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www.industry.gov.iq  
 ( 587لتسجيل : )عدد العالماث املنشىرة ل

 (9):عدد العالماث املنشىرة للتنىيه 
 (3عدد العالماث املنشىرة للتجديد :)

 (3عدد العالماث املنشىرة للرتخيص + تغيري عنىان: )
 (52) :عدد طلباث التسجيل املىدعت امللغيت

 (5): + تغيري عنىان تغيري اسم+ للتجديدعدد العالماث املنشىرة 
 (7عدد العالماث املنشىرة تغيري اسم +تغيري عنىان +نقل ملكيت +جتديد  :)

 (3: ) قراراث قضائيت عدد العالماث املنشىرة
 (63: ) تغيري االسمعدد العالماث املنشىرة لل

 (621: )عنىان عدد العالماث املنشىرة تغيري
 (56عدد العالماث املنشىرة نقل ملكيت: )

 (68لشطب : )عدد العالماث املنشىرة ل
 (6+ نقل ملكيت :  ) عدد العالماث املنشىرة للتجديد
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 42/1/4172تازيخ طهة تغييس عنىان: انعدد: 7831 زقم االعالن :

 78/7/4172تازيخ طهة نقم انمهكية: 47/1/4171 تازيخ اول تسجيم: 71778 زقم انعالمة:

 أ ( -77)انصنف وانمادة :

 تغييس عنىان + نقم مهكية  نىع انتغييس:

 Osram Gesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH)                                    اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم:

 Hellabrunner Strasse 1, 81543 Munich, Germany                                          : عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم

                                  Marcel-Breuer-Strasse 6, D-80807 Munich, Germany :عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد 

LEDVANCE GmbH            اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية تعد نقم انمهكية:                                                                             

Parkring 29-33 , 85748 Garching bel Munchen Germany                   :عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية تعد نقم انمهكية   

 

 

 

 
 

 

 

 



 41/74/4173:عنىانتازيخ طهة تغييس  انعدد: 7831 زقم االعالن :

 41/74/4173تازيخ طهة نقم انمهكية: 71/77/4113 تازيخ اول تسجيم: 78427زقم انعالمة:

 41/74/4173تجديد انشهادة: تازيخ طهة 

 71/77/4173نافرة نغاية:                         71/77/4113 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 72/77/4143نافرة نغاية: 71/77/4173:تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة

 أ ( -24انصنف وانمادة :)

 نقم مهكية + تغييس عنىان + تجديد  نىع انتغييس:

                                                                                          .Doctor's Associates Inc اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم:

 .Bic Drive, Milford, Ct. 06461, U.S.A 325                                                        : عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم

 S. Royal Poinciana Blvd. 500, Miami Springs, FL 33166 700                       : مانكة انعالمة انتجازية انجديدعنىان انجهة 

Subway IP Inc.                                                                                                                                                                                                                 اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد: 

700 S. Royal Poinciana Blvd. 500, Miami Springs, FL 33166                         مانكة انعالمة انتجازية انجديد:عنىان انجهة   

 

 
 

 

 



 2/1/4173 تازيخ طهة تغييس عنىان: انعدد: 7831زقم االعالن : 

 2/1/4173تازيخ طهة تغييس اسم:  77/71/4177 تازيخ طهة نقم انمهكية: 71284زقم انعالمة:

 1/2/4171تازيخ طهة تجديد انشهادة: 77/1/4111تازيخ اول تسجيم:

 77/1/4171نافرة نغاية: 77/1/4111 :اية فتسة نفاذية اخس شهادةتد

 72/1/4141نافرة نغاية: 77/1/4171:تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة

 أ و ( -7انصنف وانمادة :)

 نىع انتغييس:  تجديد + نقم مهكية + تغييس اسم + تغييس عنىان

 Novartis AG                                                                                                             اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم:

                                                         Basel, Switzerland  4002                                                                                     : عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم

                                                                                                      Novartis Tiergesundheit AG                                                                                اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد:
  

Schwarzwaldallee 215 , 4058 Basel, Switzerland                                             : مانكة انعالمة انتجازية انجديدعنىان انجهة    

ELANCO TIERGESUNDHEIT AG                                                                   :تغييس اسم انجهة مانكة انعالمة انجديد انى  

                                                  Mattenstrasse 24A, 4058, Basel, Switzerlandتغييس عنىان انجهة مانكة انعالمة انجديد انى: 

 

 

 



 2/1/4173طهة تغييس عنىان: تازيخ  انعدد: 7831زقم االعالن : 

 2/1/4173تازيخ طهة تغييس اسم:  77/71/4177 تازيخ طهة نقم انمهكية: 21332 زقم انعالمة:

 71/7/4177 تازيخ طهة تجديد انشهادة: 7/4117/ 42تازيخ اول تسجيم:

