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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


  تنویھ
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ١٧/٩/٢٠١٧: تأریخھ     ٧٤٦١١: رقم الطلب 

 ١٧/٩/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٦١١:  رقم العالمة شكل : اسم العالمة 
 المة في شكل العلون  خطأ في ٣/١٢/٢٠١٧في ) ٥٥٩(في نشرة العالمات التجاریة بالعدد ) ٧٤٦١١(سبق وان تم نشر العالمة التجاریة المرقمة 

 . لذا وجب التنویھ  ان اللون الصحیح لشكل العالمة مثبت ادناه حین

 )أ  -١٩(:الصنف والمادة 

 شركة كار لصناعة االسمنت  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 حي الوحدة –الكرادة –بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

  بعد التنویھ  قبل التنویھ

  



  تنویھ
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: قم اإلعالن ر

  ١٨/١/٢٠١٧: تأریخھ     ٧٣٤٤٧: رقم الطلب 

 ١٨/١/٢٠١٧: تأریخھ   ٧٣٤٤٧: رقم العالمة  dipndip: اسم العالمة 
 والعنوان  سمباالطأ ـــخ ٨/١/٢٠١٨ي ــــــف) ٥٦٢(ي نشرة العالمات التجاریة بالعدد ــــــــــف) ٧٣٤٤٧(سبق وان تم نشر العالمة التجاریة المرقمة 

 . لذا وجب التنویھ ادناه الصحیح و

  )أ  -٤٢)(ا ب ج د ح ط ي ق  -٣٠(:الصنف والمادة 

 .DIP' N DIP Inc :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 .Orbitor Dr., Building 9, Suite 300, L4W 4Y4,Mississauga, Ontario, Canada 5045: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

  بعد التنویھ  التنویھقبل 

  



  تنویھ
 :رقم الصحیفة   ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ١٨/١/٢٠١٧: تأریخھ     ٧٣٤٤٨: رقم الطلب 

 ١٨/١/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٣٤٤٨: رقم العالمة  dip: اسم العالمة 
سم والعنوان  طأ باالـــخ ٨/١/٢٠١٨ي ــــــف) ٥٦٢(ي نشرة العالمات التجاریة بالعدد ــــــــــف) ٧٣٤٤٨(سبق وان تم نشر العالمة التجاریة المرقمة 

 .لذا وجب التنویھ الصحیح ادناه و

 )أ  - ٤٢)(ا ب ج د ح ط ي ق  -٣٠ (:الصنف والمادة 

 .DIP N DIP Inc  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

 .Orbitor Dr., Building 9, Suite 300, L4W 4Y4,Mississauga, Ontario, Canada 5045: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

  بعد التنویھ  قبل التنویھ

  



  تنویھ
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ٢٢/٥/٢٠١٧: تأریخھ     ٧٤١٦١: رقم الطلب 

 ٢٢/٥/٢٠١٧: تأریخھ   ٧٤١٦١: رقم العالمة  BIORELA: اسم العالمة 
الصحیح و سم والعنوانطأ باالـــخ ٨/١/٢٠١٨في ) ٥٦٢(مات التجاریة بالعدد في نشرة العال) ٧٤١٦١(سبق وان تم نشر العالمة التجاریة المرقمة 

 .لذا وجب التنویھ ادناه 

 )ب  -٥(:الصنف والمادة 

 .MILSING d.o.o :االسم الكامل لصاحب الطلب 

   ,Velika esta 99, Zagreb :العنوان الكامل لصاحب الطلب 

  بعد التنویھ  قبل التنویھ

  



  تنویھ
 :رقم الصحیفة   ١٣٦٤: اإلعالن رقم 

  ١٦/٤/٢٠١٧: تأریخھ     ٧٤٠٢٩: رقم الطلب 

 ١٦/٤/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٠٢٩: رقم العالمة   chiko: اسم العالمة 
 سم والعنوانطأ باالـــخ ٣/١٢/٢٠١٧في ) ٥٥٩(في نشرة العالمات التجاریة بالعدد ) ٧٤٠٢٩(سبق وان تم نشر العالمة التجاریة المرقمة 

 .لذا وجب التنویھ حیح ادناه الصو

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

 Sweets of Oman SAOG :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  sultanate of Oman   :العنوان الكامل لصاحب الطلب 

  بعد التنویھ  قبل التنویھ

  



  تنویھ
 :فة رقم الصحی  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ٢٠/٥/٢٠١٠: تأریخھ     ٥٦٧٥٢: رقم الطلب 

 ٢٠/٥/٢٠١٠: تأریخھ  ٥٦٧٥٢: رقم العالمة  ھوم سنتر: اسم العالمة 
الصحیح ووان ـــخطأ بالعن ١١/٨/٢٠١٥ي ـف) ٥٣٢(ي نشرة العالمات التجاریة بالعدد ـــف) ٥٦٧٥٢(سبق وان تم نشر العالمة التجاریة المرقمة 

