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FIRST BULLETIN 
(  

ADVERTSIMENT NO. :(1364)  
     

 -:.NO  566                                                                          ٥٦٦   -:العدد  

  -:DATE    26/2/2018                                              ٢٦/٢/٢٠١٨  -:ريخاالت  
  

نشورة على املوقع االلكرتوني لوزارة الصناعة واملعادن العراقية متفاصيل العدد 
www.industry.gov.iq  

  ) ٢٤٢: (عدد العالمات املنشورة للتسجيل 
  ) ٢١: ( عدد العالمات املنشورة للتجديد
  ) ١٨: (عدد العالمات املنشورة للشطب 
          ) ١٠: (عدد العالمات املنشورة للتنويه 

REPUBLIC OF IRAQ  
MINISTRY OF INDUSTRY & 

MINERALS 
INDUSTRIAL DEVELOPMENT& 
REGULATORY DIRECTORATE 

DEPARTMENT OF 
TRADEMARKS & DESCRIPTIONS 

  جمھوریة العراق
  وزارة الصناعة والمعادن

  دائرة التطویر والتنظیم الصناعي
 قسم العالمات والبیانات التجاریة

http://www.industry.gov.iq


 :العدد ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ١٧/١٢/٢٠١٧ :تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ٢٥/٣/٢٠٠٨ :تاریخ اول تسجیل ٥٢١٠٤  :العالمةرقم 

  ٢٥/٣/٢٠١٨:نافذة لغایة  ٢٥/٣/٢٠٠٨:نفاذیة اخر شھادةفترة بدایة 

  ٢٤/٣/٢٠٢٨:نافذة لغایة ٢٥/٣/٢٠١٨:نفاذیة الشھادة المجددةفترة بدایة 

 )ا ب ج  - ٣٩)(أ  -٣٦(:دة الصنف والما

 شركة وكالة الخلیج المحدودة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  تریسن ، لیشتنستاین ٩٤٩٥، ١١الند ستراسة : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 

 



 :العدد ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ١٨/١٢/٢٠١٧: تقدیم طلب تجدید الشھادةتاریخ  ٢٣/١/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل ٤١٩٣١  :العالمةرقم 

  ٢٣/١/٢٠١٨:نافذة لغایة  ٢٣/١/٢٠٠٣ :بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ٢٢/١/٢٠٢٨:نافذة لغایة ٢٣/١/٢٠١٨:بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ا ب د ھـ  -٣٤( :الصنف والمادة 

 ندیلسجیسلشافت ام بي اتشبالس تك میدیسنغ تكنایس ھامیدي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  المانیا –موریس  ٤٧٤٤١،  ١٠٠بیرلیرستراب : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 

 



 :العدد ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ١٨/١٢/٢٠١٧: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ٨/٦/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل ٤٤٠٦٢  :العالمةرقم 

  ٨/٦/٢٠١٨ :نافذة لغایة  ٨/٦/٢٠٠٣ :شھادة بدایة فترة نفاذیة اخر

  ٧/٦/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ٨/٦/٢٠١٨ :بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ا ب ج د ھـ و ز ح ط ي ك  -٣٠( :الصنف والمادة 

 مارس انكوربوریتد :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الوالیات المتحدة االمریكیة  – ٣٨٨٣ – ٢٢١٠١یا الم ستریت مكلین ، فرجین ٦٨٨٥: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 

 



 :العدد ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ١٨/١٢/٢٠١٧: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ٨/٦/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل ٤٤٠٤٨  :العالمةرقم 

  ٨/٦/٢٠١٨ :نافذة لغایة  ٨/٦/٢٠٠٣ :بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ٧/٦/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ٨/٦/٢٠١٨ :رة نفاذیة الشھادة المجددةبدایة فت

