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  ) ٢٤٢: (عدد العالمات املنشورة للتسجيل 
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  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٥/١١/١٩٧٢: تأریخھ   ١٩٧٠٣: رقم العالمة بلدي العیسى: اسم العالمة 

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧لسنة ) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(الفقرة استنادا إلحكام المادة العشرون 
ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاریة وانتھاء فترة  ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(ام العالمات والبیانات التجاریة رقم من نظ) ٢٨(

  .الحمایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا 

 )أ  - ٣(:الصنف والمادة 

 م.م.شركة محالت العیسى التجاریة ذ: االسم الكامل لصاحب العالمة

 :  حب العالمةالعنوان الكامل لصا

    

    



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢١/٦/٢٠٠٦: تأریخھ   ٤٩٦٥٠: رقم العالمة  chocoDivaجوكو دیفا : اسم العالمة 

ال باحكام المادة المعدل واستدال ١٩٥٧لسنة ) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(استنادا إلحكام المادة العشرون الفقرة 
ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاریة وانتھاء فترة  ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(من نظام العالمات والبیانات التجاریة رقم ) ٢٨(

  .الحمایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا 

 )ا ج ح ط ي  -٣٠(:الصنف والمادة 

 ناورین كوربوریش :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 كوریا –سیؤول  –غو  –دونغ ، یونغسان  –مونباي  ١٠ – ٣٠: العنوان الكامل لصاحب العالمة 

  

 

 

  



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٣/١٠/١٩٩٨: تأریخھ  ٣٦٨٢٤: رقم العالمة  مع الشكل سنابل: اسم العالمة 

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧لسنة ) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(استنادا إلحكام المادة العشرون الفقرة 
ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاریة وانتھاء فترة  ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(من نظام العالمات والبیانات التجاریة رقم ) ٢٨(

  .الحمایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا 

 )أ  -٣٢(:المادة الصنف و

 شركة بغداد للصناعت الكحولیة :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 العراق: العنوان الكامل لصاحب العالمة 

    

  



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٨/٦/١٩٩٨: تأریخھ    ٣٦٥٠٢:رقم العالمة  ھالھل مع شكل: اسم العالمة 

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧لسنة ) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(ادة العشرون الفقرة استنادا إلحكام الم
ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاریة وانتھاء فترة  ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(من نظام العالمات والبیانات التجاریة رقم ) ٢٨(

  .تقرر شطبھا  الحمایة القانونیة لھا لذلك

 )ب ج  -٣٢(:الصنف والمادة 

 شركة مصانع دیالى للمواد الغذائیة تصنیع التمور :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 العراق: العنوان الكامل لصاحب العالمة 

    

  



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢١/١/٢٠٠٢: تأریخھ  ٤٠٣٨١: رقم العالمة  مسك مع شكل: اسم العالمة 

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧لسنة ) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(استنادا إلحكام المادة العشرون الفقرة 
ة وانتھاء فترة ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاری ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(من نظام العالمات والبیانات التجاریة رقم ) ٢٨(

  .الحمایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا 

 )أ  - ٣١)(ج  -٢٩(:الصنف والمادة 

 شركة المسك للمنتجات الغذائیة المحدودة  :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 : العنوان الكامل لصاحب العالمة 

  

 

 

  



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

  ١١/٩/١٩٩٩: تأریخھ  ٣٧٥٦٧: رقم العالمة  MISKمسك : المة اسم الع

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧لسنة ) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(استنادا إلحكام المادة العشرون الفقرة 
بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاریة وانتھاء فترة  ولعدم قیامكم ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(من نظام العالمات والبیانات التجاریة رقم ) ٢٨(

  .الحمایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا 

 )ب ج  -٣٢(:الصنف والمادة 

 م.شركة الموصل للتعبئة والتعلیب ش :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 : العنوان الكامل لصاحب العالمة 

    

  



