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 ( 281ة للتسجيل : )عدد العالماث املنشور
 ( 06: ) ة للتجديدعدد العالماث املنشور

 (5) عدد العالماث املنشورة للرتخيص
 (5عدد العالماث املنشورة للتنويه : )

 ( 266: ) شطبعدد العالماث املنشورة لل
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TRADEMARKS & DESCRIPTIONS 

 جمهىريت العراق
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 هعلىهبد التشخيص العالهخ الوشخصخ

 : العذد 7318 سقن اإلعالى :

 22/71/2178تبسيخ اصذاس شهبدح التسجيل:  15287العالهخ: سقن 

 22/7/2179تبسيخ تقذين طلت التشخيص:  23/7/2128ًبفزح لغبيخ: 23/7/2178: تسجيلهب تأسيخ

عالهخ الوشقوخ : هٌح التشخيص للالتشخيص هىضىع ة ( -32) الصٌف والوبدح :
(15287()GT orange ( هع شكل  ثبلصٌف )فقط -32) اسن الجهخ هبلكخ العالهخ التجبسيخ )هبًحخ التشخيص(  ة: Mission 

Beverage Limited.  
 ,Akara Bldg., 24 De Castro Streetعٌىاًهب : 

Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands. 

  21/7/2179اعتجبساً هي  ( سٌىاد فقط  9: ) ص هذح التشخي

   ششكخ ًيٌىي للصٌبعبد الغزائيخ:  اسن الجهخ )الوشخص لهب (

السبحل االيسش –الوىصل  –ًيٌىي  –عٌىاًهب : العشاق    

 
 

 

 

 

 

 

 هسجل العالهبد التجبسيخ

 



 هعلىهبد التشخيص العالهخ الوشخصخ

 : العذد 7318 سقن اإلعالى :

 78/72/2178تبسيخ اصذاس شهبدح التسجيل:  12891عالهخ: السقن 

 22/7/2179تبسيخ تقذين طلت التشخيص:  9/71/2126ًبفزح لغبيخ: 9/71/2176: تسجيلهب تأسيخ

: هٌح التشخيص للعالهخ الوشقوخ التشخيص هىضىع ة ( -32) الصٌف والوبدح :
(12891()SUPERMAN ( هع شكل  ثبلصٌف )فقط -32) جهخ هبلكخ العالهخ التجبسيخ )هبًحخ التشخيص( اسن ال ة: Mission 

Beverage Limited.  
 ,Akara Bldg., 24 De Castro Streetعٌىاًهب : 

Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands. 

  21/7/2179( سٌىاد فقط  اعتجبساً هي  1: ) هذح التشخيص 

  : ششكخ ًيٌىي للصٌبعبد الغزائيخ  اسن الجهخ )الوشخص لهب (

السبحل االيسش –الوىصل  –ًيٌىي  –عٌىاًهب : العشاق    

 
 

 

 

 

 

 

 هسجل العالهبد التجبسيخ

 



 هعلىهبد التشخيص العالهخ الوشخصخ

 : العذد 7318 سقن اإلعالى :

 78/72/2178تبسيخ اصذاس شهبدح التسجيل:  12897العالهخ: سقن 

 22/7/2179تبسيخ تقذين طلت التشخيص:  9/71/2126ًبفزح لغبيخ: 9/71/2176: تسجيلهب تأسيخ

: هٌح التشخيص للعالهخ الوشقوخ التشخيص هىضىع ة ( -32) الصٌف والوبدح :
(12897()BATMAN ( هع شكل  ثبلصٌف )فقط -32) اسن الجهخ هبلكخ العالهخ التجبسيخ )هبًحخ التشخيص(  ة: Mission 

Beverage Limited.  
 ,Akara Bldg., 24 De Castro Streetعٌىاًهب : 

Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands. 

  21/7/2179( سٌىاد فقط  اعتجبساً هي  1: ) هذح التشخيص 

  : ششكخ ًيٌىي للصٌبعبد الغزائيخ  اسن الجهخ )الوشخص لهب (

السبحل االيسش –الوىصل  –ًيٌىي  –عٌىاًهب : العشاق    

 
 

 

 

 

 

 

 هسجل العالهبد التجبسيخ



 هعلىهبد التشخيص العالهخ الوشخصخ

 : العذد 7318 سقن اإلعالى :

 تبسيخ اصذاس شهبدح التسجيل:  16134العالهخ: سقن 

 79/6/2179تبسيخ تقذين طلت التشخيص:  72/6/2128ًبفزح لغبيخ: 72/6/2178: تسجيلهب تأسيخ

 أ ( -42) :الصٌف والوبدح 

: هٌح التشخيص للعالهخ الوشقوخ التشخيص هىضىع
(16134()Chocolate Sarayi ( هع شكل  ثبلصٌف )فقط أ -42) 

 :اسن الجهخ هبلكخ العالهخ التجبسيخ )هبًحخ التشخيص( 
CHOCOLATE SARAYI CAFÉ RESTAURANT 

HIZMETLERI ITHALAT IHRACAT VE                         
        TICARET  LIMITED SIRKETI 

   72/6/2128لغبيخ ًفبر العالهخ في : هذح التشخيص  Apt No 104 – Besiktas  - Istanbul - Turkiyeعٌىاًهب : 

: ششكخ سذسح الخيش للتجبسح العبهخ  اسن الجهخ )الوشخص لهب (
 والىكبالد التجبسيخ الوحذودح  

 

ثغذاد  –عٌىاًهب : العشاق    

 

 

 

 

 العالهبد التجبسيخ هسجل

 



 هعلىهبد التشخيص العالهخ الوشخصخ

 : العذد 7318 سقن اإلعالى :

 75/1/2179تبسيخ اصذاس شهبدح التسجيل:  52422العالهخ: سقن 

 78/6/2179تبسيخ تقذين طلت التشخيص:  2/6/2128ًبفزح لغبيخ: 3/6/2118: تسجيلهب تأسيخ

     (52422)  : هٌح التشخيص للعالهخ الوشقوخيصالتشخ هىضىع ج ( -32) الصٌف والوبدح :
ششكخ هصٌع  :اسن الجهخ هبلكخ العالهخ التجبسيخ )هبًحخ التشخيص(  فقط ( ج -32( ثبلصٌف ) هيضو )

 لصٌبعخ وتعجئخ العصبئش الوحذودحالسهن 
الوولكخ العشثيخ  –جذح  – 27432جذح  5987ص . ة . عٌىاًهب : 
 السعىديخ 

 2179ثالثىى شهشاً اعتجبساً هي شهش هبيى /  31: هذح التشخيص 
   وحست العقذ الوجشم ثيٌهوب .

ششكخ الهشهبط للعصبئش والوىاد الغزائيخ :  اسن الجهخ )الوشخص لهب (
   الوحذودح 

 

ع  3هجًٌ  23+25ص  937الجتبويي م – ثغذاد  –عٌىاًهب : العشاق 
767/3113  

 

 

 

 

 

 هسجل العالهبد التجبسيخ
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