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 : انعدد 3183 رقى اإلعالٌ : 

 6836/ 9  / 62   تاريخ اصدار شهادج انتسجيم: 28386 انعاليح:رقى 

 6839/ 9/    9    :َقم انًهكيحتاريخ تقديى طهة  38/6863 /62  َافذج نغايح: 62/38/6833 : تسجيهها تأريخ

   (   ب   أ    - 1  ) انصُف وانًادج :

 َقم يهكيح  :انتغييزَىع 

 شزكح روعح انياقىخ نهتجارج انعايح وانىكاالخ انتجاريح انًذدودج  : ح يانكح انعاليح انتجاريح انقديىاسى انجه
 

 6س   632دي جًيهح و  –تغداد  –انعزاق  عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى :

نيحوانًسؤ ج ج انعايح يذدودشزكح روعح انًستجار نهتجار : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد   

 

 العراق -بغداد  : انجديد عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح

   

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

 



       

 : انعدد 3183 رقى اإلعالٌ :

 9/6834/   32تاريخ اصدار شهادج انتسجيم:    23936 انعاليح: رقى 

 6839/  9/  9تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:   2/6866/  6َافذج نغايح:  6/2/6836 : تسجيهها تأريخ

 (    و  -  69)   انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َقم يهكيح 

 شزكح روعح انياقىخ نهتجارج انعايح وانىكاالخ انتجاريح انًذدودج :جهح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى اسى ان
 

  دي جًيهح –تغداد  –انعزاق عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى : 

نيحونًسؤاج شزكح روعح انًستجار نهتجارج انعايح يذدود : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد   

 

 العراق -بغداد  عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        



       
 3183 رقى اإلعالٌ :

 : انعدد

 3999/ 6 / 3تاريخ اصدار شهادج انتسجيم:    14264 انعاليح: رقى 

 9/6839/ 33  تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:   2/4/6863َافذج نغايح:  2/4/3992 : تسجيهها تأريخ

 (     أ  - 6 )  انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َقم يهكيح 

 BOEHRINGER  INGELHEIM  KG                                                  :ح انقديى اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاري
 

 BINGER STRASSE 148, 55216 INGELHEIM, GERMANY                         عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى :

 BOEHRINGER  INGELHEIM  PHARMA GMBH & CO. KG                                : د يانكح انعاليح انجدي اسى انجهح   

 

                                                                                Inglheim, Germany 55518 عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

                       

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

             



       
 3183 رقى اإلعالٌ :

 : انعدد

 6836/ 36/  2تاريخ اصدار شهادج انتسجيم:   62686 انعاليح: رقى 

 6832/  36/  38تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:    64/33/6863َافذج نغايح:  64/33/3983 : يههاتسج تأريخ

 (     هـ   و  ح   ط   ل   – 32)  انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َقم يهكيح 

                                                                            J.S. Staedtler GmbH & Co . KGاسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 
      
 

                                                                                                                  عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى : 
Moosaeckerstrasse  3, 90427 Nuernberg  Germany                                                                                                                                                                          
 STAEDTLER Mars GmbH & Co . KG            : اسى انجهح انًانكح انعاليح انجديد                                                           

                                            
 

 Moosaeckerstrasse 3, 90427 Nuernberg  Germany                                        عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

             



       
 3183 رقى اإلعالٌ :

 : انعدد

 6836/ 33/ 61تاريخ اصدار شهادج انتسجيم:    62682  :  انعاليحرقى 

 6832/ 36/  38تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:    64/33/6863َافذج نغايح:  64/33/3983 : تسجيهها تأريخ

 (    هـ  و  ح   ط    ل   -32)  انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َقم يهكيح 

 J.S. Staedtler GmbH & Co . KG                                                                        :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 
 

                                       Moosaeckerstrasse 3, 90427 Nuernberg  Germanyعُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى : 

 STAEDTLER Mars GmbH & Co . KG    : اسى انجهح انًانكح انعاليح انجديد                                                                   
                                     

 

 Moosaeckerstrasse 3, 90427 Nuernberg  Germany                                        عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

            

             



       
 3183 رقى اإلعالٌ :

 : انعدد

 /    /  تاريخ اصدار شهادج انتسجيم:    66181 انعاليح: رقى 

 8/6839/ 66تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:    31/2/6862َافذج نغايح:  31/2/6832 : تسجيهها تأريخ

 (    أ  - 14)    انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َقم يهكيح 

 شزكح انعايز نصُاعح وتجارج انًعسم  :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 
 

 االردٌ عاليح انتجاريح انقديى : عُىاٌ انجهح يانكح ان

ادًد كاظى َكال : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد   

 

 انعزاق عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

             



       
 3183 رقى اإلعالٌ :

 : انعدد

 تاريخ اصدار شهادج انتسجيم:   /   / 66366 انعاليح: رقى 

  36/9/6839تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:    36/3/6868َافذج نغايح:  36/3/6838 : تسجيهها تأريخ

 (   ج    -  16)  انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َقم يهكيح 

 ايًٍ فالح يذًد دسيٍ سعيد  :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 
 

 6د  – 6س  – 483و  –انكاظًيح  –تغداد  –انعزاق  عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى : 