 )ا ب ج د ھـ و ز ح ط ي ك  -٣٠( :الصنف والمادة 

 مارس انكوربوریتد :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الوالیات المتحدة االمریكیة – ٣٨٨٣ – ٢٢١٠١الم ستریت مكلین ، فرجینیا  ٦٨٨٥: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 

 



 :العدد ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ١٨/١٢/٢٠١٧: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ٨/٦/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل ٤٤٠٤٣  :العالمةرقم 

  ٨/٦/٢٠١٨ :نافذة لغایة  ٨/٦/٢٠٠٣ :بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ٧/٦/٢٠٢٨:نافذة لغایة ٨/٦/٢٠١٨ :بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ا ب ج د ھـ و ز ح ط ي ك  -٣٠(:الصنف والمادة 

 مارس انكوربوریتد :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الوالیات المتحدة االمریكیة – ٣٨٨٣ – ٢٢١٠١الم ستریت مكلین ، فرجینیا  ٦٨٨٥: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 

 



 :العدد ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ١٨/١٢/٢٠١٧: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ٨/٦/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل ٤٤٠٤٩  :العالمةم رق

  ٨/٦/٢٠١٨:نافذة لغایة  ٨/٦/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ٧/٦/٢٠٢٨:نافذة لغایة ٨/٦/٢٠١٨:بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ا ب ج د ھـ و ز ح ط ي ك  -٣٠(:الصنف والمادة 

 مارس انكوربوریتد :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الوالیات المتحدة االمریكیة – ٣٨٨٣ – ٢٢١٠١الم ستریت مكلین ، فرجینیا  ٦٨٨٥: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 

 



 :العدد ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ١٨/١٢/٢٠١٧: م طلب تجدید الشھادةتاریخ تقدی ٨/٦/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل ٤٤٠٤٦  :العالمةرقم 

  ٨/٦/٢٠١٨:نافذة لغایة  ٨/٦/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ٧/٦/٢٠٢٨:نافذة لغایة ٨/٦/٢٠١٨:بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ا ب ج د ھـ و ز ح ط ي ك  -٣٠(:الصنف والمادة 

 مارس انكوربوریتد :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الوالیات المتحدة االمریكیة – ٣٨٨٣ – ٢٢١٠١الم ستریت مكلین ، فرجینیا  ٦٨٨٥: الكامل لصاحب الطلب العنوان 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 

 



 :العدد ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ١٩/١٢/٢٠١٧: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ٢٥/٦/٢٠٠٨: تاریخ اول تسجیل ٥٢٥٨٤  :العالمةرقم 

  ٢٥/٦/٢٠١٨:نافذة لغایة  ٢٥/٦/٢٠٠٨:ر شھادةبدایة فترة نفاذیة اخ

  ٢٤/٦/٢٠٢٨:نافذة لغایة ٢٥/٦/٢٠١٨:بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ا ب  - ٤٢)(ا ب ج د ھـ و ز  -٢٩(:الصنف والمادة 

 شركة كودو للتغذیة واالعاشة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  المملكة العربیة السعودیة  – ١١٥٥٣یاض الر – ٥١٨٥٨ب . ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 

 



 :العدد ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ١٩/١٢/٢٠١٧: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ٢٤/٨/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل  ٤٤٢٥٥  :العالمةرقم 

  ٢٤/٨/٢٠١٨:نافذة لغایة  ٢٤/٨/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ٢٣/٨/٢٠٢٨:نافذة لغایة ٢٤/٨/٢٠١٨:یة الشھادة المجددةبدایة فترة نفاذ

 )ح ط (:الصنف والمادة 

  شركة ھائل سعید انعم وشركاه المحدودة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الجمھوریة الیمنیة  ٥٣٠٢ب . ص –تعز : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 

 



 :العدد ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ١٧/١٢/٢٠١٧: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٦/١٢/٢٠٠٧:تاریخ اول تسجیل ٥١٦٥٠  :العالمةرقم 

