
 

       

 

 

 

 

 

 نشرة العالماث والبياناث التجاريت
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 (3187)رقم اإلعالن
ADVERTSIMENT NO. :(1387) 

 -:.NO  635                                                                             635   -العدد:  

  :DATE   16/11/2020                                              66/66/0202  -ريخ:االت  
 نشىرة على املىقع االلكرتوني لىزارة الصناعت واملعادن العراقيت متفاصيل العدد 

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

  (6:  ) +تغيري عنىان دمج اجلهاث + تغيري اسم عدد العالماث املنشىرة ل

REPUBLIC OF IRAQ 

MINISTRY OF INDUSTRY & 

MINERALS 

Economic Directorate 

DEPARTMENT OF 

TRADEMARKS & DESCRIPTIONS 

 جمهىريت العراق

 وزارة الصناعت والمعادن

 االقتصاديتدائرة ال

 قسم العالماث والبياناث التجاريت
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 4/3/5172 : تغييس اسمتازيخ طهة  انعدد: 7831 زقم االعالن :

 4/3/5172 : تازيخ طهة تغييس عنىان  27272 زقم انعالمة:

 71/77/5171 تازيخ طهة تجديد انشهادة: 55/77/5111 تازيخ اول تسجيم:

 55/77/5171افرة نغاية:ن                                       55/77/5111 :شهادة تداية فتسة نفاذية اخس

 57/77/5151نافرة نغاية: 55/77/5171:تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة

 أ ( -41ا هـ ش ي ك ل () -6)انصنف وانمادة :

 تغييس عنىان +  تغييس اسمتجديد +  نىع انتغييس:

                                                                                                               ARCELOR اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم:

  avenue de la Liberte L2930 LUXEMBOURG (LUXEMBOURG) 19         : عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم

                                                                                                 .ArcelorMittal, S.A اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد:

24-26 Boulevard d' Avranches L-1160 Luxembourg, G.D.Luxembourg       :عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد  
 

 

 

 

 

 



 8/3/5172يس اسم :تازيخ طهة تغي انعدد: 7831زقم االعالن : 

 8/3/5172تازيخ طهة تغييس عنىان :  27278زقم انعالمة: 

 71/77/5171تازيخ طهة تجديد انشهادة:  55/77/5111 تازيخ اول تسجيم:

 55/77/5171 نافرة نغاية:                                       55/77/5111 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 57/77/5151 نافرة نغاية: 55/77/5171 :انشهادة انمجددة تداية فتسة نفاذية

 أ ( -41ا هـ ش ي ك ل () -6انصنف وانمادة :)

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسم + تغييس عنىان 

                                                                                                               ARCELOR اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم:

  avenue de la Liberte L2930 LUXEMBOURG (LUXEMBOURG) 19:          عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم

                                                                                                 .ArcelorMittal, S.A اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد:

24-26 Boulevard d' Avranches L-1160 Luxembourg, G.D.Luxembourg       :عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد  
 

 

 

 



 8/3/5172تازيخ طهة تغييس اسم : انعدد: 7831زقم االعالن : 

 8/3/5172زيخ طهة تغييس عنىان :تا  27274زقم انعالمة: 

 71/77/5171تازيخ طهة تجديد انشهادة:  55/77/5111 تازيخ اول تسجيم:

 55/77/5171 نافرة نغاية:                                      55/77/5111 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 57/77/5151 نافرة نغاية: 55/77/5171 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة

 أ ( -41ا هـ ش ي ك ل () -6انصنف وانمادة :)

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسم + تغييس عنىان 

                                                                                                               ARCELOR اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم:

  avenue de la Liberte L2930 LUXEMBOURG (LUXEMBOURG) 19:          عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم

                                                                                                 .ArcelorMittal, S.A اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد:

24-26 Boulevard d' Avranches L-1160 Luxembourg, G.D.Luxembourg       :عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد  
 

 

 

 



 5/71/5175 تازيخ طهة تغييس اسم : 51/3/5173تازيخ طهة تجديد انشهادة: 7831زقم االعالن : 

 7/3/5171تازيخ طهة تغييس اسم :  7/3/5171عنىان :  تازيخ طهة تغييس 44841زقم انعالمة: 

 4/3/5171تازيخ طهة تغييس اسم :  52/3/5118 تازيخ اول تسجيم:

 52/3/5173 نافرة نغاية:                                       52/3/5118 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 54/3/5153 افرة نغاية:ن 52/3/5173 :تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة

 ا ب ج د هـ و ( -2انصنف وانمادة :)

 نىع انتغييس: تجديد + تغييس اسم + تغييس عنىان 

                                                                                                                Mepha AG اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم:

                                              Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch, Switzerland : عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم

 Mepha GmbH                                                                                                          اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد:

rationpharm AG                                                                                                  تغييس اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انى:  

Mepha Schweiz AG                                                                                                :اسم الجهة مالكة العالمة التجارية الجديد  

KIRSCHGARTENSTRASSE 14, 4051 BASEL, SWITZERLAND               عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم :  

 

 

 



 57/1/5151س اسم :تازيخ طهة تغيي انعدد: 7831زقم االعالن : 

 57/1/5151 تازيخ طهة تغييس عنىان : 74/6/5176تازيخ اول تسجيم: 15815زقم انعالمة: 

 ا ب ج ( -82انصنف وانمادة :)

 نىع انتغييس: تغييس اسم + تغييس عنىان 

  Forward Ventures Co., Ltd                                                                                   اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم:

17 (Samsung-dong) : عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم
th

 Floor, 501 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

                                                                                                       .Coupang Corp  اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد:

18
 
th Floor (Sincheon-dong), 570 Songpa- daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea عنىان انجهة مانكة انعالمة  

 انتجازية انجديد: 
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