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 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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 : انعدد 9911 زقى اإلعالٌ :

 تازيد اصداز شهادج انتعجيم:   19339 انعاليح:زقى 

 1/5/0200تازيد تقديى طهة انتغييس:   02/6/0299َافرج نغايح:  02/6/0209 : تعجيهها تأزيد

 ح ( – 92 ): انصُف وانًادج 

 َىع انتغييس: تغييس اظى 

 يطحُح انضايٍ الَتاج انطحيٍ :اظى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 

 يعًم انضايٍ نطحٍ انحثىب :  اظى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد

ظىق انشيىخ –از قذي  –انعساق عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد :      
   

 
 

 

 

 يعجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                                                   

 



 : انعدد 9911 زقى اإلعالٌ :

 تازيد اصداز شهادج انتعجيم:   12436  انعاليح:زقى 

 99/5/0200تازيد تقديى طهة انتغييس:   95/99/0201َافرج نغايح:  95/99/0291 : تعجيهها تأزيد

 ب (  -90): انصُف وانًادج 

 َىع انتغييس: تغييس اظى 

 يكتة احًد كاظى يحًىد نتجازج انًشسوتاخ انغاشيح :اظى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 

 نعصائس يعًم تغداد داز انعالو الَتاج انًياِ انصحيح وانًشسوتاخ انغاشيح وا:  اظى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد

تغداد   -عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد :     انعساق    
   

 
 

 

 

 يعجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                                                   

 



 : انعدد 9911 زقى اإلعالٌ :

 تازيد اصداز شهادج انتعجيم:   31354 : انعاليحزقى 

 04/4/0200تازيد تقديى طهة انتغييس:   1/4/0201َافرج نغايح:  1/4/0291 : تعجيهها تأزيد

 ج ( – 90 ): انصُف وانًادج 

 َىع انتغييس: تغييس اظى 

                                                                       انعيد ظالو اظعد ييُا شيسوشسيكّيعًم زتىغ الَتاج انعصائس /  :اظى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 

                                                                      انعيد ظالو اظعد ييُا شيس يعًم زتىغ الَتاج انعصائس / :  اظى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد

انصعفساَيح                              -تغداد  –عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد :  انعساق     

 
 

 

 

 يعجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                                                   

 



 : انعدد 9911 زقى اإلعالٌ :

 01/5/0296تازيد اصداز شهادج انتعجيم:   53396  انعاليح :زقى 

  01/0/0293تازيد تقديى طهة انتغييس:  91/92/0292َافرج نغايح:  91/92/0292 : تعجيهها تأزيد

 ا  ب (  – 40د ( )  -96):  انصُف وانًادج

 َىع انتغييس: تغييس اظى 

 . Starwood Hotels & Resorts Worldwide , Ine                                                   :اظى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 

                                                   Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC:  اظى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد

10400 Fernwood Road , Dept. 955.23, Bethesda, Maryland 20817, U.S.A.  
 عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد :                                                                                                                            

 
 

 

 

 يعجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                                                   

 



 : انعدد 9911 زقى اإلعالٌ :

 تازيد اصداز شهادج انتعجيم:   39020  انعاليح :زقى 

 1/1/0209تازيد تقديى طهة انتغييس:  4/90/0206َافرج نغايح:  4/90/0296 : تعجيهها تأزيد

 أ (  – 1 ): انصُف وانًادج 

 َىع انتغييس: تغييس اظى 

                                                 كتسوَيح وزشح انًاض نهصُاعاخ االن  :اظى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انقديى 

 :  اظى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد
 شسكح انًاض انىطُيح نهتجازج انعايح واظتيساد انًىاد انكهستائيح وانصُاعاخ االنكتسوَيح يحدودج انًعؤونيح                                              

تاتم -انعساق                                                                                              عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد:                        

 
 

 

 

 يعجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                                                   

 



 : انعدد 9911زقى اإلعالٌ :

  تازيد اصداز شهادج انتعجيم: 31129 انعاليح:زقى 

 02/6/0200 تازيد تقديى طهة انتغييس: 99/4/0201 َافرج نغايح: 99/4/0291 : تعجيهها تأزيد

 (  ح  - 92)انصُف وانًادج :

 َىع انتغييس: تغييس اظى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح 

 شسكح انسيال نهصُاعاخ انغرائيح انًحدودج  :ح انعاليح انتجازيح انقديى اظى انجهح يانك

 يعًم انًاض الَتاج جثط انرزِ وانثطاطا وانعائد نشسكح انسيال نهصُاعاخ انغرائيح انًحدودج  : اظى انجهح يانكح انعاليح انتجازيح انجديد

تغداد  –انعساق  عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجازيح :  
 

 
 

 يعجم انعالياخ انتجازيح                                                                                                                                                   
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