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 -:.NO  572                                                                          ٥٧٢   -:العدد  

   :DATE    8/5/2018                                                  ٨/٥/٢٠١٨  -:ريخاالت  
نشورة على املوقع االلكرتوني لوزارة الصناعة واملعادن العراقية متفاصيل العدد 

www.industry.gov.iq  
  ) ٢٠٠: (عدد العالمات املنشورة للتسجيل 
  ) ١٩: ( عدد العالمات املنشورة للتجديد
  ) ١٩: (عدد العالمات املنشورة للشطب 
   ) ٨: (عدد العالمات املنشورة للتنويه 

  )٢: ( عديالتعدد العالمات املنشورة للت
  ) ٥: ( عدد العالمات املنشورة مبوجب القرارات القضائية
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  جمھوریة العراق
  وزارة الصناعة والمعادن

  دائرة التطویر والتنظیم الصناعي
 قسم العالمات والبیانات التجاریة

http://www.industry.gov.iq


  :العدد  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

  ٧/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٩/١/١٩٩٣: تاریخ اول تسجیل ٣٢٧٩٤  :العالمةرقم 

  ١٨/١/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٩/١/٢٠٠٨:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٨/١/٢٠٢٨ :نافذة لغایة  ١٩/١/٢٠١٨:بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )أ  -١٩)(ل  - ٦(:ادة الصنف والم

 مایر جي ام بي اج . ویرك جي  –باشال  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  المانیا –ستیناخ  ٧٦١٩ –، دبلیو  ٥كرویزبول ستراسة : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



  :العدد  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

  ٤/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ٢٤/٢/٢٠٠٨: تاریخ اول تسجیل ٥١٩٦٤  :العالمةرقم 

  ٢٤/٢/٢٠١٨:نافذة لغایة  ٢٤/٢/٢٠٠٨:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ٢٣/٢/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ٢٤/٢/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )أ  - ٢١)(أ  - ٨(:الصنف والمادة 

 بناء ، النقل ، تجارة االغذیة المساھمة ا الیشركة التون ق :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  تركیا  –شھید كامل غازي عنتاب / بیلربي  ٩، رقم  ٨٣٤٠٩شارع رقم  ٤المنطقة الصناعیة المنظمة : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



  :العدد  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

  ٣/١٢/٢٠١٧: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ٣/٣/٢٠٠٨: تاریخ اول تسجیل ٥١٩٧٦  :العالمةرقم 

  ٣/٣/٢٠١٨:نافذة لغایة  ٣/٣/٢٠٠٨:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ٢/٣/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ٣/٣/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ب  -٣٤(:الصنف والمادة 

 فون ایجین جي ام بي اج . ویلھ . جوه  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  المانیا –لوبیك  ٢٣٥٥٦،  ٣-١. درجسلیرستر : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



  :العدد  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

  ٢١/١١/٢٠١٧: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٠/١/٢٠٠٨: تاریخ اول تسجیل  ٥١٧٥٠  :العالمةرقم 

  ١٠/١/٢٠١٨:ذة لغایةناف  ١٠/١/٢٠٠٨:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ٩/١/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٠/١/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ا د ھـ  -٣٤(:الصنف والمادة 

 مساھمة مقفلة)ي.م.ش(انعم وشركاه سعید شركة ھائل  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

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

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



  :العدد  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

  ١٤/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ٢١/٢/٢٠٠٨: تاریخ اول تسجیل ٥١٩٤١  :العالمةرقم 

  ٢١/٢/٢٠١٨:نافذة لغایة  ٢١/٢/٢٠٠٨:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ٢٠/٢/٢٠٢٨ :یةنافذة لغا ٢١/٢/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )و  - ٥(:الصنف والمادة 

 .في . باسف اكرو بي  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  زفیكنیدرالسونك فیدنزفل) ان ال ( ارنھیم : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



  :العدد  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

  ١٤/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٩/٥/٢٠٠٨: تاریخ اول تسجیل ٥٢٣٤٦  :العالمةرقم 

  ١٩/٥/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٩/٥/٢٠٠٨:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٨/٥/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٩/٥/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ھـ  -٢٩(:الصنف والمادة 

