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ADVERTSIMENT NO. :(1374) 

 
 -:.NO  596                                                                          5 96  -العدد:  

  :DATE  24/2/2019                                                    42/4/4029  -ريخ:االت  
 نشورة على املوقع االلكرتوني لوزارة الصناعت واملعادن العراقيت متفاصيل العدد 

www.industry.gov.iq  
 ( 000 عدد العالماث املنشورة للتسجيل : )

  (24) للرتخيص عدد العالماث املنشورة
  (2) للتجديد عدد العالماث املنشورة

  ( 2عدد العالماث املنشورة للتنويه : )

  ( 200: ) شطبعدد العالماث املنشورة لل

 

REPUBLIC OF IRAQ 

MINISTRY OF INDUSTRY & 

MINERALS 

INDUSTRIAL DEVELOPMENT& 

REGULATORY DIRECTORATE 

DEPARTMENT OF 

TRADEMARKS & DESCRIPTIONS 

 جمهىريت العراق

 وزارة الصناعت والمعادن

 دائرة التطىير والتنظيم الصناعي

 اث والبياناث التجاريتقسم العالم

http://www.industry.gov.iq/
http://www.industry.gov.iq/


 :انعدد 7314زقم اإلعالن : 

 22/1/2274 جازيخ جقديم طهة ججديد انشهادة: 2/8/7111جازيخ اول جسجيم:  31465 انعالمة:زقم 

 2/8/2274وافرة نغاية: 2/8/7111:وفاذية اخس شهادةفحسة تداية 

 7/8/2224وافرة نغاية: 2/8/2274وفاذية انشهادة انمجددة:فحسة تداية 

 ب ج ( -32)انصىف وانمادة :

  االسم انكامم نصاحة انطهة :

  انعىىان انكامم نصاحة انطهة :

NAME: Sinalco International GmbH & Co. KG 

ADDRES : Roemerstr, 109 , D – 47179 Duisburg, Germany  

   

 

 

 

  مسجم انعالمات انحجازية                                                                                                                     
 



 :انعدد 7314زقم اإلعالن : 

 76/1/2278جازيخ جقديم طهة ججديد انشهادة:  26/8/2223جازيخ اول جسجيم: 44382  انعالمة:زقم 

 26/8/2278وافرة نغاية: 26/8/2223:تداية فحسة وفاذية اخس شهادة

 25/8/2228وافرة نغاية: 26/8/2278ة انشهادة انمجددة:تداية فحسة وفاذي

 ا ب ج د هـ و ( -77ا ب ج د هـ و ش ح () -1ا ب () -1)انصىف وانمادة :

 شسكة كىندن سيهك اوفسحميىث نمحد  االسم انكامم نصاحة انطهة :
 

 انصيه -هىوك كىوك  انعىىان انكامم نصاحة انطهة :

NAME: 

ADDRES : 

   

 

 

 
 

 

  مسجم انعالمات انحجازية                                                                                                                     
 



 :انعدد 7314زقم اإلعالن : 

 72/6/2278جازيخ جقديم طهة ججديد انشهادة:  6/1/2223جازيخ اول جسجيم: 44715  انعالمة:زقم 

 6/1/2278وافرة نغاية: 6/1/2223:تداية فحسة وفاذية اخس شهادة

 5/1/2228وافرة نغاية: 6/1/2278تداية فحسة وفاذية انشهادة انمجددة:

 ب ج ( -32)انصىف وانمادة :

  االسم انكامم نصاحة انطهة :

  انعىىان انكامم نصاحة انطهة :

NAME: PepsiCo , Inc .,  

ADDRESS: 700 ANDERSON Hi 11 Road Purchase , New York 10577 , U . S . A .  

  

 

 
 

 

 

 مسجم انعالمات انحجازية                                                                                                                     
 



 :انعدد 7314زقم اإلعالن : 

 72/6/2278جازيخ جقديم طهة ججديد انشهادة:  6/1/2223زيخ اول جسجيم:جا 44716  انعالمة:زقم 

 6/1/2278وافرة نغاية: 6/1/2223:تداية فحسة وفاذية اخس شهادة

 5/1/2228وافرة نغاية: 6/1/2278تداية فحسة وفاذية انشهادة انمجددة:

 ب ج ( -32)انصىف وانمادة :

  االسم انكامم نصاحة انطهة :

  امم نصاحة انطهة :انعىىان انك

NAME: PepsiCo , Inc .,  

ADDRESS: 700 ANDERSON Hi 11 Road Purchase , New York 10577 , U . S . A .  
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