
 

                    

 

 

 

 
 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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 جمهىريت العراق
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 : العدد 9311 زقم اإلعالن :

 5/99/2092تازيخ اصداز شهادة التسجيل:    24/8/2003تأزيخ تسجيلها :  44291 العالمة : زقم 

 24/8/2003 :بداية فتسة وفاذية اخس شهادة
 

 24/8/2098 :بداية فتسة وفاذية الشهادة المجددة

 24/8/2098وافرة لغاية:  
 

 23/8/2028 وافرة لغاية:

   30/2/2091ديم طلب تغيس العىىان :  تازيخ تق
 30/2/2091تازيخ تقديم طلب دمج الجهات :  

 21/2/2098تازيخ تقديم طلب التجديد :  
 

 ج (  - 94)  الصىف والمادة :

 وىع التغييس: تجديد + تغيس عىىان + دمج جهات 

 Bulova Corporation                                                                                          :اسم الجهة مالكة العالمة التجازية القديم  
 

 .One Bulova Avenue , Woodside , New York , United States of America :القديم الجهة مالكة العالمة التجازية  عىىان
 

                                                                                                                 Bulova Corporation المدمجة :  الجهاتاسم 
Citizen Watch Company of America, Inc                                                                                                             

 

 Citizen Watch Company of America, Inc. d/b/a Bulova                                            لىاتجة عه االودماج :اسم الجهة ا

Fifth Avenue, 29           التغيس :عىىان الجهة مالكة العالمة التجازية بعد 
th

 Floor, New York, New York 10118 USA 350 

 

 

 مسجل العالمات التجازية                                                                                                                                        

 



 : العدد 9311 زقم اإلعالن :

 5/92/2092تازيخ اصداز شهادة التسجيل:    24/8/2003تأزيخ تسجيلها :  44220 العالمة : زقم 

 24/8/2003 :بداية فتسة وفاذية اخس شهادة
 

 24/8/2098 :بداية فتسة وفاذية الشهادة المجددة

 24/8/2098وافرة لغاية:  
 

 23/8/2028وافرة لغاية: 

   30/2/2091تازيخ تقديم طلب تغيس العىىان :  
 30/2/2091تازيخ تقديم طلب دمج الجهات :  

 21/2/2098تازيخ تقديم طلب التجديد :  
 

 ج (  - 94)  الصىف والمادة :

 وىع التغييس: تجديد + تغيس عىىان + دمج جهات 

 Bulova Corporation:                                                                                          اسم الجهة مالكة العالمة التجازية القديم  
 

 .One Bulova Avenue , Woodside , New York , United States of Americaالقديم : لتجازية عىىان الجهة مالكة العالمة ا
 

                                                                                                                 Bulova Corporationالمدمجة :  اسم الجهات 
Citizen Watch Company of America, Inc                                                                                                             

 

 Citizen Watch Company of America, Inc. d/b/a Bulovaاسم الجهة الىاتجة عه االودماج :                                            

Fifth Avenue, 29عىىان الجهة مالكة العالمة التجازية بعد التغيس :           
th

 Floor, New York, New York 10118 USA 350 

 

 

 مسجل العالمات التجازية                                                                                                                                        

 



 : العدد 9311 زقم اإلعالن :

 5/92/2092تازيخ اصداز شهادة التسجيل:    24/8/2003تأزيخ تسجيلها :  44229 العالمة : زقم 

 24/8/2003 :بداية فتسة وفاذية اخس شهادة
 

 24/8/2098 :بداية فتسة وفاذية الشهادة المجددة

 24/8/2098وافرة لغاية:  
 
 23/8/2028افرة لغاية: و

   30/2/2091تازيخ تقديم طلب تغيس العىىان :  
 30/2/2091تازيخ تقديم طلب دمج الجهات :  

 21/2/2098تازيخ تقديم طلب التجديد :  
 

 ج (  - 94)  الصىف والمادة :

 وىع التغييس: تجديد + تغيس عىىان + دمج جهات 

 Bulova Corporation:                                                                                          يم  اسم الجهة مالكة العالمة التجازية القد
 

 .One Bulova Avenue , Woodside , New York , United States of Americaالقديم : عىىان الجهة مالكة العالمة التجازية 
 

                                                                                                                 Bulova Corporationالمدمجة :  اسم الجهات 
Citizen Watch Company of America, Inc                                                                                                             

 

 Citizen Watch Company of America, Inc. d/b/a Bulovaاسم الجهة الىاتجة عه االودماج :                                            

Fifth Avenue, 29عىىان الجهة مالكة العالمة التجازية بعد التغيس :           
th

 Floor, New York, New York 10118 USA 350 

 

 

 مسجل العالمات التجازية                                                                                                                                        

 



 : العدد 9311 زقم اإلعالن :

 8/99/2095داز شهادة التسجيل:   تازيخ اص 24/8/2003تأزيخ تسجيلها :  44222 العالمة : زقم 

 24/8/2003 :بداية فتسة وفاذية اخس شهادة
 

 24/8/2098 :بداية فتسة وفاذية الشهادة المجددة

 24/8/2098وافرة لغاية:  
 

 23/8/2028وافرة لغاية: 

   30/2/2091تازيخ تقديم طلب تغيس العىىان :  
 30/2/2091تازيخ تقديم طلب دمج الجهات :  

 21/2/2098قديم طلب التجديد :  تازيخ ت
 

 ج (  - 94)  الصىف والمادة :

 وىع التغييس: تجديد + تغيس عىىان + دمج جهات 

 Bulova Corporation:                                                                                          اسم الجهة مالكة العالمة التجازية القديم  
 

 .One Bulova Avenue , Woodside , New York , United States of Americaالقديم : عىىان الجهة مالكة العالمة التجازية 
 

                                                                                                                 Bulova Corporationالمدمجة :  اسم الجهات 
Citizen Watch Company of America, Inc                                                                                                             

 

 Citizen Watch Company of America, Inc. d/b/a Bulovaاسم الجهة الىاتجة عه االودماج :                                            

Fifth Avenue, 29عىىان الجهة مالكة العالمة التجازية بعد التغيس :           
th

 Floor, New York, New York 10118 USA 350 

 

 

 مسجل العالمات التجازية                                                                                                                                        
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