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  المحكمة قرار بموجبالمسجلة  العالمة تفاصیل تفاصیل العالمة الملغیة بموجب قرار المحكمة

 :العدد الجدید ١٣٦٥ :رقم االعالن الجدید ٥٣٨ :القدیم العدد   ١٣٥٤ :القدیمرقم اإلعالن 

 ٧٤٠٥١ :رقم العالمة الجدیدة ٧٠٧٩٩ :العالمة  الملغیةرقم 

  ٢٥/٤/٢٠١٧ :تاریخ تسجیل العالمة الجدیدة  ١٥/١٠/٢٠١٥ : تسجیل العالمة الملغیة تأریخ

  ١/١١/٢٠١٦ : تاریخ الشھادة الملغیة ان وجدت

في  ٢٠١٧/ب/٢٧٥ :رقم وتاریخ قرار المحكمة بالتسجیل  ١٢/١٠/٢٠١٧في  ٢٠١٧/ب/٢٧٥ :رقم وتاریخ قرار المحكمة بااللغاء
١٢/١٠/٢٠١٧  

ا ب ج د ھـ و ز ح  -١١()ا ب ج د ھـ و ز ح -٩(:المسجلة االصناف  )ا ب ج د ھـ و ز ح ط  -١١)(ا ب ج د ھـ و ز ح  -٩(:االصناف الملغیة
  )ط

 شركة ایسان خزر االنتاجیة والصناعیة  :االسم الجدید لصاحب الطلب  جواد حطاوي : العالمة الملغیةم صاحب اس

،رقم ٢٥خرمشھر،كوي معین،معین  : العالمة الملغیةعنوان صاحب 
  ١١١١١١١١١١البریدي  ،الرمز٣٤الدار

 –تبریز  –جمھوریة ایران االسالمیة  :العنوان الجدید لصاحب الطلب 
 –حي اشكان  -جوار محطة الطاقة الحراریة  –بدایة طریق اذر شھر 

  ٧/٥١٩٧١٥١١١١رقم 

  الملغیةالعالمة 
  

  
  
  
  

  

  العالمة المسجلة
  

  



  المحكمة قرار بموجبالمسجلة  العالمة تفاصیل تفاصیل العالمة الملغیة بموجب قرار المحكمة

 :العدد الجدید ١٣٦٥ :رقم االعالن الجدید ٥٤٧ :القدیم العدد ١٣٥٧ :القدیمرقم اإلعالن 

 ٧٢١٢٠ :رقم العالمة الجدیدة ٦٩٢٢٨ :العالمة  الملغیةرقم 

  ٤/٥/٢٠١٦ :تاریخ تسجیل العالمة الجدیدة  ٢٥/٣/٢٠١٥ : تسجیل العالمة الملغیة تأریخ

   : ریخ الشھادة الملغیة ان وجدتتا

فـــــي  ٢٠١٦/ب/٧٢٤:المحكمة بالتسجیلرقم وتاریخ قرار  ١٤/٢/٢٠١٧في  ٢٠١٦/ب/٧٢٤ :رقم وتاریخ قرار المحكمة بااللغاء
١٤/٢/٢٠١٧  

  )د  - ١١( :االصناف المسجلة  )د  - ١١( :االصناف الملغیة

 شركة رع الصناعیة  :لجدید لصاحب الطلب االسم ا یوسف فخري جاسم  : العالمة الملغیةم صاحب اس

جمھوریة مصر :العنوان الجدید لصاحب الطلب   ٥منطقة بیھقي  –مدینة مشھد  –ایران  : العالمة الملغیةعنوان صاحب   
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