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 -:.NO 686                                                                                      686   -العدد:    

  :DATE      1/2/2022                                                            1/2/2223  -ريخ:االت  
 نشورة على املوقع االلكرتوني لوزارة الصناعت واملعادن العراقيت متفاصيل العدد 

ustry.gov.iqwww.ind  
  ( 346عدد العالماث املنشورة للتسجيل : )

 (19عدد العالماث املنشورة للتنويه :)

 (56عدد العالماث املنشورة للتجديد  :)
 (12:)  عدد العالماث املنشورة للرتخيص

 (8:)اسملتجديد +تغيري  عدد العالماث املنشورة
 (14:)لتجديد +تغيري عنوان عدد العالماث املنشورة
 (34:)اسمتغيري ل عدد العالماث املنشورة
 (11:)تغيري عنوان  عدد العالماث املنشورة
 (27:)نقل ملكيتل عدد العالماث املنشورة

 (2بقراراث قضائيت : ) لإللغاءعدد العالماث املنشورة 
 (3عدد طلباث التسجيل املودعت امللغيت: )

 (65:)  عدد العالماث املنشورة للشطب
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 44/44/2422 :تغيس العنىاىتازيخ تقدين طلة  4141 زقن اإلعالى :

 44/44/2422 تازيخ تقدين طلة تجديد الشهادة: 23/44/2442 تازيخ اول تسجيل: 38231 العالهة:زقن 

 23/44/2422  نافرة لغاية: 23/44/2442 :نفاذية اخس شهادةفتسة تداية 

 22/44/2482 نافرة لغاية: 23/44/2422 نفاذية الشهادة الوجددة:فتسة تداية 

 أ ب ج د هـ و ش ح ط ي ك ل م ى س ف ص ق ز (  - 84)  الصنف والوادة :

 The Hershey Company                                                                                                                             :  هالل العالهةسن ا
 

100 CRYSTAL A DRIVE HERSHEY PENNSYLVANIA 17033 UNITED STSTES OF AMERICA لعنىاى القدين لوالل العالهة : ا     
  

19 East Chocolate Ave, Hershey , PA 17033                                                                                 العنىاى الجديد لوالل العالهة : 

   

 

 

 

  هسجل العالهات التجازية                                                                                                                     
 

  



 44/44/2422تازيخ تقدين طلة تغيس العنىاى:  4141 زقن اإلعالى :

 44/44/2422تازيخ تقدين طلة تجديد الشهادة:  41/44/2442ل تسجيل: تازيخ او 38431 العالهة:زقن 

 41/44/2422نافرة لغاية:   41/44/2442 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 48/44/2482 نافرة لغاية: 41/44/2422تداية فتسة نفاذية الشهادة الوجددة: 

 ج ح ط ي ص (  - 84)  الصنف والوادة :

 The Hershey Company                                                                                                                             :  هالل العالهةسن ا
 

100 CRYSTAL A DRIVE HERSHEY PENNSYLVANIA 17033 UNITED STSTES OF AMERICA لعنىاى القدين لوالل العالهة : ا     
  

19 East Chocolate Ave, Hershey , PA 17033 العنىاى الجديد لوالل العالهة :                                                                                  

   

 

 

 

  هسجل العالهات التجازية                                                                                                                     
 

 



 44/44/2422تازيخ تقدين طلة تغيس العنىاى:  4141 زقن اإلعالى :

 44/44/2422تازيخ تقدين طلة تجديد الشهادة:  41/44/2442تازيخ اول تسجيل:  38434 العالهة:زقن 

 41/44/2422نافرة لغاية:   41/44/2442 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 48/44/2482 نافرة لغاية: 41/44/2422تداية فتسة نفاذية الشهادة الوجددة: 

 ج ح ط ي ص (  - 84)  الصنف والوادة :

 The Hershey Company       :                                                                                                                        هالل العالهةسن ا
 

100 CRYSTAL A DRIVE HERSHEY PENNSYLVANIA 17033 UNITED STSTES OF AMERICA لعنىاى القدين لوالل العالهة : ا     
  

19 East Chocolate Ave, Hershey , PA 17033                                   العنىاى الجديد لوالل العالهة :                                               

   

 

 

 

  هسجل العالهات التجازية                                                                                                                     

 



 44/44/2422تازيخ تقدين طلة تغيس العنىاى:  4141 زقن اإلعالى :

 44/44/2422تازيخ تقدين طلة تجديد الشهادة:  41/44/2442تازيخ اول تسجيل:  38432 هة:العالزقن 

 41/44/2422نافرة لغاية:   41/44/2442 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 48/44/2482 نافرة لغاية: 41/44/2422تداية فتسة نفاذية الشهادة الوجددة: 

 ج ح ط ي (  - 84)  الصنف والوادة :

 The Hershey Company  :                                                                                                                             هالل العالهةن سا
 

100 CRYSTAL A DRIVE HERSHEY PENNSYLVANIA 17033 UNITED STSTES OF AMERICA العالهة :  لعنىاى القدين لواللا     
  

19 East Chocolate Ave, Hershey , PA 17033 العنىاى الجديد لوالل العالهة :                                                                                  

   

