
 

       

 

 

 

 

 

 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/


 :انعدد 3187زقم اإلعالن : 

 36/8/2038 تازيخ تقديم طهة تجديد انشهادة: 26/8/2001 تازيخ اول تسجيم: 66244 انعالمة:زقم 

 26/8/2038 وافرة نغاية: 26/8/2001 :وفاذية اخس شهادةفتسة تداية 

 21/8/2028 وافرة نغاية: 26/8/2038 وفاذية انشهادة انمجددة:فتسة تداية 

 ا ح ( -62ا ب هـ () -29)مادة :انصىف وان

  االسم انكامم نصاحة انطهة :

  انعىىان انكامم نصاحة انطهة :

NAME: Pizza Hut International, LLC 

ADDRES : 14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas 75254 USA 

 

 
 

 

 

 

  مسجم انعالمات انتجازية                                                                                                                     

 

 



 :انعدد 3187زقم اإلعالن : 

 9/8/2038تازيخ تقديم طهة تجديد انشهادة:  33/8/2008تازيخ اول تسجيم:  42772 انعالمة:زقم 

 33/8/2038وافرة نغاية:  33/8/2008 :تداية فتسة وفاذية اخس شهادة

 30/8/2028 وافرة نغاية: 33/8/2038تداية فتسة وفاذية انشهادة انمجددة: 

 ا و ( -4)انصىف وانمادة :

  االسم انكامم نصاحة انطهة :

  انعىىان انكامم نصاحة انطهة :

NAME: Mepha AG  

ADDRESS: Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch, Switzerland 

 

 
 

 

 

 

  مسجم انعالمات انتجازية                                                                                                                     

 

 



 :انعدد 3187زقم اإلعالن : 

 9/9/2020تازيخ تقديم طهة تجديد انشهادة:  20/7/2030تازيخ اول تسجيم:  47364 انعالمة:زقم 

 20/7/2020وافرة نغاية:  20/7/2030 :ية اخس شهادةتداية فتسة وفاذ

 39/7/2010 وافرة نغاية: 20/7/2020تداية فتسة وفاذية انشهادة انمجددة: 

 أ ( -13ح () -10)انصىف وانمادة :

 شسكة شيه جسوب انعانمية نالستثمازات انتجازية  االسم انكامم نصاحة انطهة :

 االزدن  – عمان انعىىان انكامم نصاحة انطهة :

NAME:  

ADDRESS: 

 

 
 

 

 

 

  مسجم انعالمات انتجازية                                                                                                                     

 

 


	واجهة النشرة العدد 1
	تجديد.1387