 )م.ك.م.ش(ة شركة االلبان الكویتیة الدنماركی :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  .، الكویت  ١٣٠٠٩، صفاة  ٨٣٥. ب.ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



  :العدد  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

  ١٤/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٩/٥/٢٠٠٨: تاریخ اول تسجیل  ٥٢٣٤٧  :العالمةرقم 

  ١٩/٥/٢٠١٨:افذة لغایةن  ١٩/٥/٢٠٠٨:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٨/٥/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٩/٥/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ھـ  -٢٩(:الصنف والمادة 

 )م.ك.م.ش(شركة االلبان الكویتیة الدنماركیة  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  .، الكویت  ١٣٠٠٩، صفاة  ٨٣٥. ب.ص: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



  :العدد  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

  ٩/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٦/١/٢٠٠٨: تاریخ اول تسجیل  ٥١٧٨٦  :العالمةرقم 

  ١٦/١/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٦/١/٢٠٠٨:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٥/١/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٦/١/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ح  -٤٢)(ا ب ج  -٣٥)(ا ب ج ھـ و  -٢٥(:الصنف والمادة 

   :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: LA VIE EN ROSE INTERNATIONAL INC. 

ADDRES : 4320 Pierre-de-Coubertin Montreal (Quebec ) Canada H1V 1A6  

  

  

 



  :العدد  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

  ٢١/١١/٢٠١٧: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٧/٢/٢٠٠٨: تاریخ اول تسجیل ٥١٩١٨  :العالمةرقم 

  ١٧/٢/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٧/٢/٢٠٠٨:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٦/٢/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٧/٢/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ا ب ج  -٣٥)(ب  -٣٣(:الصنف والمادة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Nemiroff Intellectual Property Establishment 

ADDRES : Staedtle 31, 9490 Vaduz, Liechtenstein  

  

  

 



  :العدد  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

  ٩/١/٢٠١٨: اریخ تقدیم طلب تجدید الشھادةت ٥/٢/٢٠٠٨: تاریخ اول تسجیل ٥١٨٨١  :العالمةرقم 

  ٥/٢/٢٠١٨:نافذة لغایة  ٥/٢/٢٠٠٨:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ٤/٢/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ٥/٢/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ب د ھـ و ز  - ١١)(ا ھـ  -٩)(ا ج  - ٧(:الصنف والمادة 

 شركة سامي نجیب الخوري وشركاءه :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  عمان  –االردن  ١١١١٨  ٢٠٦٨١. ب . ص : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



  :العدد  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

  ٩/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ٢/٢/١٩٧٨: تاریخ اول تسجیل ٢٣٤٢٠  :العالمةرقم 

  ١/٢/٢٠١٨:نافذة لغایة  ٢/٢/٢٠٠٨:ر شھادةبدایة فترة نفاذیة اخ

  ١/٢/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ٢/٢/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ا ج د  - ٣(:الصنف والمادة 

 كابوشیكي كایشا كامینوموتو ھومبو :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الیابان  –كین  - شي ھیوغو –كوبي  –كو  –جوم كوموشیباشیدوري ، جو  -٣، ٢٥-٣: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



  :العدد  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

  ١٠/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ٢٥/١/١٩٨٨: تاریخ اول تسجیل ٣٠٧١١  :العالمةرقم 

  ٢٥/١/٢٠١٨:نافذة لغایة  ٢٦/١/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ٢٥/١/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ٢٦/١/٢٠١٨: اذیة الشھادة المجددةبدایة فترة نف

 )و  -٥)( ب - ١(:الصنف والمادة 

 سومیتومو كیمیكال كومباني لمتد :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  كو ، اوساكا ، الیابان –جوم ، شو  - ٤كیتاھاما ،  ٣٣-٥: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



  :العدد  ١٣٦٦: اإلعالن رقم 

  ١٤/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ٢٧/٢/١٩٧٣: تاریخ اول تسجیل ٦٣٦٠  :العالمةرقم 

  ٢٦/٢/٢٠١٨:نافذة لغایة  ٢٧/٢/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ٢٦/٢/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ٢٧/٢/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

  )ھـ  -١٦(:الصنف والمادة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME: Kabushiki Kaisha Pilot Corporation (also trading as Pilot Corporation) 

ADDRES : 6-21, Kyobashi 2-chome Chuo-Ku, Tokyo- japan 

  

  

 



  :العدد  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

  ١٠/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٠/١/٢٠٠٨: تاریخ اول تسجیل ٥١٧٣٥  :العالمةرقم 

  ١٠/١/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٠/١/٢٠٠٨:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ٩/١/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٠/١/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ھـ  -٤٢(:الصنف والمادة 

  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  : لعنوان الكامل لصاحب الطلب ا

NAME: Stamicarbon B.V. 