  شطب عالمة تجاریة
 :م الصحیفة رق ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٨/١٠/٢٠٠٢: تأریخھ  ٤١٥٧٣: رقم العالمة  البادیة مع شكل: اسم العالمة 

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧لسنة ) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(استنادا إلحكام المادة العشرون الفقرة 
ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاریة وانتھاء فترة  ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(من نظام العالمات والبیانات التجاریة رقم ) ٢٨(

  .الحمایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا 

 )أ  -٣٤(:الصنف والمادة 

 معمل الواحة :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 : العنوان الكامل لصاحب العالمة 

    

  



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٨/١/٢٠٠٦: تأریخھ   ٤٧٦٧٥: رقم العالمة  WINNERوینر : اسم العالمة 

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧لسنة ) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(استنادا إلحكام المادة العشرون الفقرة 
ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاریة وانتھاء فترة  ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(من نظام العالمات والبیانات التجاریة رقم ) ٢٨(

  .الحمایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا 

 )ا ب ج  -٣٤(:الصنف والمادة 

 شركة یوربیان توباكو سیجارا في توتو نیكوالك ساناي في تیكاریت انونیوم  :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 تركیا/ ین ھوزیو كنت میرس ٨نولیو كاد رقم  ٢اورجانیز ساناي بولوجیسي : ل لصاحب العالمة العنوان الكام

    

  



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ١٧/٢/٢٠٠٣: تأریخھ  ٤٢٠٠٣: رقم العالمة  شموس: اسم العالمة 

) ٢٨(المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧لسنة ) ٢١(مات والبیانات التجاریة رقم العال قانونمن ) ٢(استنادا إلحكام المادة العشرون الفقرة 
ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاریة وانتھاء فترة الحمایة القانونیة  ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(من نظام العالمات والبیانات التجاریة رقم 

  .لھا لذلك تقرر شطبھا 

 ) ح -٣٠(:الصنف والمادة 

 شركة القمر النتاج البسكت والشكلة والحلویات المحدودة  :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 : العنوان الكامل لصاحب العالمة 

  

 

 

  



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢/١٢/١٩٨٠: تأریخھ  ٢٥١٧٨: رقم العالمة  باز: اسم العالمة 

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧لسنة ) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(استنادا إلحكام المادة العشرون الفقرة 
ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاریة وانتھاء فترة  ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(من نظام العالمات والبیانات التجاریة رقم ) ٢٨(

  .القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا الحمایة 

 )ج  - ٣٢)(ا د ج  - ٣١)(ك ل س ع ف ص ر ن  ب - ٣٠)(ا ج ھـ و ح ز  -٢٩(:الصنف والمادة 

 معمل باز للمقبالت واالطعمة الجاھزة  :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 العراق : العنوان الكامل لصاحب العالمة 

  

 

 

  



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤ :رقم اإلعالن 

 ٤/٢/٢٠٠١: تأریخھ  ٣٨٩٩٨: رقم العالمة  سحر: اسم العالمة 

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧لسنة ) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(استنادا إلحكام المادة العشرون الفقرة 
ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاریة وانتھاء فترة  ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(من نظام العالمات والبیانات التجاریة رقم ) ٢٨(

  .الحمایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا 

 )ج  - ٣(:الصنف والمادة 

 معمل الزاھر النتاج العطور :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 : العنوان الكامل لصاحب العالمة 

    

  



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: ن رقم اإلعال

 ٧/٨/١٩٩٩: تأریخھ  ٣٧٤٧٧: رقم العالمة  المھا مع شكل: اسم العالمة 

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧لسنة ) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(استنادا إلحكام المادة العشرون الفقرة 
ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاریة وانتھاء فترة  ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(ریة رقم من نظام العالمات والبیانات التجا) ٢٨(

  .الحمایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا 

 )ب ج  -٣٢(:الصنف والمادة 

 معمل االنبار للمرطبات والمثلجات المحدودة :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 : العنوان الكامل لصاحب العالمة 