 . لذا وجب التنویھ  ادناه

 )ا ب  -٣٥(:الصنف والمادة 

  . RETAIL WORLD LIMITED :االسم الكامل لصاحب الطلب 
 ,WATERFRONT DRIVE, WICKHAMS CAY,ROAD TOWN, TORTOLA 325: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

BRITISH VIRGIN ISIANDS. 
  بعد التنویھ  قبل التنویھ

  



  تنویھ
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤ :رقم اإلعالن 

  ٢٠/٥/٢٠١٠: تأریخھ     ٥٦٧٤٠: رقم الطلب 

 ٢٠/٥/٢٠١٠: تأریخھ  ٥٦٧٤٠: رقم العالمة  سبالش: اسم العالمة 
 ادناهالصحیح ووان ـــخطأ بالعن ١١/٨/٢٠١٥في ) ٥٣٢(في نشرة العالمات التجاریة بالعدد ) ٥٦٧٤٠(سبق وان تم نشر العالمة التجاریة المرقمة 

 .ب التنویھ لذا وج

 )ا ب  -٣٥(:الصنف والمادة 

 .RETAIL WORLD LIMITED :االسم الكامل لصاحب الطلب 
 ,WATERFRONT DRIVE WICKHAMS CAY,ROAD TOWN, TORTOLA 325: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

BRITISH VIRGIN ISIANDS.  
  بعد التنویھ  قبل التنویھ

  



  تنویھ
 :الصحیفة رقم  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ٢٠/٥/٢٠١٠: تأریخھ     ٥٦٧٤٩: رقم الطلب 

 ٢٠/٥/٢٠١٠: تأریخھ  ٥٦٧٤٩: رقم العالمة  الیف ستایل: اسم العالمة 
 ادناهالصحیح ووان ـــخطأ بالعن ١١/٨/٢٠١٥في ) ٥٣٢(في نشرة العالمات التجاریة بالعدد ) ٥٦٧٤٩(سبق وان تم نشر العالمة التجاریة المرقمة 

 .نویھ لذا وجب الت

 )ا ب  -٣٥(:الصنف والمادة 

  .RETAIL WORLD LIMITED :االسم الكامل لصاحب الطلب 
 ,WATERFRONT DRIVE,, WICKHAMS CAY,ROAD TOWN, TORTOLA 325: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

BRITISH VIRGIN ISIANDS. 
  بعد التنویھ  قبل التنویھ

  



  تنویھ
 :حیفة رقم الص ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ٢٠/٥/٢٠١٠: تأریخھ     ٥٦٧٥٠: رقم الطلب 

 ٢٠/٥/٢٠١٠: تأریخھ  ٥٦٧٥٠: رقم العالمة  الیف ستایل: اسم العالمة 
 ادناهالصحیح ووان ـــخطأ بالعن ١١/٨/٢٠١٥في ) ٥٣٢(في نشرة العالمات التجاریة بالعدد ) ٥٦٧٥٠(سبق وان تم نشر العالمة التجاریة المرقمة 

 .ھ لذا وجب التنوی

 )ا ب  -٣٥(:الصنف والمادة 

  RETAIL WORLD LIMITED :االسم الكامل لصاحب الطلب 
 ,WATERFRONT DRIVE, WICKHAMS CAY,ROAD TOWN, TORTOLA 325: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

BRITISH VIRGIN ISIANDS. 
  بعد التنویھ  قبل التنویھ

  



  تنویھ
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ٢٠/٦/٢٠١٧: تأریخھ     ٧٤٣٣٦: رقم الطلب 

 ٢٠/٦/٢٠١٧: تأریخھ  ٧٤٣٣٦: رقم العالمة  زر ماكارون: اسم العالمة 
 ادناهالصحیح ووان ـــخطأ بالعن ٤/١٠/٢٠١٧في ) ٥٥٦(في نشرة العالمات التجاریة بالعدد ) ٧٤٣٣٦(سبق وان تم نشر العالمة التجاریة المرقمة 

 .لذا وجب التنویھ 

 )ا ب ج د ھـ و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ص ق ر ف  -٣٠)(ب  - ٣٩)(ب  - ٢٩)(أ -٣١)(أ  -٣٥(:الصنف والمادة 

  مساھمة خاصة : نوع الشخصیة االعتباریة )شركة زر ماكارون الصناعیة (شركة صنعتى زر ماكارون  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  مرغك  ٥جبالغ شارع صنعت محافغة البرز ساو : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

  بعد التنویھ  قبل التنویھ

  


	1363واجهة النشرة العدد 1
	تنويه