ADDRES : Mercator 2, 6135 KW Sittard, The Netherlands 

  

  

 



  :العدد  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

  ١٨/١/٢٠١٧: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ٦/٣/٢٠٠٧: تاریخ اول تسجیل ٥٠٥١٨  :العالمةرقم 

  ٦/٣/٢٠١٧:نافذة لغایة  ٦/٣/٢٠٠٧:دةبدایة فترة نفاذیة اخر شھا

  ٥/٣/٢٠٢٧ :نافذة لغایة ٦/٣/٢٠١٧: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )أ  - ٥(:الصنف والمادة 

 استرا زینیكا یوكي لیمتد :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  المتحدة  المملكة –ال ان  ١كي  ١ستانھوب كیت ، لندن دبلیو  ١٥: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



  :العدد  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

  ١٠/١/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ١٦/٢/٢٠٠٣:تاریخ اول تسجیل  ٤٢٠٠٢  :العالمةرقم 

  ١٦/٢/٢٠١٨:نافذة لغایة  ١٦/٢/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ١٥/٢/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ١٦/٢/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ا ب ج ھـ و  - ٩(:الصنف والمادة 

 تي سي ال كوربوریشن :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  الصین  –زون زونك كي ھاي تكنولوجي ، دیفلوبمنت زون ھوزھوو كوانكدونك  ١٩رقم : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



  :ددالع  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

  ٤/٢/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ٤/١٠/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل  ٤٤٧٣٤  :العالمةرقم 

  ٤/١٠/٢٠١٨:نافذة لغایة  ٤/١٠/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ٣/١٠/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ٤/١٠/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ھـ و  -٢٩(:الصنف والمادة 

 الشركة العالمیة للمواد الغذائیة  :الكامل لصاحب الطلب  االسم

  االمارات العربیة المتحدة  –الشارقة  ٤١١٥ب . ص : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



  :العدد  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

  ٢٨/١/٢٠١٨: شھادةتاریخ تقدیم طلب تجدید ال ٣٠/٩/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل ٤٤٧٢٢  :العالمةرقم 

  ٣٠/٩/٢٠١٨:نافذة لغایة  ٣٠/٩/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ٢٩/٩/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ٣٠/٩/٢٠١٨: بدایة فترة نفاذیة الشھادة المجددة

 )ا ب  -١٢(:الصنف والمادة 

 ھیونداي موتور كومبني  :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  كوریا/ غو ، سیؤول  –دونغ سیوجو  –یانغجي  ٢٣١: العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 



  :العدد  ١٣٦٦: رقم اإلعالن 

  ٤/٢/٢٠١٨: تاریخ تقدیم طلب تجدید الشھادة ٤/١٠/٢٠٠٣: تاریخ اول تسجیل ٤٤٧٣٣  :العالمةرقم 

  ٤/١٠/٢٠١٨:نافذة لغایة  ٤/١٠/٢٠٠٣:بدایة فترة نفاذیة اخر شھادة

  ٣/١٠/٢٠٢٨ :نافذة لغایة ٤/١٠/٢٠١٨: نفاذیة الشھادة المجددةبدایة فترة 

 )ا ب ج د ھـ و ز  -٣١(:الصنف والمادة 

 الشركة العالمیة للمواد الغذائیة :االسم الكامل لصاحب الطلب 

  االمارات العربیة المتحدة –الشارقة  ٤١١٥ب . ص : العنوان الكامل لصاحب الطلب 

NAME:  

ADDRES : 

  

  

 


	1363واجهة النشرة العدد 1
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