
 

       

 

 

 

 

 

 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

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


 هعلىهاخ التزخيص العالهح الوزخصح

 : العذد 7831 رقن اإلعالى :

 72/8/2172تاريخ اصذار شهادج التسجيل:  71271العالهح: رقن 

 77/2/2171 تاريخ تقذين طلة التزخيص: 72/7/2122 ًافذج لغايح: 72/7/2172 : تسجيلها تأريخ

 ب ج ( -82) الصٌف والوادج :
على التزخيص تأستخذام العالهح : الوىافقح  :التزخيص هىضىع
 Seven-Up International, a:اسن الجهح )هاًحح التزخيص(  ب ج ( -82()سفي اب ليوى( تالصٌف )71271الوزقوح )

division of The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland 

 Corner House, 20 Parliament Street   : العٌىاى القذين
Hamilton, Bermuda. 

( خوس سٌىاخ اعتثاراً هي تاريخ الوىافقح على 5): هذج التزخيص 
 2/5/2171التزخيص 

 Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoriaالعٌىاى الجذيذ :
Street, Hamilton, HM12, Bermuda  

 

: شزكح تغذاد للوشزوتاخ الغاسيح هساهوح  اسن الجهح )الوزخص لها (
 خاصح  

 

الشعفزاًيح   –تغذاد  –العزاق  عٌىاًها :   

 

 

 

 

 

 هسجل العالهاخ التجاريح

 



 هعلىهاخ التزخيص العالهح الوزخصح

 : العذد 7831 رقن اإلعالى :

 72/8/2172تاريخ اصذار شهادج التسجيل:  12122العالهح: رقن 

 72/7/2171 تاريخ تقذين طلة التزخيص: 72/2/2127ًافذج لغايح:  72/2/2177 : تسجيلها تأريخ

 ب ج ( -82) الصٌف والوادج :
: : الوىافقح على التزخيص تأستخذام العالهح التزخيص هىضىع
 Seven-Up International, a:اسن الجهح )هاًحح التزخيص(  ب ج ( -82()سفي ايس( تالصٌف )12122الوزقوح )

division of The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland 

 Corner House, 20 Parliament Street   العٌىاى القذين :
Hamilton, Bermuda. 

( خوس سٌىاخ اعتثاراً هي تاريخ الوىافقح على 5: )هذج التزخيص 
 2/5/2171التزخيص 

 Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoriaالعٌىاى الجذيذ :
Street, Hamilton, HM12, Bermuda  

 

: شزكح تغذاد للوشزوتاخ الغاسيح هساهوح  لها ( اسن الجهح )الوزخص
 خاصح  

 

الشعفزاًيح   –تغذاد  –عٌىاًها : العزاق    

 

 

 

 

 

 هسجل العالهاخ التجاريح

 



 هعلىهاخ التزخيص العالهح الوزخصح

 : العذد 7831 رقن اإلعالى :

 72/8/2172تاريخ اصذار شهادج التسجيل:  12181العالهح: رقن 

 72/7/2171تاريخ تقذين طلة التزخيص:  72/2/2127ًافذج لغايح:  72/2/2177 : لهاتسجي تأريخ

 ب ج ( -82) الصٌف والوادج :
: : الوىافقح على التزخيص تأستخذام العالهح التزخيص هىضىع
 Seven-Up International, a:اسن الجهح )هاًحح التزخيص(  ب ج ( -82()سفي ايس( تالصٌف )12181الوزقوح )

division of The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland 

 Corner House, 20 Parliament Street   العٌىاى القذين :
Hamilton, Bermuda. 

( خوس سٌىاخ اعتثاراً هي تاريخ الوىافقح على 5: )هذج التزخيص 
 2/5/2171التزخيص 

 Swan Building, 3rd Floor, 26 Victoriaالعٌىاى الجذيذ :
Street, Hamilton, HM12, Bermuda  

 

: شزكح تغذاد للوشزوتاخ الغاسيح هساهوح  اسن الجهح )الوزخص لها (
 خاصح  

 

الشعفزاًيح   –تغذاد  –عٌىاًها : العزاق    

 

 

 

 

 

 هسجل العالهاخ التجاريح
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