 

 

 

  هسجل العالهات التجازية                                                                                                                     

 



 44/44/2422تازيخ تقدين طلة تغيس العنىاى:  4141 زقن اإلعالى :

 44/44/2422تازيخ تقدين طلة تجديد الشهادة:  41/44/2442تازيخ اول تسجيل:  38432 العالهة:زقن 

 41/44/2422نافرة لغاية:   41/44/2442 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 48/44/2482 نافرة لغاية: 41/44/2422تداية فتسة نفاذية الشهادة الوجددة: 

 ( ج ح ط ي  - 84)  الصنف والوادة :

 The Hershey Company                     :                                                                                                          هالل العالهةسن ا
 

100 CRYSTAL A DRIVE HERSHEY PENNSYLVANIA 17033 UNITED STSTES OF AMERICA لعنىاى القدين لوالل العالهة : ا     
  

19 East Chocolate Ave, Hershey , PA 17033                                                 العنىاى الجديد لوالل العالهة :                                 

   

 

 

 

  هسجل العالهات التجازية                                                                                                                     

 



 24/44/2422تازيخ تقدين طلة تغيس العنىاى:  4141 زقن اإلعالى :

 21/42/2442تازيخ تقدين طلة تجديد الشهادة:  1/4/2443تازيخ اول تسجيل:  13323 العالهة:زقن 

 1/4/2443نافرة لغاية:   1/4/2443 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 8/4/2423 نافرة لغاية: 1/4/2443تداية فتسة نفاذية الشهادة الوجددة: 

 أ ب ج د هـ و ش ح ط ي ك ل م ى س ع ف ص ق ز (  - 84و ش ح ( )  أ ب ج د هـ – 22)  الصنف والوادة :

 The Quaker Oats Company:                                                                        هالل العالهةسن ا
 

555 West Monroe Street, Chicago, Illinois 60661 U.S.A.            لوالل العالهة : لعنىاى القدينا     
  

433 West Van Buren Street Chicago, Illinois 60607 U.S.A .العنىاى الجديد لوالل العالهة :          

   

 

 

 

  هات التجازيةهسجل العال                                                                                                                     

 



 24/44/2422تازيخ تقدين طلة تغيس العنىاى:  4141 زقن اإلعالى :

 21/42/2442تازيخ تقدين طلة تجديد الشهادة:  1/4/2443تازيخ اول تسجيل:  13323 العالهة:زقن 

 1/4/2443نافرة لغاية:   1/4/2443 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 8/4/2423 نافرة لغاية: 1/4/2443جددة: تداية فتسة نفاذية الشهادة الو

 أ ب ج د هـ و ش ح ط ي ك ل م ى س ع ف ص ق ز (  - 84أ ب ج د هـ و ش ح ( )  – 22)  الصنف والوادة :

 The Quaker Oats Company:                                                                        هالل العالهةسن ا
 

555 West Monroe Street, Chicago, Illinois 60661 U.S.A.            لعنىاى القدين لوالل العالهة :ا     
  

433 West Van Buren Street Chicago, Illinois 60607 U.S.A العنىاى الجديد لوالل العالهة :   .       

   

 

 

 

  هسجل العالهات التجازية                                                                                                                     

 



 43/44/2422تازيخ تقدين طلة تغيس العنىاى:  4141 زقن اإلعالى :

 42/44/2424تازيخ تقدين طلة تجديد الشهادة:  24/44/4234تازيخ اول تسجيل:  23214 العالهة:زقن 

 24/44/2422نافرة لغاية:   24/44/2444 :اخس شهادةتداية فتسة نفاذية 

 24/44/2482 نافرة لغاية: 24/44/2422تداية فتسة نفاذية الشهادة الوجددة: 

 أ ب (  - 23أ ( )   - 43)  الصنف والوادة :

                                               MIKASA  Corporation                                                                                                        :          هالل العالهةسن ا
 

No. 11-2, 3-chome, Kusunoki-cho, Nishi-ku,  Hiroshima-shi, Hiroshima-ken, Japan    لعنىاى القدين لوالل العالهة :ا 
  

1, Kuchi, Asa-cho, Asakita-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima-ken, Japan                        العنىاى الجديد لوالل العالهة :   

   

 

 

 

  هسجل العالهات التجازية                                                                                                                     

 



 43/44/2422تازيخ تقدين طلة تغيس العنىاى:  4141 زقن اإلعالى :

 2/42/2442تازيخ تقدين طلة تجديد الشهادة:  42/42/2442تازيخ اول تسجيل:  13231 العالهة:زقن 

 42/42/2442نافرة لغاية:   42/42/2442 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 43/42/2422 ة:نافرة لغاي 42/42/2442تداية فتسة نفاذية الشهادة الوجددة: 

 ب ج (  - 82)  الصنف والوادة :

                                                                                                    Stokely-Van Camp, Inc                                                                                                                   :          هالل العالهةسن ا
 

