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 -:.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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 : العدد 11;9 رقم اإلعالن : 

 882:/0/99  تاريخ اصدار شهادة التسجيل: ;8<0>  : العالمةرقم 

 8:9:/0/:9  :دمج الجهات تاريخ تقديم طلة  =:8:/:92/9  وافذة لغاية: =88:/:90/9 : تسجيلها تأريخ

 أ ب (   – 0:ب هـ ( )   – =:أ ج د ( )   – 90 ) الصىف والمادة :

  دمج جهات :زالتغييوىع  

 DUNLOP SPORTS CO. LTD                                                                          :ة مالكة العالمة التجارية اسم الجه 
 

      SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.                                                                  اسم الجهة المدمجة:  

              SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.    : اسم الشزكة الىاتجة عه الدمج                                               
                                                                  

               

  Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0072 Japan ,9-6   التجارية : عىىان الجهة مالكة العالمة 
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