  ١٦/١٢/٢٠١٧:نافذة لغایة  ١٦/١٢/٢٠٠٧:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٥/١٢/٢٠٢٧:نافذة لغایة ١٦/١٢/٢٠١٧:بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ا ب ج د  - ٣(:الصنف والمادة 

 شركة افیاب المساھمة لصناعة وتجارة الصابون والزیوت والغلیسرین :م الكامل لصاحب الطلب االس

  تركیا –اسطنبول  –لفنت  – ٣٤٣٩٦ -١٠ایازاغا جندرة یولو رقم : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 

 



 :العدد ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ٢٨/١٢/٢٠١٧: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ٣٠/١٢/١٩٩٢:جیلتاریخ اول تس ٣٢٧٦٤  :العالمةرقم 

  ٢٩/١٢/٢٠١٧:نافذة لغایة  ٣٠/١٢/٢٠٠٧:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ٢٩/١٢/٢٠٢٧:نافذة لغایة ٣٠/١٢/٢٠١٧:بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ا ج د  - ٣(:الصنف والمادة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : لكامل لصاحب الطلب العنوان ا

NAME: Laboratoires La Prairie SA  

ADDRES : Industriestrasse 8 CH- 8604 Volketswil Switzerland 

  

  

 

 



 :العدد ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ٢٤/١٢/٢٠١٧: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ٢/٨/١٩٧٧: تاریخ اول تسجیل ٢٣٠٦٨  :العالمةرقم 

  ١/٨/٢٠١٧:نافذة لغایة  ٢/٨/٢٠٠٧:ة اخر شھادةبدایة فترة نفاذی

  ١/٨/٢٠٢٧:نافذة لغایة ٢/٨/٢٠١٧:بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )أ  -١٧)(ح  -١١)(ب  - ٧(:الصنف والمادة 

 اف اي بي فورماتورا انزیوني بولمیري اس بي اي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  ایطالیا –جنوا  كاسیال: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 

 



 :العدد ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ٢٧/١٢/٢٠١٧: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١١/٥/٢٠٠٨: تاریخ اول تسجیل ٥٢٣١٤  :العالمةرقم 

  ١٠/٥/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١١/٥/٢٠٠٨:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٠/٥/٢٠٢٨:نافذة لغایة ١١/٥/٢٠١٨:بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )أ  - ٣٨)(ا ب ج  -٣٥)(ا ب ھـ و ح  -٩:الصنف والمادة 

 )ع.م.ش(شركة االمارات لالتصاالت المتكاملة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  عربیة المتحدة االمارات ال –، بر دبي ، القوز دبي ملك حكومة دبي بواسطة فھد ابراھیم السبھان : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 

 



 :العدد ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ٥/٧/٢٠١٢: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ٧/٧/١٩٥٢: تاریخ اول تسجیل  ١٥٥٩  :العالمةرقم 

  ٦/٧/٢٠١٢:نافذة لغایة  ٧/٧/١٩٩٧:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ٦/٧/٢٠٢٢:افذة لغایةن ٧/٧/٢٠١٢:بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ط  -٣٠(:الصنف والمادة 

 یةس نستلة اس ایبروت يد سوسیتیة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  سویسرا –فیفي : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 

 



 :العدد ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ٥/٧/٢٠١٢: طلب تجدید الشھادة تاریخ تقدیم ٧/٧/١٩٥٢: تاریخ اول تسجیل ١٥٥٨  :العالمةرقم 

  ٦/٧/٢٠١٢:نافذة لغایة  ٧/٧/١٩٩٧:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ٦/٧/٢٠٢٢:نافذة لغایة ٧/٧/٢٠١٢:بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ط  -٣٠(:الصنف والمادة 

 یةس نستلة اس ایبروت يد یةسوسیت :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  سویسرا –فیفي : حب الطلب العنوان الكامل لصا

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 

 



