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 :العدد الجدید :رقم االعالن الجدید ٤٤٢:القدیم العدد ١٣٢٢:القدیمرقم اإلعالن 

 :رقم العالمة الجدیدة  ٤٠٧٥٨ :العالمة  الملغیةرقم 

  :تسجیل العالمة الجدیدة تاریخ  ١١/٤/٢٠٠٢: تسجیل العالمة الملغیة تأریخ

  ٤/١١/٢٠٠٣ : تاریخ الشھادة الملغیة ان وجدت

  :رقم وتاریخ قرار المحكمة بالتسجیل  ٢٠١٦/ب/٤٠٣ :رقم وتاریخ قرار المحكمة بااللغاء

  :االصناف المسجلة  )ھـ  - ٢٩( :االصناف الملغیة

 :االسم الجدید لصاحب الطلب  ودةالشركة الشرقیة لالطعمة المثلجة المحد: العالمة الملغیةم صاحب اس

:العنوان الجدید لصاحب الطلب   بغداد –العراق  : العالمة الملغیةعنوان صاحب   

  الملغیةالعالمة 

  
  
  
  
  
  

 العالمة المسجلة



 :العدد الجدید :رقم االعالن الجدید ٤٤٢ :القدیم العدد ١٣٢٢ :القدیمرقم اإلعالن 

 :رقم العالمة الجدیدة ٤٠٧٦٠ :العالمة  الملغیةرقم 

  :تاریخ تسجیل العالمة الجدیدة  ١١/٤/٢٠٠٢: تسجیل العالمة الملغیة تأریخ

  ٤/١١/٢٠٠٣ : تاریخ الشھادة الملغیة ان وجدت

  :رقم وتاریخ قرار المحكمة بالتسجیل  ٢٠١٦/ب/٤٠٣ :رقم وتاریخ قرار المحكمة بااللغاء

  :االصناف المسجلة  )ھـ  - ٢٩( :االصناف الملغیة

 :االسم الجدید لصاحب الطلب  الشركة الشرقیة لالطعمة المثلجة المحدودة : العالمة الملغیةم صاحب اس

:العنوان الجدید لصاحب الطلب   بغداد –العراق  : العالمة الملغیةعنوان صاحب   

  الملغیةلعالمة ا

  
  
  

  
  
  

  

 العالمة المسجلة



 المحكمة قرار بموجبالمسجلة  العالمة تفاصیل تفاصیل العالمة الملغیة بموجب قرار المحكمة

 :العدد الجدید :رقم االعالن الجدید ٤٤٢ :القدیم العدد ١٣٢٢ :القدیمرقم اإلعالن 

 :رقم العالمة الجدیدة ٤٠٧٦١ :العالمة  الملغیةرقم 

  :تاریخ تسجیل العالمة الجدیدة  ١١/٤/٢٠٠٢ : تسجیل العالمة الملغیة ریختأ

  ٤/١١/٢٠٠٣ : تاریخ الشھادة الملغیة ان وجدت

  :رقم وتاریخ قرار المحكمة بالتسجیل  ٢٠١٦/ب/٤٠٣ :رقم وتاریخ قرار المحكمة بااللغاء

  :االصناف المسجلة  )ھـ  - ٢٩( :االصناف الملغیة

 :االسم الجدید لصاحب الطلب  الشركة الشرقیة لالطعمة المثلجة المحدودة : العالمة الملغیةم صاحب اس

:العنوان الجدید لصاحب الطلب   بغداد –العراق  : العالمة الملغیةعنوان صاحب   

  الملغیةالعالمة 

  
  
  
  

  
  

 العالمة المسجلة



 :العدد الجدید :رقم االعالن الجدید ٤٩٣ :القدیم العدد ١٣٣٩ :القدیمرقم اإلعالن 

 :رقم العالمة الجدیدة ٥٥٦٣١ :العالمة  الملغیةرقم 

  :تاریخ تسجیل العالمة الجدیدة  ٢٩/١٢/٢٠٠٩ : تسجیل العالمة الملغیة تأریخ

   : دتتاریخ الشھادة الملغیة ان وج

  :رقم وتاریخ قرار المحكمة بالتسجیل  ٢٠١٦/ب/٤٠٣ :رقم وتاریخ قرار المحكمة بااللغاء

  :االصناف المسجلة  )ھـ  - ٢٩( :االصناف الملغیة

 :االسم الجدید لصاحب الطلب  الشركة الشرقیة لالطعمة المثلجة المحدودة : العالمة الملغیةم صاحب اس

:العنوان الجدید لصاحب الطلب   بغداد –العراق  : العالمة الملغیةعنوان صاحب   

  الملغیةالعالمة 

  
  
  
  
  

  

 العالمة المسجلة



 المحكمة قرار بموجبالمسجلة  العالمة تفاصیل تفاصیل العالمة الملغیة بموجب قرار المحكمة

 :العدد الجدید :رقم االعالن الجدید ٤٤٢ :القدیم العدد ١٣٢٢ :القدیمرقم اإلعالن 

 :رقم العالمة الجدیدة ٤٠٧٥٩ :عالمة  الملغیةالرقم 

  :تاریخ تسجیل العالمة الجدیدة  ١١/٤/٢٠٠٢ : تسجیل العالمة الملغیة تأریخ

  ٤/١١/٢٠٠٣ : تاریخ الشھادة الملغیة ان وجدت

  :رقم وتاریخ قرار المحكمة بالتسجیل  ٢٠١٦/ب/٤٠٣ :رقم وتاریخ قرار المحكمة بااللغاء

  :االصناف المسجلة  )ھـ  - ٢٩( :االصناف الملغیة

 :االسم الجدید لصاحب الطلب  الشركة الشرقیة لالطعمة المثلجة المحدودة : العالمة الملغیةم صاحب اس

:العنوان الجدید لصاحب الطلب   بغداد –العراق  : العالمة الملغیةعنوان صاحب   

  الملغیةالعالمة 

  
  
  
  
  

  

 العالمة المسجلة
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