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 : انعدد 3108 زقى اإلعالٌ :

 38/2832  /1    تازيخ اصداز ضهادج انتسجيم: 68916 انعاليح:زقى 

 2839/  18/7     :َقم انًهكيحتازيخ تقديى طهة  2822/ 2/ 31  َافرج نغايح: 31/2/2832 : تسجيهها تأزيخ

   (   هـ  -29  ) انصُف وانًادج :

 َقم يهكيح  :انتغييسَىع 

 ضسكح زوعح انياقىخ نهتجازج انعايح وانىكاالخ انتجازيح انًحدودج  : يانكح انعاليح انتجازيح انقديى حاسى انجه
 

 2ش   636حي جًيهح و  –تغداد  –انعساق  عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى :

نيحوانًسؤ ج يحدودضسكح زوعح انًستجاز نهتجازج انعايح  : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد   

 

 العراق -بغداد  : انجديد عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجازيح

 

 

 يسجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                                        

 



     

 : انعدد 3108 عالٌ :زقى اإل

 2832/ 38/ 21تازيخ اصداز ضهادج انتسجيم:     67773انعاليح: زقى 

 2830/ 32/  32تازيخ تقديى طهة َقم انًهكيح:    18/0/2828َافرج نغايح:  18/0/2838 : تسجيهها تأزيخ

 (  أ  - 13(  )    ح   - 18)   انصُف وانًادج :

 َىع انتغييس: َقم يهكيح 

 ضسكح انًيسسج اندونيح نهتجازج انعايح  :انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى  اسى 
 

 انصزقاء -انًُطقح انحسج  –انًًهكح االزدَيح انهاضًيح عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى : 

تطاطا ذزج وجثس نيعًم تاسى يحًد حًيد  : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد   

 

 انعساق /تغداد / جًيهح انصُاعيح  عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد :

 

 

 يسجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                                        

 



 : انعدد 3108 زقى اإلعالٌ :

 2837/ 7/ 9   تازيخ اصداز ضهادج انتسجيم:    66612 انعاليح: زقى 

 6/2839/ 39تازيخ تقديى طهة َقم انًهكيح:      2821/ 9 / 26َافرج نغايح:    26/9/2831 : تسجيهها تأزيخ

 (    أ  ب   ج    – 1 )  انصُف وانًادج :

 َىع انتغييس: َقم يهكيح 

 ضسكح ازيا نهصاتىٌ وانًُظفاخ :نكح انعاليح انتجازيح انقديى اسى انجهح يا
 

 يصس -انقاهسج  -يصس انجديدج ,  ضازع انثىزج 62عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى : 

Arma Ltd.   : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد 

 

        .Level 5, tower III, Nexteracom  tower, Cybercity, Ebene, Mauritius  عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد :

                                                                                                                              

 

  

 يسجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                                        

             



 : انعدد 3108 زقى اإلعالٌ :

 9/2832/   26تازيخ اصداز ضهادج انتسجيم:    68799 انعاليح: زقى 

 2839/  7/  18تازيخ تقديى طهة َقم انًهكيح:     3/2822/  21َافرج نغايح:  21/3/2832 : تسجيهها تأزيخ

 (   هـ   -  29)   انصُف وانًادج :

 َىع انتغييس: َقم يهكيح 

 ضسكح زوعح انياقىخ نهتجازج انعايح وانىكاالخ انتجازيح انًحدودج :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 
 

 2ش   636و  حي جًيهح –تغداد  –انعساق عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى : 

نيحوانًسؤج ضسكح زوعح انًستجاز نهتجازج انعايح يحدود : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد   

 

 العراق -بغداد  عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد :

 

 

 يسجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                                        

            

             



 : انعدد 3108 زقى اإلعالٌ :

 2839/ 1/ 26تازيخ اصداز ضهادج انتسجيم:     76668انعاليح: زقى 

 2839/ 7/   0تازيخ تقديى طهة َقم انًهكيح:     2820/ 2/ 23 َافرج نغايح:  23/2/2830 : تسجيهها تأزيخ

 (     ح  - 18)  انصُف وانًادج :

 َىع انتغييس: َقم يهكيح 

 يعًم انىزد الَُاج جثس انرزج :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 
 

 جيثح جي –ديح انًحًى –تغداد  –انعساق عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى : 

جُح انىزد الَتاج جثس انرزج وانثطاطا  ميعً : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد   

 

 6و1ش626ضًٍ يحهح  28و 0/7081تغداد/ انداودي ق/ عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد :

