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  ( 891للتسجيل : )عدد العالماث املنشىرة 

 (33):عدد العالماث املنشىرة للتنىيه 
 (8عدد العالماث املنشىرة للرتخيص )

 (821عدد العالماث املنشىرة للتجديد )
 (1:)+ ترخيص عدد العالماث املنشىرة للتجديد 

 (1عدد العالماث املنشىرة للتجديد + نقل ملكيت :)
 (3عدد العالماث املنشىرة دمج جهاث :)

 (6عدد العالماث املنشىرة لتغيري االسم:)
 (18عدد العالماث املنشىرة تغيري عنىان :)

 (12): لكيتاملنقل لعدد العالماث املنشىرة 
 (85عدد العالماث املنشىرة للتجديد + تغيري اسم +تغيري عنىان :)

 (89عدد طلباث التسجيل املىدعت امللغيت: )
 (9عدد العالماث املنشىرة للشطب :)
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 يعهىياث انتزخيص انعاليت انًزخصت

 : انعذد 9313 رلى اإلعالٌ :

 تاريخ اصذار شهادة انتسديم:  34243انعاليت: رلى 

 94/6/2429تاريخ تمذيى طهب انتزخيص:  23/3/2425 َافذة نغايت: 23/3/2495 : تسديهها تأريخ

       ( 34243 انًزلًت ): يُح انتزخيص نهعاليت انتزخيص يىضىع أ (  - 39) انصُف وانًادة :
 :اسى اندهت يانكت انعاليت انتداريت )ياَحت انتزخيص(  فمط(  أ  - 39 ) صُفنبا ( نيذر )

 غساٌ عهي حًشة  

     8/4/2429اعتباراً يٍ تاريخ ( سُىاث و 4 ): يذة انتزخيص  شارع اندايعت  -عًاٌ   -االردٌ  عُىاَها :
 8/4/2425ونغايت                         

  يعًم سيشو الَتاج خبس انذرة وانبطاطا :  اسى اندهت )انًزخص نها (

24/8/6213انذاودي انصُاعيت لطعت  –بغذاد  –انعزاق عُىاَها :    

 
 

 

 

 

 

 

 يسدم انعالياث انتداريت

 



 يعهىياث انتزخيص انعاليت انًزخصت

 : انعذد 9313 رلى اإلعالٌ :

 اصذار شهادة انتسديم: تاريخ  33694انعاليت: رلى 

 94/6/2429تاريخ تمذيى طهب انتزخيص:  23/94/2428َافذة نغايت:  23/94/2498 : تسديهها تأريخ

 ج  (  – 32) انصُف وانًادة :
(        33694: يُح انتزخيص نهعاليت انًزلًت ) انتزخيص يىضىع

  :نتداريت )ياَحت انتزخيص( اسى اندهت يانكت انعاليت ا ( فمط ج - 32) صُف( بان اورخُال )
 شزكت اتحاد انخهيح نالغذيت

   

     9/9/2429اعتباراً يٍ تاريخ و ت واحذة فمط سُ: يذة انتزخيص  طزيك انخزج انصُاعيت انثانثت –انزياض   -انسعىديت  عُىاَها :
                         

يت يساهًت شزكت بغذاد نهًشزوباث انغاس:  اسى اندهت )انًزخص نها (
 خاصت

 

انشعفزاَيت  -بغذاد  –انعزاق عُىاَها :    
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