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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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 1/7/8192 تازيخ طهب تغييس اسم: انعدد: 9911 زقم االعالن :

 ;99/91/819 تازيخ طهب نقم انمهكية: 1/7/8192 تازيخ طهب تغييس عنىان: 7197: : زقم انعالمة

 ;91/819/;9 تازيخ طهب تجديد انشهادة: ;89/1/811 : تازيخ اول تسجيم

 ;89/1/819 نافرة نغاية:                                  ;89/1/811:بداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 ;81/1/818 نافرة نغاية: ;89/1/819 :بداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة

 ا ج د و ( – ; ) انصنف وانمادة :

 نقم انمهكية + تغيس اسم + تغيس عنىانتجديد + نىع انتغييس: 

                                                                                                  NOVARTIS AG اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم:

                                                                    BASEL, SWITZERLAND 4002 : عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم

                                                                             Novartis Tiergesundheit AG نعالمة انتجازية انجديد:اسم انجهة مانكة ا

Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland                                                 ة :عنىان انجهة انمانكة انسابقة نهعالم  

Elanco Tiergesundheit AG                                                                            : اسم انجهة انمانكة انجديد نهعالمة بعد انتغيس  
Mattenstrasse 24A, 4058 Basel, Switzerland                                           عالمة انتجازية بعد انتغيس: عنىان انجهة مانكة ان   

 

 

                                                                                 
 

 



 1/7/8192تازيخ طهب تغييس اسم:  انعدد: 9911زقم االعالن : 

 ;99/91/819تازيخ طهب نقم انمهكية:  1/7/8192تازيخ طهب تغييس عنىان:  7189:زقم انعالمة : 

 ;89/2/819تازيخ طهب تجديد انشهادة:  ;89/1/811تازيخ اول تسجيم : 

 ;89/1/819نافرة نغاية:                                   ;89/1/811:بداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 ;81/1/818نافرة نغاية:  ;89/1/819 :بداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة

 ج د و ( ا – ;انصنف وانمادة : ) 

 نىع انتغييس: تجديد + نقم انمهكية + تغيس اسم + تغيس عنىان

                                                                                                  NOVARTIS AGاسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم: 

                                                                    BASEL, SWITZERLAND 4002:  قديمعنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية ان

                                                                             Novartis Tiergesundheit AG اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد:

Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland                                                 : عنىان انجهة انمانكة انسابقة نهعالمة  

Elanco Tiergesundheit AG                                                                            د انتغيس :اسم انجهة انمانكة انجديد نهعالمة بع  
Mattenstrasse 24A, 4058 Basel, Switzerland                                            :عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية بعد انتغيس  

 

 

                                                                                 
 

 



 1/7/8192تازيخ طهب تغييس اسم:  د:انعد 9911زقم االعالن : 

 ;99/91/819تازيخ طهب نقم انمهكية:  1/7/8192تازيخ طهب تغييس عنىان:  7188:زقم انعالمة : 

 ;89/2/819تازيخ طهب تجديد انشهادة:  ;89/1/811تازيخ اول تسجيم : 

 ;89/1/819نافرة نغاية:                                   ;89/1/811:بداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 ;81/1/818نافرة نغاية:  ;89/1/819 :بداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة

 ا ج د و ( – ;انصنف وانمادة : ) 

 نىع انتغييس: تجديد + نقم انمهكية + تغيس اسم + تغيس عنىان

                                                                                                  NOVARTIS AGاسم 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                                                 : عنىان انجهة انمانكة انسابقة نهعالمة  

Elanco Tiergesundheit AG                                                                            : اسم انجهة انمانكة انجديد نهعالمة بعد انتغيس  
Mattenstrasse 24A, 4058 Basel, Switzerland                                           س: عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية بعد انتغي   

 

 
 

 

  


	واجهة النشرة العدد 1
	تغيير اسم+عنوان+نقل ملكية+تجديد

