
 

                    

 

 

 

 
 نشرة العالماث والبياناث التجاريت
TRADEMARKS AND DESCRIPTIONS 

BULLETIN 

 األوىل النشرة

FIRST BULLETIN 

   (3196)رقم اإلعالن
ADVERTSIMENT NO. :(1396) 

 -:.NO 662                                                                           666   -العدد:  

  :DATE      29/12/2021                                            69/26/6262  -ريخ:االت  
 نشورة على املوقع االلكرتوني لوزارة الصناعت واملعادن العراقيت متفاصيل العدد 

www.industry.gov.iq  
  ( 358ث املنشورة للتسجيل : )عدد العالما

 (69):عدد العالماث املنشورة للتنويه 
 (8عدد العالماث املنشورة للرتخيص )

 (222:) عدد العالماث املنشورة للتجديد 
 (52عدد العالماث املنشورة للنقل امللكيت )

 (6عنوان :) تغيري نقل ملكيت +عدد العالماث املنشورة للتجديد +
 ( 6+ تغيري عنوان :) تغيري اسمعدد العالماث املنشورة للتجديد + 

 (7عدد العالماث املنشورة  تغيري اسم + تغيري عنوان :)
 (2) عدد العالماث املنشورة للتغيري االسم +نقل ملكيت

 (2عدد العالماث املنشورة بقراراث قضائيت :)
 (88عدد طلباث التسجيل املودعت امللغيت: )

 (67ماث املنشورة للشطب :)عدد العال

 (6) عدد العالماث املنشورة  تغيري اسم

REPUBLIC OF IRAQ 

MINISTRY OF INDUSTRY & 

MINERALS 
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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/


 تاريخ اصدار شهادة التسجيل:    3149 رقم اإلعالن : 

 9/33/6132 :تقديم طلة تغيز االسم تاريخ  19363  العالمة:رقم 

 36/9/6134 :تغيز العنىانتاريخ تقديم طلة  39/31/6161  نافذة لغاية: 32/31/3443 : تسجيلها تأريخ

 أ  ب ج هـ  و ح (  - 4 ) الصنف والمادة :

  تغيز عنىان تغيز اسم +  :التغييزنىع 

                                                                                                  SEGA CORPORATION           : ة مالكة العالمة التجارية القديماسم الجه
                                 

 
2-12 HANEDA, 1-CHOME, OHTA-KU, TOKYO 144  JAPAN   عنىان الجهة مالكة العالمة التجارية القديم :  

 

SEGA Games Co., Ltd.                                                                      اسم الجهة مالكة العالمة التجارية الجديد :  

                                                             : عنىان الجهة مالكة العالمة التجارية الجديد
Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan 

  

 

 

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                                        

 



 تاريخ اصدار شهادة التسجيل:    3149 رقم اإلعالن :

 3/3/6161تاريخ تقديم طلة تغيز االسم :  أ - 61139العالمة: رقم 

 3/3/6161تاريخ تقديم طلة تغيز العنىان:  39/3/6163نافذة لغاية:   32/3/3423 : تسجيلها تأريخ

 د (  -32) ط (  -33) ا ج ( -2) ك (  -9) الصنف والمادة :

 نىع التغييز: تغيز اسم +  تغيز عنىان 

             KSB Aktiengesel Lschaft                                                                 :اسم الجهة مالكة العالمة التجارية القديم 
                                 

 
                                                                                                       : مالكة العالمة التجارية القديمعنىان الجهة 

Johann – Klein-Strasse 9  6710 Frankenthal Federal Republic of Germany                                   

KSB SE & Co. KGaA                                                                      اسم الجهة مالكة العالمة التجارية الجديد :  

Johann-Klein-Str. 9, 67227 Frankenthal, Germany                عنىان الجهة مالكة العالمة التجارية الجديد :  
  

 

 

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                                        

 



 تاريخ اصدار شهادة التسجيل:    3149 رقم اإلعالن :

 3/3/6161تاريخ تقديم طلة تغيز االسم :  14433العالمة: رقم 

 3/3/6161تاريخ تقديم طلة تغيز العنىان:  31/4/6169نافذة لغاية:   33/4/6113 : تسجيلها تأريخ

 و س ح (  – 16أ  ب ( )   - 13ب ج ( )   – 12)  الصنف والمادة :

 نىع التغييز: تغيز اسم +  تغيز عنىان 

             KSB Aktiengesel Lschaft                                                                 :اسم الجهة مالكة العالمة التجارية القديم 
                                 

 
                                                                                                       : عنىان الجهة مالكة العالمة التجارية القديم

Johann – Klein-Strasse 9  6710 Frankenthal Federal Republic of Germany                                   

KSB SE & Co. KGaA                                                                      اسم الجهة مالكة العالمة التجارية الجديد :  