 42/7/4177نافرة نغاية: 42/7/4117 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 48/7/4147نافرة نغاية: 42/7/4177:شهادة انمجددةتداية فتسة نفاذية ان

 ا ب ج د هـ و ( -7انصنف وانمادة :)

 نىع انتغييس:  تجديد + نقم مهكية + تغييس اسم + تغييس عنىان

 Novartis AG                                                                                                             اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم:

                                                         Basel, Switzerland  4002 :                                                                                     عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم

                                                                                                      Novartis Tiergesundheit AG                                                                                اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد:
  

Schwarzwaldallee 215 , 4058 Basel, Switzerland                                             : مانكة انعالمة انتجازية انجديدعنىان انجهة    

ELANCO TIERGESUNDHEIT AG                                                                   ديد انى:تغييس اسم انجهة مانكة انعالمة انج  

                                                  Mattenstrasse 24A, 4058, Basel, Switzerlandتغييس عنىان انجهة مانكة انعالمة انجديد انى: 

 
 

 



 2/1/4173تازيخ طهة تغييس عنىان:  انعدد: 7831زقم االعالن : 

 2/1/4173تازيخ طهة تغييس اسم:  77/71/4177 تازيخ طهة نقم انمهكية: 22124 زقم انعالمة:

 43/4/4172 تازيخ طهة تجديد انشهادة: 44/8/4112 تازيخ اول تسجيم:

 44/8/4172نافرة نغاية: 44/8/4112 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 47/8/4142نافرة نغاية: 44/8/4172:تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة

 و ( -7انصنف وانمادة :)

 نىع انتغييس:  تجديد + نقم مهكية + تغييس اسم + تغييس عنىان

 Novartis AG                                                                                                             اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم:

                                                         Basel, Switzerland  4002 :                                                                                     انقديمعنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية 

                                                                                                      Novartis Tiergesundheit AG                                                                                اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد:
  

Schwarzwaldallee 215 , 4058 Basel, Switzerland                                             : مانكة انعالمة انتجازية انجديدعنىان انجهة    

ELANCO TIERGESUNDHEIT AG                                                                   :تغييس اسم انجهة مانكة انعالمة انجديد انى  

                                                  Mattenstrasse 24A, 4058, Basel, Switzerlandتغييس عنىان انجهة مانكة انعالمة انجديد انى: 

 
 

 



 2/1/4173تازيخ طهة تغييس عنىان:  انعدد: 7831زقم االعالن : 

 2/1/4173تازيخ طهة تغييس اسم:  77/71/4177 تازيخ طهة نقم انمهكية: 22128 زقم انعالمة:

 43/4/4172 انشهادة: تازيخ طهة تجديد 44/8/4112 تازيخ اول تسجيم:

 44/8/4172نافرة نغاية: 44/8/4112 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 47/8/4142نافرة نغاية: 44/8/4172:تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة

 و ( -7انصنف وانمادة :)

 نىع انتغييس:  تجديد + نقم مهكية + تغييس اسم + تغييس عنىان

 Novartis AG                                                                                                             انتجازية انقديم: اسم انجهة مانكة انعالمة

                                                         Basel, Switzerland  4002           :                                                                           عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم

                                                                                                      Novartis Tiergesundheit AG                                                                                اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد:
  

Schwarzwaldallee 215 , 4058 Basel, Switzerland                                             : مانكة انعالمة انتجازية انجديدعنىان انجهة    

ELANCO TIERGESUNDHEIT AG                                                                   :تغييس اسم انجهة مانكة انعالمة انجديد انى  

                                                  Mattenstrasse 24A, 4058, Basel, Switzerlandتغييس عنىان انجهة مانكة انعالمة انجديد انى: 

 
 

 



 47/1/4141تازيخ طهة نقم انمهكية:  انعدد: 7831:  زقم االعالن

 47/1/4141تازيخ طهة تغييس اسم:   17322زقم انعالمة: 

  72/8/4172تازيخ اول تسجيم: 

 ج و ح ( -24أ () -7انصنف وانمادة :)

 نىع انتغييس:  تغييس اسم + نقم مهكية

                                                                                                             Emergent Product Development Seattle, LLC                                                    اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم:

                                                                                                Aptevo Research and Development LLC اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد:

4 2401 عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم:
th

 Avenue, Suite 1050, Seattle, Washington 98121, U.S.A.                    
                                                      

Aptevo Therapeutics Inc.,                                                                                                                                                                        اسم انجهة مانكة انعالمة انجديد تعد نقم انمهكية: 

4 2401  عنىان انجهة مانكة انعالمة انجديد تعد نقم انمهكية:
th

 Avenue, Suite 1050, Seattle, Washington 98121, U.S.A.         
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