
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشرة العالماث والبياناث التجاريت
TRADEMARKS AND DESCRIPTIONS 

BULLETIN 

 

 األوىل النشرة

FIRST BULLETIN 

 (6319)رقم اإلعالن
ADVERTSIMENT NO. :(1369) 

 
 -:.NO  581                                                                          5 18  -العدد:  

  :DATE    6/9/2018                                                  6/9/1081  -ريخ:االت  
 نشورة على املوقع االلكرتوني لوزارة الصناعت واملعادن العراقيت متفاصيل العدد 

www.industry.gov.iq 
  

 ( 388 عدد العالماث املنشورة للتسجيل : )
 ( 1: ) عدد العالماث املنشورة مبوجب القراراث القضائيت

  ( 1عدد العالماث املنشورة للتنويه : )

 (5للرتاخيص ) عدد العالماث املنشورة

REPUBLIC OF IRAQ 

MINISTRY OF INDUSTRY & 

MINERALS 

INDUSTRIAL DEVELOPMENT& 

REGULATORY DIRECTORATE 

DEPARTMENT OF 

TRADEMARKS & DESCRIPTIONS 

 جمهىريت العراق

 وزارة الصناعت والمعادن

 دائرة التطىير والتنظيم الصناعي

 قسم العالماث والبياناث التجاريت

http://www.industry.gov.iq/
http://www.industry.gov.iq/


 انًحكًة قرار تًىجةانًسجهة  انعالية تفاصيم تفاصيم انعالية انًهغية تًىجة قرار انًحكًة

 انعذد انجذيذ: 9631 رقى االعالٌ انجذيذ: :انقذيى انعذد :انقذيىرقى اإلعالٌ 

 90541 رقى انعالية انجذيذة: انعالية  انًهغية:رقى 

 6/8/7499 ية انجذيذة:تاريخ تسجيم انعال : تسجيم انعالية انًهغية تأريخ

  : تاريخ انشهادة انًهغية اٌ وجذت

 رقى وتاريخ قرار انًحكًة تاالنغاء:
فـــــي                 7499/ب/095انًحكًة تانتسجيم:رقى وتاريخ قرار 

78/97/7499 

 ا ب ج د هـ و ( -60) االصناف انًسجهة: االصناف انًهغية:

 تي او جي انذستريز ش و ح  انجذيذ نصاحة انطهة : االسى : انعالية انًهغيةى صاحة اس

 : انعالية انًهغيةعنىاٌ صاحة 
 –انًنطقة انحرة  –انجزيرة انحًرا انعنىاٌ انجذيذ نصاحة انطهة :

االيارات انعرتية انًتحذة –راس انخيًة   

 انًهغيةانعالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انعالية انًسجهة

 

 

 



 انًحكًة قرار تًىجةانًسجهة  انعالية تفاصيم رار انًحكًةتفاصيم انعالية انًهغية تًىجة ق

 انعذد انجذيذ: 9631 رقى االعالٌ انجذيذ: :انقذيى انعذد :انقذيىرقى اإلعالٌ 

 90417 رقى انعالية انجذيذة: انعالية  انًهغية:رقى 

 9/5/7499 تاريخ تسجيم انعالية انجذيذة: : تسجيم انعالية انًهغية تأريخ

  : شهادة انًهغية اٌ وجذتتاريخ ان

 رقى وتاريخ قرار انًحكًة تاالنغاء:
في  7499/ب/639 رقى وتاريخ قرار انًحكًة تانتسجيم:

79/1/7499 

 االصناف انًهغية:
ا ب د هـ و ح ط ي ل  -93ب ج () -90) االصناف انًسجهة:

 ا ب ج د هـ و ( -75ا ج د هـ () -98()

 The Smiley Company SPRLانجذيذ نصاحة انطهة : االسى : انعالية انًهغيةى صاحة اس

 : انعالية انًهغيةعنىاٌ صاحة 
                                                          انعنىاٌ انجذيذ نصاحة انطهة :

523 Avenue Louise, 1050, Brussels, Belgium     

 انًهغيةانعالية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انعالية انًسجهة
 

 

 


	واجهة النشرة العدد 1
	قرارات قضائية1369