يذًد َصز انديٍ صانخ : نجديداسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح ا   

 

  31د  38يذهح يايىستاياٌ س  – ارتيم –انعزاق  عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

            

             



       
 3183 رقى اإلعالٌ :

 : انعدد

 /   /  تاريخ اصدار شهادج انتسجيم:    66188 انعاليح: رقى 

 6839/ 9/ 36تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:  69/3/6868َافذج نغايح:  69/3/6838 : تسجيهها تأريخ

 (   ب    - 16)   انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َقم يهكيح 

 ايًٍ فالح يذًد دسيٍ سعيد :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 
 

 6د  – 6س  – 483و  –انكاظًيح  –تغداد  –انعزاق عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى : 

صانخ يذًد َصز انديٍ : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد   

 

 31د  38يذهح يايىستاياٌ س  –ارتيم  –انعزاق   عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

 

 

 ريحيسجم انعالياخ انتجا                                                                                                                                        

             



       
 3183 رقى اإلعالٌ :

 : انعدد

 4/6838 /64تاريخ اصدار شهادج انتسجيم:   66868 انعاليح: رقى 

 39/9/6839تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:    4/6/6868َافذج نغايح:  4/6/6838 : تسجيهها تأريخ

 (    أ   ب   د   هـ    – 14 )  انصُف وانًادج :

 تغييز: َقم يهكيح َىع ان

 شزكح انشوراء نتجارج انتثغ واندخاٌ :اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى 
 

 االردٌ -عًاٌ عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى : 

 Al Furat Ltd.     اسى انجهح انًانكح انعاليح انتجاريح انجديد : شزكح انفزاخ و و ح  

 

 جشر انعذراء انثزيطاَيح  ح انعاليح انتجاريح انجديد :عُىاٌ انجهح يانك

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

            

        



       
 3183 :رقى اإلعالٌ 

 : انعدد

 تاريخ اصدار شهادج انتسجيم:   /   / 62686 انعاليح: رقى 

  66/9/6839تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:    18/6/6868َافذج نغايح:  18/6/6838 : تسجيهها تأريخ

 (     أ  ب   ج   - 4 )  انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َقم يهكيح 

 شزكح انشوراء نتجارج انتثغ واندخاٌ  :تجاريح انقديى اسى انجهح يانكح انعاليح ان
 

 االردٌ -عًاٌ  عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى : 

انًاص انعانًيح و و ح   : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد   

 

 جشر انعذارء انثزيطاَيح   عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

            

             



       
 3183 رقى اإلعالٌ :

 : انعدد

 تاريخ اصدار شهادج انتسجيم:   /   /                                                              68862 انعاليح: رقى 

 6839/ 68/38تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:     64/36/6868َافذج نغايح:  64/36/6838 : تسجيهها تأريخ

 (    ج   -  16)   انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َقم يهكيح 

 يعًم انًديُح نهًشزوتاخ انغاسيح وانًياِ انصذيح  :يح انتجاريح انقديى اسى انجهح يانكح انعال
 

 انذي انصُاعي 4663/ 3صالح انديٍ / سايزاء/ ق –انعزاق  عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى :

غاسيح وانعصائزيعًم انًجد ألَتاج انًياِ انصذيح وانًشزوتاخ ان : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد   

 

 انعزاق / صالح انديٍ عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد :

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

             



       
 3183 رقى اإلعالٌ :

 : انعدد

 تاريخ اصدار شهادج انتسجيم:   /   / 66428 انعاليح: رقى 

  68/38/6839تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:    6/38/6868َافذج نغايح:  6/38/6838 : تسجيهها تأريخ

 (     ب   - 16 )  انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َقم يهكيح 

 يعًم انًديُح نهًشزوتاخ انغاسيح وانًياِ انصذيح  :يانكح انعاليح انتجاريح انقديى  اسى انجهح
 

 انذي انصُاعي 4663/ 3صالح انديٍ / سايزاء/ ق –عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى : انعزاق 

نًشزوتاخ انغاسيح وانعصائزيعًم انًجد ألَتاج انًياِ انصذيح وا : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد   

 

 عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد : انعزاق / صالح انديٍ

 

 

 يسجم انعالياخ انتجاريح                                                                                                                                        

       



       
 3183 رقى اإلعالٌ :

 : انعدد

 تاريخ اصدار شهادج انتسجيم:   /   / 66246 انعاليح: رقى 

   68/38/6839تاريخ تقديى طهة َقم انًهكيح:   3/33/6868َافذج نغايح:  3/33/6838 : تسجيهها تأريخ

 (     ب   -   16)   انصُف وانًادج :

 َىع انتغييز: َقم يهكيح 

 يعًم انًديُح نهًشزوتاخ انغاسيح وانًياِ انصذيح  :ى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى اس
 

 انذي انصُاعي 4663/ 3صالح انديٍ / سايزاء/ ق –عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انقديى : انعزاق 

صذيح وانًشزوتاخ انغاسيح وانعصائزيعًم انًجد ألَتاج انًياِ ان : اسى انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد   

 

 عُىاٌ انجهح يانكح انعاليح انتجاريح انجديد : انعزاق / صالح انديٍ

 

 

 تجاريحيسجم انعالياخ ان                                                                                                                                        
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