 

 

 يسجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                                        

           



 : انعدد 3108 زقى اإلعالٌ :

 2837/ 7/  9تازيخ اصداز ضهادج انتسجيم:    66613انعاليح: زقى 

 2839/ 6/   39خ تقديى طهة َقم انًهكيح:    تازي 9/2821/  26َافرج نغايح:   26/9/2831 : تسجيهها تأزيخ

 (     ب  ج  أ   – 12)   انصُف وانًادج :

 َىع انتغييس: َقم يهكيح 

 ضسكح ازيا نهصُاعاخ انغرائيح :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 
 

 يصس  -نقاهسج ا –ضازع انثىزج يصس انجديدج   62عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى : 

Arma Ltd. : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد   

 

 Level 5, tower III, Nexteracom  tower, Cybercity, Ebene, Mauritius عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد :

 

 

 يسجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                                               

 



        
 3108 زقى اإلعالٌ :

 : انعدد

 2830/ 7/ 39تازيخ اصداز ضهادج انتسجيم:     68673انعاليح: زقى 

 2837/ 6/ 31يى طهة َقم انًهكيح:     تازيخ تقد 32/2823/ 20َافرج نغايح:  20/32/2833 : تسجيهها تأزيخ

 (   أ  ب  ج  د   - 1)   انصُف وانًادج :

 َىع انتغييس: َقم يهكيح 

 َاتىزال  ش . و . و . :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 
 

 يسي , نثُاٌ .تُايح اييٍ انعسضازع انًايا, ح, يتيسوخ انًصيطعُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى : 

از. أي .سي هىندَغ ش . و .ل " زيسستص اَد اديُستستيف كىَسانتُس هىادَغ ش . و.ل" : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد   

 

 نثُاٌ . تيسوخ ,  ضازع انًايا , تُايح اييٍ انعسيسي ,انًصيطثح , عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد :

 

 

 يسجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                                        

             



 : انعدد 3108 زقى اإلعالٌ :

 7/2836/  9تازيخ اصداز ضهادج انتسجيم:     66621انعاليح: زقى 

 2839/ 7/  18  تازيخ تقديى طهة َقم انًهكيح:  2821/ 9/ 27َافرج نغايح:   27/9/2831 : تسجيهها زيختأ

 ( ب  ش   - 29ب  ( )   - 18و  ( )   - 18(  ) أ   - 13)  انصُف وانًادج :

 َىع انتغييس: َقم يهكيح 

 نعايح وانىكاالخ انتجازيحضسكح انياقىخ نهتجازج ا :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 
 

 حي جًيهح –تغداد  –انعساق عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى : 

ضسكح زوعح انًستجاز نهتجازج انعايح يحدودج انًسؤونيح : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد   

 

 تغداد / انعساق عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد :

 

 

 يسجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                                        

             



 : انعدد 3108 زقى اإلعالٌ :

 6/2839 /  28تازيخ اصداز ضهادج انتسجيم:    71866انعاليح: زقى 

 7/2839/   20تازيخ تقديى طهة َقم انًهكيح:     38/2826/  26َافرج نغايح:  26/38/2836 : تسجيهها تأزيخ

 (  أ   ب    - 7)  انصُف وانًادج :

 َىع انتغييس: َقم يهكيح 

                Hengst SE &CO. KG   :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 
 

 Nienkamp 55 – 85   48147 Munster , Germanyقديى  : هح يانكح انعاليح انتجازيح انعُىاٌ انج

  Hengst SE   : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد 

 

 Nienkamp 55 – 85   48147 Munster , Germany عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد :

                                                

 

 يسجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                                        

             



 : انعدد 3108 زقى اإلعالٌ :

 2836/ 7/  9دج انتسجيم:   تازيخ اصداز ضها 67113انعاليح: زقى 

 2839/ 7/   18تازيخ تقديى طهة َقم انًهكيح:     2827/  6/  21َافرج نغايح:  21/6/2837 : تسجيهها تأزيخ

 (     هـ  – 29 ) انصُف وانًادج :

 َىع انتغييس: َقم يهكيح 

 عايح وانىكاالخ انتجازيحضسكح زوعح انياقىخ نهتجازج ان :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 
 

 حي جًيهح –تغداد  –انعساق عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى : 

ضسكح زوعح انًستجاز نهتجازج انعايح يحدودج انًسؤونيح : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد   

 

 تغداد / انعساق عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد :

 

 

 يسجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                                        
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