
 

                    

 

 

 

 
 نشرة العالماث والبياناث التجاريت
TRADEMARKS AND DESCRIPTIONS 

BULLETIN 

 األوىل النشرة

FIRST BULLETIN 

   (3199)رقم اإلعالن
ADVERTSIMENT NO. :(1399) 

 -:.NO 671                                                                                      671   -العدد:  

  :DATE      22/6/2022                                                       22/6/2222  -ريخ:االت  
 نشىرة على املىقع االلكرتوني لىزارة الصناعت واملعادن العراقيت متفاصيل العدد 

gov.iqwww.industry.  
  ( 419عدد العالماث املنشىرة للتسجيل : )

 (57عدد العالماث املنشىرة للتنىيه :)

 (99عدد العالماث املنشىرة للتجديد  :)
 (16عدد العالماث املنشىرة للرتخيص :)

 (21)عدد العالماث املنشىرة للنقل امللكيت 
 (33عدد العالماث املنشىرة للتجديد  + تغيري االسم :)

 (37عالماث املنشىرة للتجديد  + تغيري عنىان :)عدد ال
 (19عدد العالماث املنشىرة للتجديد  + نقل ملكيت :)

 (6عدد العالماث املنشىرة للتجديد  + نقل ملكيت + تغيري عنىان :)
 (4عدد العالماث املنشىرة للتجديد  + تغيري عنىان +دمج جهاث :)

 (18عدد العالماث املنشىرة للتجديد  + دمج جهاث :)
 (3عدد العالماث املنشىرة للتجديد  +تغيري اسم +دمج جهاث +تغيري عنىان :)

 (1: )اجلهاث لدمج عدد العالماث املنشىرة 
 (2عدد العالماث املنشىرة لتجديد ترخيص:)

 (1) + تغيري عنىان  عدد العالماث املنشىرة للتغيري االسم

 (3:)+ نقل ملكيت العالماث املنشىرة لتغيري عنىانعدد 
 (14عدد العالماث املنشىرة للتجديد +تغيري االسم + تغيري عنىان   :)

 (3عدد العالماث املنشىرة للتجديد +تغيري االسم + تغيري عنىان  + نقل ملكيت   :)
 (6عدد العالماث املنشىرة للتغيري االسم : )

 (11امللغيت: ) عدد طلباث التسجيل املىدعت

 (23عدد العالماث املنشىرة للشطب :)

REPUBLIC OF IRAQ 

MINISTRY OF INDUSTRY & 

MINERALS 

Economic Directorate 

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/


   9911 سقى االعالٌ :

 94/96/6060ذاسٌخ طهة نقم انًهكٍح :  64/4/6009 ذاسٌخ اول ذضجٍم: 88944:  سقى انعاليح

 94/96/6091ذاسٌخ طهة ذغٍٍش عنىاٌ :  62/4/6064:   نافزج نغاٌح

 ب ج (  -96)انصنف وانًادج :

 نىع انرغٍٍش:   ذغٍٍش عنىاٌ + نقم يهكٍح 

                                       The Concentrate Manufacturing Company of Irelandيح انرجاسٌح انقذٌى: اصى انجهح يانكح انعال

 .Corner House, 20 Parliament Street Hamilton, Bermuda                             : عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسٌح انقذٌى

Swan Building, 3اليح انرجاسٌح انجذٌذ: عنىاٌ انجهح يانكح انع
rd

 Floor  26 Victoria Street Hamilton, HM12, Bermuda    

                                             Portfolio Concentrate Solutions Unlimited Company اصى انجهح يانكح انعاليح انرجاسٌح انجذٌذ:

  Eastgate Road, Eastgate Business Park, Little Island, Co. Cork, Ireland 5  انرجاسٌح انجذٌذ: عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح

 

 
 

  

 



   9911سقى االعالٌ : 

 69/96/6060ذاسٌخ طهة نقم انًهكٍح :  64/4/6009 ذاسٌخ اول ذضجٍم: 88948سقى انعاليح : 

 94/96/6091 ذاسٌخ طهة ذغٍٍش عنىاٌ : 62/4/6064نافزج نغاٌح :  

 ب ج (  -96)انصنف وانًادج :

 نىع انرغٍٍش:   ذغٍٍش عنىاٌ + نقم يهكٍح 

                                       The Concentrate Manufacturing Company of Irelandاصى انجهح يانكح انعاليح انرجاسٌح انقذٌى: 

 .Corner House, 20 Parliament Street Hamilton, Bermuda                           :   عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسٌح انقذٌى

Swan Building, 3عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسٌح انجذٌذ: 
rd

 Floor  26 Victoria Street Hamilton, HM12, Bermuda    

                                             Portfolio Concentrate Solutions Unlimited Company اصى انجهح يانكح انعاليح انرجاسٌح انجذٌذ:

  Eastgate Road, Eastgate Business Park, Little Island, Co. Cork, Ireland 5  عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسٌح انجذٌذ:

 

 

 

 



   9911سقى االعالٌ : 

 8/4/6069ذاسٌخ طهة نقم انًهكٍح :  98/2/6098 ذضجٍم:ذاسٌخ اول  88994سقى انعاليح : 

 8/4/6069ذاسٌخ طهة ذغٍٍش عنىاٌ :  98/2/6068نافزج نغاٌح :  

 أ ج ( – 89ا ( )  – 94 ) انصنف وانًادج :

 نىع انرغٍٍش:   ذغٍٍش عنىاٌ + نقم يهكٍح 

 ر.و.و –طقح حشج ذخٍم انرشذًٍند ين      اصى انجهح يانكح انعاليح انرجاسٌح انقذٌى: 

                            , دتً , االياساخ انعشتٍح انًرحذج  8دتهٍى اذش , انطاتق االسضً , انًثنى : ينشاج جاهزج سقى اٌه :   نىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسٌح انقذٌىع

 عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسٌح انجذٌذ: 
 , يٍذٌا تٍزنٍش صنرش , تٍهذٌنج # , دتً يٍذٌا صٍرً , دتً , االياساخ انعشتٍح انًرحذج  51هىخ دٌضك                                                    

 تلفزيون تخيا منطقة حرة ذ.م.م      اصى انجهح يانكح انعاليح انرجاسٌح انجذٌذ:

  عنىاٌ انجهح يانكح انعاليح انرجاسٌح انجذٌذ:

 دتً , االياساخ انعشتٍح انًرحذج   50252, انطاتق انخايش , دي أس صً ذاوس , دتً صرىدٌى صٍرً , ص ب:  501يكرة سقى                    
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