 :العدد ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ٥/٥/٢٠١٤: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٦/٨/١٩٩٣: تاریخ اول تسجیل ٢٧٦٣١  :العالمةرقم 

  ٢١/٥/٢٠١٤:نافذة لغایة  ٢٢/٥/١٩٩٩:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ٢١/٥/٢٠٢٤:نافذة لغایة ٢٢/٥/٢٠١٤:ددةبدایة فترة نفاذیة الشھادة المج

 )ح ط  -٣٠(:الصنف والمادة 

 یةس نستلة اس ایدي بروت یةسوسیت :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  سویسرا –فیفي : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 

 



 :العدد ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ٦/١٠/٢٠١٥: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ٧/١٠/١٩٨٥: تاریخ اول تسجیل ٢٩١٧٤  :العالمةرقم 

  ٦/١٠/٢٠١٥:نافذة لغایة  ٧/١٠/٢٠٠٠:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ٦/١٠/٢٠٢٥:نافذة لغایة ٧/١٠/٢٠١٥:بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ح ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر ا ب ج د ھـ  -٣٠(:الصنف والمادة 

 شركة سوسیتیھ دي بروتیس نستلھ اس ایھ :ب الطلب االسم الكامل لصاح

  فیفي ، سویسرا: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 

 



 :العدد ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ٢٨/١٢/٢٠١٧: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ٣٠/١٢/١٩٩٢:تاریخ اول تسجیل ٣٢٧٦٩  :العالمةرقم 

  ٢٩/١٢/٢٠١٧:نافذة لغایة  ٣٠/١٢/٢٠٠٧:ادةبدایة فترة نفاذیة اخر شھ

  ٢٩/١٢/٢٠٢٧:نافذة لغایة ٣٠/١٢/٢٠١٧:بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ا ج د  - ٣(:الصنف والمادة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Laboratoires La Prairie SA 

ADDRES : Industriestrasse 8 CH- 8604 Volketswil Switzerland 

  

  

 

 



 :العدد ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ٢٤/١٢/٢٠١٧: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ٢٥/٧/٢٠٠٧: تاریخ اول تسجیل ٥٠٩٦٣  :العالمةرقم 

  ٢٥/٧/٢٠١٧:نافذة لغایة  ٢٥/٧/٢٠٠٧:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ٢٤/٧/٢٠٢٧:نافذة لغایة ٢٥/٧/٢٠١٧:بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )أ  - ٥(:الصنف والمادة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: SANOFI-AVENTES 

ADDRES :174 AVENUE DEFRANCE 7513 PARIS FRANCE 

  

  

 

 



 :العدد ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ٢١/١٢/٢٠١٧: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ٢٣/١٢/١٩٨٧:تاریخ اول تسجیل ٣٠٦٨٣  :العالمةرقم 

  ٢٢/١٢/٢٠١٧:نافذة لغایة  ٢٣/١٢/٢٠٠٢:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ٢٢/١٢/٢٠٢٧:نافذة لغایة ٢٣/١٢/٢٠١٧:بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ج  - ٣(:الصنف والمادة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : الطلب  العنوان الكامل لصاحب

NAME: BOUCHERON PARFUMS S.A.S. 

ADDRES : 26, Place Vendome – 75001 Paris – France 

  

  

 

 



 :العدد ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ٢٠/١٢/٢٠١٧: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ٢١/١٢/٢٠٠٢:تاریخ اول تسجیل ٤١٨٥٣  :العالمةرقم 

  ٢١/١٢/٢٠١٧:نافذة لغایة  ٢١/١٢/٢٠٠٢:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ٢٠/١٢/٢٠٢٧:نافذة لغایة ٢١/١٢/٢٠١٧:بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ا ب ج د ھـ و ز ح  -٢٩(:الصنف والمادة 

 شركة صافوال لزیوت الطعام  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  عودیةالمملكة العربیة الس ٢١٤٢٤جدة  ١٤٤٥٥. ب.ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 
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