
 

       

 

 

 

 
 نشرة العالماث والبياناث التجاريت
TRADEMARKS AND DESCRIPTIONS 
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 األوىل النشرة
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   (3195)رقم اإلعالن
ADVERTSIMENT NO. :(1395) 

 -:.NO 659                                                                           659   -العدد:  

  :DATE      10/11/2021                                            01/00/0100  -ريخ:االت  
 نشورة على املوقع االلكرتوني لوزارة الصناعت واملعادن العراقيت متفاصيل العدد 

www.industry.gov.iq  
  ( 600تسجيل : )عدد العالماث املنشورة لل

 (88):عدد العالماث املنشورة للتنويه 
 (0)للرتخيص  عدد العالماث املنشورة

 (67:) نقل ملكيت عدد العالماث املنشورة للتجديد + 
 (60:) عنواننقل عدد العالماث املنشورة للتجديد + 
 (0:) + تغيري عنواننقل ملكيت عدد العالماث املنشورة للتجديد + 

 (0عدد العالماث املنشورة لتغيري االسم:)
 (0):حبكم قضائيعدد العالماث املنشورة 

 (0عدد العالماث املنشورة بقراراث قضائيت :)
 (91عدد طلباث التسجيل املودعت امللغيت: )

 (01عدد العالماث املنشورة للشطب :)
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 معلىماخ التزخيص العالمح المزخصح

 : العدد 9315 رقم اإلعالن :

 5/99/5195تاريخ اصدار شهادج التسجيل:  51495العالمح: رقم 

 93/1/5159تاريخ تقديم طلة التزخيص:  55/9/5152 وافذج لغايح: 55/9/5112 : تسجيلها تأريخ

       ( 51495 للعالمح المزقمح ) : مىح التزخيصالتزخيص مىضىع ب (  – 35) الصىف والمادج :
 :اسم الجهح مالكح العالمح التجاريح )ماوحح التزخيص(  فقط ( ب   – 35 ) صىفلتا (TRAUBI تزاوتي )

  Akras Flavours GmbH 
 IZ NO-Sud  StraBe 1, Obj. 29 2362 عىىاوها :

Biedermannsdorf, AUSTRIA   
                        93/1/5159: اعتثاراً مه تاريخ مدج التزخيص 

 55/9/5152ولغايح 
 : اسم الجهح )المزخص لها (

 شزكح سيه الشزق االوسط للصىاعاخ الغذائيح المحدودج 
 

تغداد -العزاق عىىاوها :    

 
 

 

 

 

 

 

 مسجل العالماخ التجاريح

 



 معلىماخ التزخيص العالمح المزخصح

 : العدد 9315 رقم اإلعالن :

 5/5/5195تاريخ اصدار شهادج التسجيل:  515515العالمح: رقم 

 93/1/5159تاريخ تقديم طلة التزخيص:  95/3/5152وافذج لغايح:  95/3/5112 : تسجيلها تأريخ

(        51551: مىح التزخيص للعالمح المزقمح ) التزخيص مىضىع ب (  – 35) الصىف والمادج :
 :اسم الجهح مالكح العالمح التجاريح )ماوحح التزخيص(  قطب  ( ف  – 35تزاوتي ( تالصىف )  )

  Akras Flavours GmbH 
 IZ NO-Sud  StraBe 1, Obj. 29 2362 عىىاوها :

Biedermannsdorf, AUSTRIA   
                        93/1/5159: اعتثاراً مه تاريخ مدج التزخيص 

 95/3/5152ولغايح 
 : اسم الجهح )المزخص لها (

 شزكح سيه الشزق االوسط للصىاعاخ الغذائيح المحدودج 
 

تغداد -عىىاوها : العزاق    

 
 

 

 

 

 

 

 مسجل العالماخ التجاريح
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