    

  



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٢/٢/١٩٨٥: تأریخھ  ٢٨٤٨٩: رقم العالمة  الندى: اسم العالمة 

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧لسنة ) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(استنادا إلحكام المادة العشرون الفقرة 
ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاریة وانتھاء فترة  ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(العالمات والبیانات التجاریة رقم من نظام ) ٢٨(

  .الحمایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا 

 )أ  - ١٧)(أ  -٢١(:الصنف والمادة 

 معمل لدائن الندى  :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 العراق: مة العنوان الكامل لصاحب العال

    

  



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٤/١/١٩٧٩: تأریخھ  ٢٤٢٠١: رقم العالمة  الماس: اسم العالمة 

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧لسنة ) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(استنادا إلحكام المادة العشرون الفقرة 
ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاریة وانتھاء فترة  ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(من نظام العالمات والبیانات التجاریة رقم ) ٢٨(

  .الحمایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا 

 )ج  - ٣(:الصنف والمادة 

 م.م.شركة مستحضرات بغداد للتجمیل ذ:االسم الكامل لصاحب العالمة 

 العراق: الكامل لصاحب العالمة  العنوان

  

 

 

  



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٤/١٢/١٩٧٢: تأریخھ   ١٩٧٤٢: رقم العالمة  HOSTATHIONھوستاثیون : اسم العالمة 

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧لسنة ) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(استنادا إلحكام المادة العشرون الفقرة 
ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاریة وانتھاء فترة  ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(من نظام العالمات والبیانات التجاریة رقم ) ٢٨(

  .الحمایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا 

 )و  -٥)(ب  - ١(:الصنف والمادة 

 افنتیس كروب ساینس جي ام بي اج  :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 المانیا. فرانكفورت اي ام ماین  ٦٥٩٢٦ –اندستریبارك ھوكست ، د : العنوان الكامل لصاحب العالمة 

  

 

 

  



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٩/١٢/٢٠٠٢: تأریخھ  ٤١٨١٩: رقم العالمة  بلدي: اسم العالمة 

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧لسنة ) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(م المادة العشرون الفقرة استنادا إلحكا
ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاریة وانتھاء فترة  ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(من نظام العالمات والبیانات التجاریة رقم ) ٢٨(

  .لذلك تقرر شطبھا  الحمایة القانونیة لھا

 )أ  -٢٩(:الصنف والمادة 

 مجزرة اھل البركة :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 : العنوان الكامل لصاحب العالمة 

    

  



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٩/٧/١٩٨٤: تأریخھ  ٢٧٨٦٠: رقم العالمة  النرجس: اسم العالمة 

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧لسنة ) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(المادة العشرون الفقرة  استنادا إلحكام
ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاریة وانتھاء فترة  ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(من نظام العالمات والبیانات التجاریة رقم ) ٢٨(

  .لذلك تقرر شطبھا الحمایة القانونیة لھا 

 )أ  - ١٦)(أ  - ٥(:الصنف والمادة 

 معمل ابن حیان للمستلزمات الطبیة :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 : العنوان الكامل لصاحب العالمة 

    

  



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٤: رقم اإلعالن 

 ٣/٨/١٩٧٤: تأریخھ  ٢١٠٥٩: رقم العالمة  العیسى: اسم العالمة 

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧لسنة ) ٢١(العالمات والبیانات التجاریة رقم  قانونمن ) ٢(استنادا إلحكام المادة العشرون الفقرة 
ولعدم قیامكم بتقدیم طلب تجدید العالمة التجاریة وانتھاء فترة  ١٩٥٧لسنة ) ٢٦(من نظام العالمات والبیانات التجاریة رقم ) ٢٨(
  .لحمایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا ا

 )أ  - ٣(:الصنف والمادة 

 محالت العیسى التجاریة :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 : العنوان الكامل لصاحب العالمة 
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