555 W.Monroe Street Chicago IL 60661 U.S.A.                                                                           لعنىاى القدين لوالل العالهة :ا  
  

700 Anderson Hill Road Purchase, New York 10577 United States of America                    العنىاى الجديد لوالل العالهة :      

   

 

 

 

  هسجل العالهات التجازية                                                                                                                     

 



 43/44/2422تقدين طلة تغيس العنىاى: تازيخ  4141 زقن اإلعالى :

 2/42/2442تازيخ تقدين طلة تجديد الشهادة:  42/42/2442تازيخ اول تسجيل:  13233 العالهة:زقن 

 42/42/2442نافرة لغاية:   42/42/2442 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 43/42/2422 نافرة لغاية: 42/42/2442تداية فتسة نفاذية الشهادة الوجددة: 

 ب ج (  - 82)  الصنف والوادة :

                                                                                                    Stokely-Van Camp, Inc:                                                                                                                             هالل العالهةسن ا
 

555 W.Monroe Street Chicago IL 60661 U.S.A.                                                                           لعنىاى القدين لوالل العالهة :ا  
  

700 Anderson Hill Road Purchase, New York 10577 United States of America العنىاى الجديد لوالل العالهة :                          

   

 

 

 

  هسجل العالهات التجازية                                                                                                                     

 



 43/44/2422تغيس العنىاى:  تازيخ تقدين طلة 4141 زقن اإلعالى :

 2/42/2442تازيخ تقدين طلة تجديد الشهادة:  42/42/2442تازيخ اول تسجيل:  13232 العالهة:زقن 

 42/42/2442نافرة لغاية:   42/42/2442 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 43/42/2422 نافرة لغاية: 42/42/2442تداية فتسة نفاذية الشهادة الوجددة: 

 ب ج (  - 82)  نف والوادة :الص

                                                                                                    Stokely-Van Camp, Inc:                                                                                                                             هالل العالهةسن ا
 

555 W.Monroe Street Chicago IL 60661 U.S.A.                                                                           لعنىاى القدين لوالل العالهة :ا  
  

700 Anderson Hill Road Purchase, New York 10577 United States of America العنىاى الجديد لوالل العالهة :                          

   

 

 

 

  هسجل العالهات التجازية                                                                                                                     

 



 22/44/2422نىاى: تازيخ تقدين طلة تغيس الع 4141 زقن اإلعالى :

 43/2/2448تازيخ تقدين طلة تجديد الشهادة:  23/1/4223تازيخ اول تسجيل:  83148 العالهة:زقن 

 23/1/2448نافرة لغاية:   23/1/4223 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 22/1/2428 نافرة لغاية: 23/1/2448تداية فتسة نفاذية الشهادة الوجددة: 

 أ ب ج (  - 8 ) الصنف والوادة :

                                                                                                   ,Beiersdorf AG                                                                                                                           :          هالل العالهةسن ا
 

Unnastrasse 48,  2000 , Hamburg 20, Germany                                                                      لعنىاى القدين لوالل العالهة :ا 
  

Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Germany                                                            العنىاى الجديد لوالل العالهة :                

   

 

 

 

  هسجل العالهات التجازية                                                                                                                     

 



 42/42/2422ى: تازيخ تقدين طلة تغيس العنىا 4141 زقن اإلعالى :

 21/1/2441تازيخ تقدين طلة تجديد الشهادة:  42/2/4222تازيخ اول تسجيل:  83822 العالهة:زقن 

 42/2/2441نافرة لغاية:   42/2/4222 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 43/2/2421 نافرة لغاية: 42/2/2441تداية فتسة نفاذية الشهادة الوجددة: 

 أ  ب  د  هـ  و (  - 81)  الصنف والوادة :

                                                                                                        Rothmans of Pall Mall Limited                                                                                      :        هالل العالهةسن ا
 

Staedtle 36 ,  Vaduz ,  Liechtenstein                                                                              لعنىاى القدين لوالل العالهة :ا 
  

Route de France 17 ,  2926 Boncourt, Switzerland                                               العنىاى الجديد لوالل العالهة :       

   

 

 

 

  هسجل العالهات التجازية                                                                                                                     

 



 تازيخ تقدين طلة تغيس العنىاى:  4141 زقن اإلعالى :

 تازيخ تقدين طلة تجديد الشهادة:  41/2/4222تازيخ اول تسجيل:  8341 العالهة:زقن 

 48/2/2442نافرة لغاية:   41/2/2444 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 48/2/2422 نافرة لغاية: 41/2/2442تداية فتسة نفاذية الشهادة الوجددة: 

 أ  ب  ج (   - 81 )  الصنف والوادة :

                                      American-Cigarette Company (Overseas) Limited                                                       :        هالل العالهةسن ا
 

Staedtle 36 ,  Vaduz ,  Liechtenstein                                                                               لعنىاى القدين لوالل العالهة :ا 
  

Route de France 17 ,  2926 Boncourt, Switzerland         العنىاى الجديد لوالل العالهة :                                              

   

 

 

 

  هسجل العالهات التجازية                                                                                                                     
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