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  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٢/١٠/١٩٩٧: تأریخھ  ٣٦٠٥٧:  رقم العالمة احالم: 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(المات والبیانات التجاریة رقم من نظام الع) ٢٨(

  .الحمایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا 

 )ج  -٣٠(:الصنف والمادة 

 شركة الكامل للحلویات والمعجنات المحدودة  : االسم الكامل لصاحب العالمة

 :  لصاحب العالمة العنوان الكامل

    

  



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١٣/٣/١٩٩٩: تأریخھ  ٣٧١٩١: رقم العالمة  احالم: اسم العالمة 

المادة المعدل واستدالال باحكام  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 

 )ح ط  -٣٠(:الصنف والمادة 

 المحدودةشركة الكامل للحلویات والمعجنات  :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 : العنوان الكامل لصاحب العالمة 

    

    



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١٠/٥/٢٠٠٦: تأریخھ  ٤٩٣٩١: رقم العالمة  أرض األحالم : اسم العالمة 

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧نة لس) 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 

 )ط  -٣٠(:الصنف والمادة 

 ركة ارض االحالم النتاج الشكوالتةش :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 جمیلة الصناعیة –بغداد  –العراق : العنوان الكامل لصاحب العالمة 

  

 

 

    



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٩/٩/١٩٩٨: تأریخھ  ٣٦٧٨٦: رقم العالمة   مع شكل   شاي العبد: اسم العالمة 

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

  .ھا الحمایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطب

 )ب  -٣٠(:الصنف والمادة 

 جورج بایني اندكومبني سیالن لیمتد  :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 سري النكا: العنوان الكامل لصاحب العالمة 

    

    



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١/١١/٢٠٠٦: تأریخھ  ٥٠١٣٤: رقم العالمة   JWANAجوانة : 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(

  .مایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا الح

 )أ  - ٣(:الصنف والمادة 

 شركة السخي للتجارة العامة المحدودة :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 االردن  –عمان  – ٤٠٦الطابق الرابع مكتب  –بنایة المحتسب  –تالع العلي : العنوان الكامل لصاحب العالمة 

  

 

 

    



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: اإلعالن  رقم

 ٢٧/١٠/١٩٩٩: تأریخھ   ٣٧٧١٠: رقم العالمة  ACTRONاكترون  : 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(انات التجاریة رقم من نظام العالمات والبی) ٢٨(

  .الحمایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا 

 )أ  - ٥(:الصنف والمادة 

 بایر اكتنكیزلشافت  :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 المانیا – ١لیفركوزن  ٥٠٩٠: العنوان الكامل لصاحب العالمة 

  

 

 

    



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١٣/٩/١٩٧٦: تأریخھ  ٢٢٥١٣: رقم العالمة  شھرزاد: 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(:الصنف والمادة 

 م.الجدیدة  ششركة البیرة الوطنیة  :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 المنطقة الصناعیة  –الزعفرانیة  – بغداد –العراق : ان الكامل لصاحب العالمة العنو

    

    



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١١/٦/١٩٩٦: تأریخھ   ٣٤٧٤٨: رقم العالمة  PHOTONICSفوتونكس : 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 ھـ  - ٩(:الصنف والمادة 

 اى. بي . بیریلي اس   :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 میالن ، ایطالیا  ٢٠١٢٦،  ٢٢٢فیالي ساركا ، : العنوان الكامل لصاحب العالمة 

  

 

 

    



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢١/١٢/٢٠٠٤: تأریخھ   ٤٧١٢٩: رقم العالمة  NOMINIنومني : اسم العالمة 

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

  .الحمایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا 

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

 شركة البابطین لصناعة البسكویت والمواد الغذائیة المحدودة  :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 المملكة العربیة السعودیة  ١١٥٥١الریاض  ٤٢٧٥٩ ب. ص : العنوان الكامل لصاحب العالمة 

  

 

 

    



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٧/٥/٢٠١٢: تأریخھ   ٦١٦٧٠: رقم العالمة  PERFCTبیرفكت : 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 د  - ٣(:الصنف والمادة 

 م .م.شركة نزیھ التجاریة  ش :لعالمة االسم الكامل لصاحب ا

 لبنان: العنوان الكامل لصاحب العالمة 

    

    



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ١/١١/١٩٨٠: تأریخھ  ٢٥٦٦٦: رقم العالمة  شكل: اسم العالمة 

المعدل واستدالال باحكام المادة  ١٩٥٧لسنة ) ٢١(ات التجاریة رقم العالمات والبیان 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 د ھـ و -٣٤(:الصنف والمادة 

 جورج دوباي اند صن لیمتد :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 ھاي ستریت ، بیسلي ، اسكتلندا ٣: العنوان الكامل لصاحب العالمة 

  

  

 

    



  شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٥/٨/١٩٧٩: تأریخھ  ٢٤٧٥٤: رقم العالمة   الرافدین : 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 

 )ب  -١٩)(أ ج  - ٢(:الصنف والمادة 

 .م . م . شركة اصباغ الرافدین  ذ  :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 : العنوان الكامل لصاحب العالمة 

    



  شطب عالمة تجاریة    
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٧/٨/٢٠٠١: تأریخھ  ٣٩٧٦١: رقم العالمة  ریان: 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  - ٣١)(ح  -٣٠(:الصنف والمادة 

 شركة مقبالت الزھور لجبس الذرة المحدودة  :االسم الكامل لصاحب العالمة 

 : العنوان الكامل لصاحب العالمة 

    

    



 شطب عالمة تجاریة
 :رقم الصحیفة  ١٣٦٥: رقم اإلعالن 

 ٢٥/٤/٢٠٠٦: تأریخھ  ٤٩٣٢٧: رقم العالمة  FLOWTITEت فلوتای: اسم العالمة 

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

 . الحمایة القانونیة لھا لذلك تقرر شطبھا 

 )ج  - ٢٠)(و  -١٩)(د  -١٧:(الصنف والمادة 

 اس/ فلوتایت تكنولجي اي : االسم الكامل لصاحب العالمة 

 النرویج / ساندیجورد  ٣٢٢٢، ١فیلوفي : العنوان الكامل لصاحب العالمة 
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