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  ( 505عدد العالماث املنشىرة للتسجيل : )

 (07عدد العالماث املنشىرة للتنىيه :)
 (77عدد العالماث املنشىرة للتجديد  :)

 (09عدد العالماث املنشىرة للرتخيص : )
 (73)عدد العالماث املنشىرة للنقل امللكيت 

 (7عدد العالماث املنشىرة للتجديد  + تغيري عنىان :)
 (3عدد العالماث املنشىرة للتجديد  + نقل ملكيت :)

 (99:)+ تغيري اسم + تغيري عنىان  دمج جهاثعدد العالماث املنشىرة للتجديد  + 
 (93عدد العالماث املنشىرة للتجديد  +تغيري اسم +تغيري عنىان:)

 (7عدد العالماث املنشىرة للتجديد +تغيري االسم  :)
 (7:)تغيري عنىان ملنشىرة لعدد العالماث ا

 (9عدد العالماث املنشىرة تغيري اسم +نقل ملكيت :)
 (6:) ملنشىرة لتغيري اسمعدد العالماث ا

 (0:)   لدمج جهاثعدد العالماث املنشىرة 
 (9عدد العالماث املنشىرة بقراراث قضائيت : )

 (91عدد طلباث التسجيل املىدعت امللغيت: )
 (039عدد العالماث املنشىرة للشطب :)
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 : العدد 1041رقن اإلعالى :

 10/6/6461 تاريخ اصدار شهادج التسجيل: 02864 العالهح:رقن 

 1/8/6466 تاريخ تقدين طلة التغييز: 62/2/6468 نافذج لغايح: 62/2/6418 : تسجيلها تأريخ

 (ا  – 40)الصنف والوادج :

 نىع التغييز: تغييز اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح 

 هعول الولىك النتاج الوعسل   : (  1)  ح هالكح العالهح التجاريح القديناسن الجه
 ( :هعول شوس الولىك النتاج التثىغ الوعسلح 6) اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح القدين

 شزكح شوس الولىك للتجارج العاهح وانتاج التثىغ الوعسال خ م م  :اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح االجديد

تغداد  –العزاق  عنىاى الجهح هالكح العالهح التجاريح :  

 

 

 هسجل العالهاخ التجاريح                                                                                                                                                   

  



 : العدد 1041رقن اإلعالى :

 تاريخ اصدار شهادج التسجيل:  86426العالهح: رقن 

 11/8/6466تاريخ تقدين طلة التغييز:  11/14/6444نافذج لغايح:  11/14/6464 : تسجيلها تأريخ

 ب ج (  – 40( ) ا ب  – 0)الصنف والوادج :

 نىع التغييز: تغييز اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح 

 .TOTAL S.A :التجاريح القدين  اسن الجهح هالكح العالهح

  TotalEnergies SE :اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح االجديد

2place Jean Millier , La Defense 6 France    عنىاى الجهح هالكح العالهح التجاريح :  

 
 

 هسجل العالهاخ التجاريح                                                                                                                                                   

  



 : العدد 1041رقن اإلعالى :

 تاريخ اصدار شهادج التسجيل:  86426العالهح: رقن 

 11/8/6466تاريخ تقدين طلة التغييز:  1/1/6444نافذج لغايح:  1/1/6464 : تسجيلها تأريخ

 ( ا ب  – 0)صنف والوادج :ال

 نىع التغييز: تغييز اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح 

 .TOTAL S.A :اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح القدين 

  TotalEnergies SE :اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح االجديد

2place Jean Millier , La Defense 6 France    لعالهح التجاريح : عنىاى الجهح هالكح ا 

 
 

 هسجل العالهاخ التجاريح                                                                                                                                                   

  



 : العدد 1041رقن اإلعالى :

 شهادج التسجيل:  تاريخ اصدار 08422العالهح: رقن 

 11/8/6466تاريخ تقدين طلة التغييز:  61/6/6462نافذج لغايح:  61/6/6412 : تسجيلها تأريخ

 ( ا ب  – 0ا ( ) – 1)  الصنف والوادج :

 نىع التغييز: تغييز اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح 

 .TOTAL S.A :اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح القدين 

  TotalEnergies SE :جهح هالكح العالهح التجاريح االجديداسن ال

2place Jean Millier , La Defense 6 France    عنىاى الجهح هالكح العالهح التجاريح :  

 

 

 هسجل العالهاخ التجاريح                                                                                                                                                   

 



 : العدد 1041رقن اإلعالى :

 تاريخ اصدار شهادج التسجيل:  08421العالهح: رقن 

 11/8/6466تاريخ تقدين طلة التغييز:  61/6/6462نافذج لغايح:  61/6/6412 : تسجيلها تأريخ

 (ب ج  – 40( ) ا ب  – 0) الصنف والوادج :

 نىع التغييز: تغييز اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح 

 .TOTAL S.A :اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح القدين 

  TotalEnergies SE :اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح االجديد

2place Jean Millier , La Defense 6 France    عنىاى الجهح هالكح العالهح التجاريح :  

 
 

 هسجل العالهاخ التجاريح                                                                                                                                                   

 



 : العدد 1041رقن اإلعالى :

 60/1/6412:  تاريخ اصدار شهادج التسجيل 02281العالهح: رقن 

 4/0/6412تاريخ تقدين طلة التغييز:  10/2/6462نافذج لغايح:  10/2/6442 : تسجيلها تأريخ

 ب هـ ح (  – 11ا ( )  – 04ب ( )  – 46ب هـ ح ( )  -11ا ج هـ ح ( )  – 2) (ا ب ج  – 4) الصنف والوادج :

 نىع التغييز: تغييز اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح 

  .INNUTEC , Innovative Umwelttechnologie Gesellschaft m.b.H:ح العالهح التجاريح القدين اسن الجهح هالك

  GRANDER GmbH :اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح االجديد

Bergwerksweg 10 , 6373 Jochberg Austria     عنىاى الجهح هالكح العالهح التجاريح :  

 
 

 هسجل العالهاخ التجاريح                                                                                                                                                   
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