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 نشورة على املوقع االلكرتوني لوزارة الصناعت واملعادن العراقيت متفاصيل العدد 

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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 : العدد 9316رقم اإلعالن :

  تاريخ اصدار شهادة التسجيل: 87128 العالمة:رقم 

 4/92/7279 تاريخ تقديم طلة التغييز: 78/9/7239 وافذة لغاية: 78/9/7279 : تسجيلها تأريخ

 أ (  - 72  )الصىف والمادة :

 وىع التغييز: تغييز اسم الجهة مالكة العالمة التجارية 

 معمل المصىع الىطىي للىسيج  :كة العالمة التجارية القديم اسم الجهة مال
 

 شزكة الدوس للتجارة العامة والصىاعات الىسيجية محدودة المسؤولية / شزكة خاصة  : اسم الجهة مالكة العالمة التجارية الجديد

الىجف االشزف –العزاق  عىىان الجهة مالكة العالمة التجارية :   

 
 

 

 



 : العدد 9316رقم اإلعالن :

 تاريخ اصدار شهادة التسجيل:  22462 العالمة: رقم 

 79/99/7279تاريخ تقديم طلة التغييز:  2/92/7278وافذة لغاية:  2/92/7298 : تسجيلها تأريخ

 ب   (     - 37)   الصىف والمادة :

 وىع التغييز: تغييز اسم الجهة مالكة العالمة التجارية 

 معمل المجد ألوتاج المياي الصحية والمشزوتات الغاسية والعصائز  :اسم الجهة مالكة العالمة التجارية القديم 
 

 شزكة المجد الوتاج المشزوتات الغاسية والمياي الصحية والعصائز المحدودة  : اسم الجهة مالكة العالمة التجارية الجديد

/ سامزاء العزاق / صالح الديه عىىان الجهة مالكة العالمة التجارية :    
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