىرة للتجديد

  (6:  ) +تغيري عنىان دمج اجلهاث + تغيري اسم عدد العالماث املنشىرة ل

REPUBLIC OF IRAQ 

MINISTRY OF INDUSTRY & 

MINERALS 

Economic Directorate 

DEPARTMENT OF 

TRADEMARKS & DESCRIPTIONS 

 جمهىريت العراق

 وزارة الصناعت والمعادن

 االقتصاديتدائرة ال

 قسم العالماث والبياناث التجاريت
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 المحكمح قرار المسجلح تموجة العالمح تفاصيل

    7831:   رقم االعالن

 15/9/1175تأريخه :  11373 رقم الطلة :

 ا ب ج د هـ و ( -83ب ج و () -77ز ح () -9االصناف المسجلح:)

 11/3/1179في  1171/ب/159رقم وتاريخ قرار المحكمح تالتسجيل:  

  .Philip Morris Products S.A : االسم الكامل لصاحة الطلة 

   Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Switzerland العنوان الكامل لصاحة الطلة :

 

 

 

                                                  

 مسجل العالماخ التجاريح                                                                                                                                                  

 



 المحكمح قرار المسجلح تموجة العالمح تفاصيل

    7831:   رقم االعالن

 1/77/1171تأريخه :  13141 رقم الطلة :

 أ ( -75ب ج د و () -4االصناف المسجلح:)

 79/77/1179في  1179/ب/133رقم وتاريخ قرار المحكمح تالتسجيل:  

  شركح السوراء لتجارج التثغ والذخان  : االسم الكامل لصاحة الطلة 

   االردن  -عمان  العنوان الكامل لصاحة الطلة :

 

 

 

                                                  

 مسجل العالماخ التجاريح                                                                                                                                                  



 المحكمة قرار المسجلة تمىجة العالمة تفاصيل تفاصيل العالمة الملغية تمىجة قرار المحكمة

 العدد الجديد:   7831رقم االعالن الجديد:   535العدد القديم:  3131 م اإلعالن القديم:قر

 رقم العالمة الجديدة:  13114رقم العالمة  الملغية: 

  تاريخ تسجيل العالمة الجديدة: 92/5/9132تأريخ تسجيل العالمة الملغية : 

  :  تاريخ الشهادة الملغية ان وجدت

 تالتسجيل:   رقم وتاريخ قرار المحكمة 11/2/9132في  9132/ب/31 رقم وتاريخ قرار المحكمة تااللغاء:

 )االصناف المسجلة: ا ب ج د هـ و ز ح ( -2ا ب ج () -8ا ب ج () -2االصناف الملغية:)

 Yongkang Xulang Industry andاسم صاحة العالمة الملغية : 
Trade Co., Ltd.  االسم الكامل لصاحة الطلة :  

 ,No. 216 MEILONG ROAD عنىان صاحة العالمة الملغية :
XICHENG, YONGKANG, ZHEJIANG, CHINA  : العنوان الكامل لصاحة الطلة 

 الملغيحالعالمح 
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