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 : العدد 1331 رقن اإلعالى :

 15/11/2014  تاريخ اصدار شهادج التسجيل: 42024 العالهح:رقن 

 11/6/2011        :التغييزتاريخ تقدين طلة  11/4/2026 ًافذج لغايح: 11/4/2016 : تسجيلها تأريخ

 ( و  س   ط    - 42ب ( )   – 41أ ( )   – 33ب  ج ( )    – 34ب ( )    - 35  ) الصٌف والوادج :

 تغييز اسن  :التغييزًىع 

                                                                                                                     Finmeccanica Societa Per azioni              : ح هالكح العالهح التجاريح القديناسن الجه

 .Leonardo S. P. A                 : لكح العالهح التجاريح الجديداسن الجهح ها

  piazza Monte Grappa, 4 1-00195 Roma, Italy             : عٌىاى الجهح هالكح العالهح التجاريح الجديد  
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 : العدد 1331 رقن اإلعالى :

 21/11/2013 تاريخ اصدار شهادج التسجيل:  64411 العالهح:رقن 

 13/1/2011  التغييز:  تاريخ تقدين طلة 14/4/2024ًافذج لغايح:  14/4/2014 : تسجيلها تأريخ

 (  أ   - 31ح   ط    ك   (  )    - 30)  الصٌف والوادج :

 ًىع التغييز: تغييز اسن 

 الشزكح الىطٌيح العزاقيح للدواجي والتجارج العاهح والىكاالخ التجاريح الوحدودج :اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح القدين 

 والتجارج العاهح الوحدودجالشزكح الىطٌيح العزاقيح للدواجي    : الجديداسن الجهح هالكح العالهح التجاريح 

تغداد / العزاق  –الكزادج  –عوارج تاتل  – 21م/ -13س/ - 124 هثٌى  :عٌىاى الجهح هالكح العالهح التجاريح     

 
 

 

 

 هسجل العالهاخ التجاريح                                                                                                                                                   

            

     



 : العدد 1331 رقن اإلعالى :

 21/11/2013 تاريخ اصدار شهادج التسجيل: 64124  العالهح:رقن 

 13/1/2011   ين طلة التغييز:تاريخ تقد 13/5/2024ًافذج لغايح:  13/5/2014 : تسجيلها تأريخ

 (  أ    -  21)    الصٌف والوادج :

 ًىع التغييز: تغييز اسن 

 الشزكح الىطٌيح العزاقيح للدواجي والتجارج العاهح والىكاالخ التجاريح الوحدودج :اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح القدين 

 كح الىطٌيح العزاقيح للدواجي والتجارج العاهح الوحدودجالشز   : اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح الجديد

تغداد / العزاق  –الكزادج  –عوارج تاتل  – 21م/ -13س/ - 124:  هثٌى عٌىاى الجهح هالكح العالهح التجاريح     
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 : العدد 1331 رقن اإلعالى :

 21/11/2013 تاريخ اصدار شهادج التسجيل: 64341  العالهح:رقن 

 13/1/2011 تاريخ تقدين طلة التغييز: 24/6/2024ًافذج لغايح:  24/6/2014  : تسجيلها تأريخ

 (  ب  - 30)  الصٌف والوادج :

 ًىع التغييز: تغييز اسن 

 الشزكح الىطٌيح العزاقيح للدواجي والتجارج العاهح والىكاالخ التجاريح الوحدودج :اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح القدين 

 ي والتجارج العاهح الوحدودجالشزكح الىطٌيح العزاقيح للدواج  : اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح الجديد

تغداد / العزاق  –الكزادج  –عوارج تاتل  – 21م/ -13س/ - 124هثٌى  : عٌىاى الجهح هالكح العالهح التجاريح       
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 : العدد 1331 رقن اإلعالى :

 16/6/2011تاريخ اصدار شهادج التسجيل: 53055 العالهح:رقن 

 13/10/2011  تاريخ تقدين طلة التغييز: 13/12/2020ًافذج لغايح:  13/12/2010 : تسجيلها تأريخ

 ( أ   ج     -  3  )الصٌف والوادج :

 ًىع التغييز: تغييز اسن 

 LA  ROCHE-POSAY  LABORATOIRE PHARMACEUTQUE                  :اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح القدين 

 La Roche-posay Laboratoire Dermatologique                                               : اسن الجهح هالكح العالهح التجاريح الجديد

   Avenue Rene Levayer 86270 LA ROCHE- POSAY , France          : عٌىاى الجهح هالكح العالهح التجاريح 
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