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   (3199)رقم اإلعالن
ADVERTSIMENT NO. :(1399) 

 -:.NO 671                                                                                      671   -العدد:  

  :DATE      22/6/2022                                                       22/6/2222  -ريخ:االت  
 نشىرة على املىقع االلكرتوني لىزارة الصناعت واملعادن العراقيت متفاصيل العدد 

gov.iqwww.industry.  
  ( 419عدد العالماث املنشىرة للتسجيل : )

 (57عدد العالماث املنشىرة للتنىيه :)

 (99عدد العالماث املنشىرة للتجديد  :)
 (16عدد العالماث املنشىرة للرتخيص :)

 (21)عدد العالماث املنشىرة للنقل امللكيت 
 (33عدد العالماث املنشىرة للتجديد  + تغيري االسم :)

 (37عالماث املنشىرة للتجديد  + تغيري عنىان :)عدد ال
 (19عدد العالماث املنشىرة للتجديد  + نقل ملكيت :)

 (6عدد العالماث املنشىرة للتجديد  + نقل ملكيت + تغيري عنىان :)
 (4عدد العالماث املنشىرة للتجديد  + تغيري عنىان +دمج جهاث :)

 (18عدد العالماث املنشىرة للتجديد  + دمج جهاث :)
 (3عدد العالماث املنشىرة للتجديد  +تغيري اسم +دمج جهاث +تغيري عنىان :)

 (1: )اجلهاث لدمج عدد العالماث املنشىرة 
 (2عدد العالماث املنشىرة لتجديد ترخيص:)

 (1) + تغيري عنىان  عدد العالماث املنشىرة للتغيري االسم

 (3:)+ نقل ملكيت العالماث املنشىرة لتغيري عنىانعدد 
 (14عدد العالماث املنشىرة للتجديد +تغيري االسم + تغيري عنىان   :)

 (3عدد العالماث املنشىرة للتجديد +تغيري االسم + تغيري عنىان  + نقل ملكيت   :)
 (6عدد العالماث املنشىرة للتغيري االسم : )

 (11امللغيت: ) عدد طلباث التسجيل املىدعت

 (23عدد العالماث املنشىرة للشطب :)
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 تاريخ اصدار شهادة التسجيل:    9911 رقم اإلعالن : 

 42/9/4244 :تقديم طلة تغيز االسم تاريخ  89997  : العالمةرقم 

 94/5/4244 :تغيز العنىانتاريخ تقديم طلة  92/99/4242  نافذة لغاية: 92/99/4292 : تسجيلها تأريخ

 ا  ب  (  - 9 ) الصنف والمادة :

  تغيز عنىان سم + تغيز ا :التغييزنىع 

                                                      DASTY ITALY SRL                                                                                   : ة مالكة العالمة التجارية القديماسم الجه
                                 

 
Via Carducci , 15  24066 PEDRENGO – ITALY                  عنىان الجهة مالكة العالمة التجارية القديم :  

 

                                                  DASTY ITALY SPA                                            اسم الجهة مالكة العالمة التجارية الجديد :  

 Via Kennedy , 13  24060 BAGNATICA ( BG)  - ITALY عنىان الجهة مالكة العالمة التجارية الجديد :      
                                                  

  

 

 

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                                        
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