
 

                    

 

 

 

 
 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 :)
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 معلىماخ التزخيص العالمح المزخصح

 1/8192/>9 تاريخ تقديم طلة التجديد : 9911 رقم اإلعالن :

 :91/9/819تاريخ اصدار شهادج التسجيل:   92>:::  العالمحرقم 

 8188/:/89تاريخ تقديم طلة التزخيص:  1/8182/;9 وافذج لغايح: 1/8119/>9 : تسجيلها تأريخ

  (92>:: : مىح التزخيص للعالمح المزقمح )التزخيص مىضىع ب ج (  - 98 : )الصىف والمادج 

  :اسم الجهح مالكح العالمح التجاريح )ماوحح التزخيص(  فقط ( ب ج  - 98) مع شكل ( تالصىف   PEPSIتيثسي  )
  PepsiCo, Inc.,                                                             

 Anderson Hill Road , Purchase, New 700 عىىاوها :
York 10577 , United States of America                   

اعتثاراً مه تاريخ المىافقح على و( سىىاخ >: ) مدج التزخيص 
 8188/:/89التزخيص 

 :  اسم الجهح )المزخص لها (
 خاصح  –شزكح تغداد للمشزوتاخ الغاسيح مساهمح  

 

الشعفزاويح   –تغداد   – عىىاوها : العزاق   

 
 

 

 

 

 

 

 مسجل العالماخ التجاريح

 

 

 



 معلىماخ التزخيص العالمح المزخصح

 1/8192/>9تاريخ تقديم طلة التجديد :  9911 رقم اإلعالن :

 ;819/;/;تاريخ اصدار شهادج التسجيل:   91>::العالمح : رقم 

 8188/:/89تاريخ تقديم طلة التزخيص:  1/8182/;9وافذج لغايح:  1/8119/>9 : تسجيلها تأريخ

 ( 91>::: مىح التزخيص للعالمح المزقمح ) التزخيص مىضىع ب ج (  - 98: ) الصىف والمادج 

  :اسم الجهح مالكح العالمح التجاريح )ماوحح التزخيص(  ( فقط ب ج  - 98) تيثسي مع شكل ( تالصىف  )
  PepsiCo, Inc.,                                                             

 Anderson Hill Road , Purchase, New 700 عىىاوها :
York 10577 , United States of America                   

اعتثاراً مه تاريخ المىافقح على و( سىىاخ >: ) مدج التزخيص 
 8188/:/89التزخيص 

 :  اسم الجهح )المزخص لها (
 خاصح  –داد للمشزوتاخ الغاسيح مساهمح شزكح تغ 

 

الشعفزاويح   –تغداد   –عىىاوها : العزاق    

 
 

 

 

 

 

 

 مسجل العالماخ التجاريح
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