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www.industry.gov.iq  
  ( 358ث املنشورة للتسجيل : )عدد العالما

 (69):عدد العالماث املنشورة للتنويه 
 (8عدد العالماث املنشورة للرتخيص )

 (222:) عدد العالماث املنشورة للتجديد 
 (52عدد العالماث املنشورة للنقل امللكيت )

 (6عنوان :) تغيري نقل ملكيت +عدد العالماث املنشورة للتجديد +
 ( 6+ تغيري عنوان :) تغيري اسمعدد العالماث املنشورة للتجديد + 

 (7عدد العالماث املنشورة  تغيري اسم + تغيري عنوان :)
 (2) عدد العالماث املنشورة للتغيري االسم +نقل ملكيت

 (2عدد العالماث املنشورة بقراراث قضائيت :)
 (88عدد طلباث التسجيل املودعت امللغيت: )

 (67ماث املنشورة للشطب :)عدد العال

 (6) عدد العالماث املنشورة  تغيري اسم
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 31/4/1132 تازيخ طهة نقم انمهكية : انعدد: 3194 زقم االعالن :

 31/4/1132 : تازيخ طهة تغييس عنىان  27472 زقم انعالمة:

 12/1/1133 تازيخ طهة تجديد انشهادة: 7/2/1113 تازيخ اول تسجيم:

 7/2/1133 نافرة نغاية: 7/2/1113 :شهادة تداية فتسة نفاذية اخس

 4/2/1113 نافرة نغاية: 7/2/1133 :انشهادة انمجددة تداية فتسة نفاذية

 ب ج (  - 11 )انصنف وانمادة :

 + نقم مهكية تغييس عنىان تجديد +  نىع انتغييس:

 Fayrouz International AG                                                                               اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم:

                    Zone Industrielle La Planchy, 1628, Vuadens, Switzerland : عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم

                                        Rue de Planchy 30, 1628 Vuadens, Switzerlandعنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد: 

                                                            .Premium Beverages International B.V      اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد:

 Tweede Weteringplantsoen 21  1017 ZD Amsterdam The Netherlands عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد:

 
 

 

 

 



 2/8/1139تازيخ طهة نقم انمهكية :  انعدد: 3194زقم االعالن : 

 2/8/1139تازيخ طهة تغييس عنىان :   21191زقم انعالمة: 

 33/3/1137تازيخ طهة تجديد انشهادة:  11/3/1111 تازيخ اول تسجيم:

 11/3/1137نافرة نغاية:  11/3/1111 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 11/3/1117نافرة نغاية:  11/3/1137 :فتسة نفاذية انشهادة انمجددةتداية 

 أ (  - 33انصنف وانمادة :) 

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس عنىان + نقم مهكية 

 Osram GmbH                                                                                 اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم: 

 Berlin and Munich, Germany                                                   : عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم

           Marcel-Breuer-Strasse 6, D-80807 Munich, Germany عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد:

                                                                        LEDVANCE GmbH انعالمة انتجازية انجديد: اسم انجهة مانكة

       Parkring 29-33 85748 Garching bei Munchen Germany عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد:

                                                                        

 
 

 


	واجهة النشرة العدد 1
	تغيير عنوان+نقل ملكية+تجديد