Johann-Klein-Str. 9, 67227 Frankenthal, Germany                عنىان الجهة مالكة العالمة التجارية الجديد :  
  

 

 

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                                        

 



 تاريخ اصدار شهادة التسجيل:    3149 رقم اإلعالن :

 62/2/6161تاريخ تقديم طلة تغيز االسم :  61116 العالمة: رقم 

 62/2/6161تاريخ تقديم طلة تغيز العنىان:  31/3/6163نافذة لغاية:   33/3/3423 : تسجيلها تأريخ

 د ( -32ط ( )  -33ا ج ( ) -2ك  ( )  -9) الصنف والمادة :

 غيز اسم +  تغيز عنىان نىع التغييز: ت

             KSB Aktiengesel Lschaft                                                                 :اسم الجهة مالكة العالمة التجارية القديم 
                                 

 
                                                                                                       : عنىان الجهة مالكة العالمة التجارية القديم

Johann – Klein-Strasse 9  6710 Frankenthal Federal Republic of Germany                                   

KSB SE & Co. KGaA                                                                      اسم الجهة مالكة العالمة التجارية الجديد :  

Johann-Klein-Str. 9, 67227 Frankenthal, Germany                عنىان الجهة مالكة العالمة التجارية الجديد :  
  

 

 

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                                        

 



 تاريخ اصدار شهادة التسجيل:    3149 رقم اإلعالن :

 1/3/6163تاريخ تقديم طلة تغيز االسم :  23263العالمة: رقم 

 1/3/6163تاريخ تقديم طلة تغيز العنىان:  31/6/6169نافذة لغاية:  31/6/6139 : تسجيلها تأريخ

 أ (  - 61ح ( )  – 33أ ( )   - 9)  الصنف والمادة :

 نىع التغييز: تغيز اسم +  تغيز عنىان 

                                                      :اسم الجهة مالكة العالمة التجارية القديم 
               FOSHAN SHUNDE HIGOLD HARDWARE PRODUCT MANUFACTURING CO., LTD 

 
  : عنىان الجهة مالكة العالمة التجارية القديم

NO.21, XINGLONG ROAD, EAST VILLAGE, XINGTAN TOWN, SHUNDE DISTRICT, FOSHAN 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA                                                                          

HIGOLD GROUP CO., LTD                                                                            اسم الجهة مالكة العالمة التجارية الجديد :  

  : عنىان الجهة مالكة العالمة التجارية الجديد
ONE OF   NO.36,  EAST  SHUNYE    ROAD,  XINGTAN  TOWN,    SHUNDE     DISTRICT,   FOSHAN 

CITY,  GUANGDONG PROVINCE, 528325, CHINA                                                                                      

  

 

 

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                                        



 تاريخ اصدار شهادة التسجيل:    3149 رقم اإلعالن :

 63/31/6139تاريخ تقديم طلة تغيز االسم :  12339 العالمة: رقم 

 63/31/6139تاريخ تقديم طلة تغيز العنىان:  33/36/6161نافذة لغاية:   34/36/6111 : تسجيلها تأريخ

 أ ب (  - 31)  الصنف والمادة :

 نىع التغييز: تغيز اسم +  تغيز عنىان 

                                 SCHERING CORPORATION                                                                          :اسم الجهة مالكة العالمة التجارية القديم 
                                 

 
  : ىان الجهة مالكة العالمة التجارية القديمعن

2000 AMERICA GALLOPING HILL ROAD, KENILWORTH, NEW JERSEY 07033, UNITED STATES 
OF AMERICA                                                                                                                                                            

Merck Sharp & Dohme Corp                                                                            اسم الجهة مالكة العالمة التجارية الجديد :  

ONE Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889                       الجهة مالكة العالمة التجارية الجديد عنىان :  
  

 

 

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                                        

 



 تاريخ اصدار شهادة التسجيل:    3149 رقم اإلعالن :

 9/33/6132تاريخ تقديم طلة تغيز االسم :  19331 العالمة: رقم 

 36/9/6134تاريخ تقديم طلة تغيز العنىان:  66/9/6161نافذة لغاية:   61/9/3443 : تسجيلها تأريخ

 أ ب ج هـ و ح ( – 4 ) الصنف والمادة :

 نىع التغييز: تغيز اسم +  تغيز عنىان 

                                                                                                  SEGA CORPORATION           :ارية القديم اسم الجهة مالكة العالمة التج
                                 

 
2-12 HANEDA, 1-CHOME, OHTA-KU, TOKYO 144  JAPAN   ة القديمعنىان الجهة مالكة العالمة التجاري :  

 

SEGA Games Co., Ltd.                                                                      اسم الجهة مالكة العالمة التجارية الجديد :  

                                                             : عنىان الجهة مالكة العالمة التجارية الجديد
Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan 

  

 

 

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                                        



 


	واجهة النشرة العدد 1
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