
 

                    

 

 

 

 
 نشرة العالماث والبياناث التجاريت
TRADEMARKS AND DESCRIPTIONS 

BULLETIN 

 األوىل النشرة

FIRST BULLETIN 

   (1041)رقم اإلعالن
ADVERTSIMENT NO. :(1401) 

 -:.NO 677                                                                                      677   -العدد:  

  :DATE      19/10/2022                                                       91/91/0100  -ريخ:االت  
 نشىرة على املىقع االلكرتوني لىزارة الصناعت واملعادن العراقيت متفاصيل العدد 

y.gov.iqwww.industr  
  ( 505عدد العالماث املنشىرة للتسجيل : )

 (07عدد العالماث املنشىرة للتنىيه :)
 (77عدد العالماث املنشىرة للتجديد  :)

 (09عدد العالماث املنشىرة للرتخيص : )
 (73)عدد العالماث املنشىرة للنقل امللكيت 

 (7عدد العالماث املنشىرة للتجديد  + تغيري عنىان :)
 (3عدد العالماث املنشىرة للتجديد  + نقل ملكيت :)

 (99:)+ تغيري اسم + تغيري عنىان  دمج جهاثعدد العالماث املنشىرة للتجديد  + 
 (93عدد العالماث املنشىرة للتجديد  +تغيري اسم +تغيري عنىان:)

 (7عدد العالماث املنشىرة للتجديد +تغيري االسم  :)
 (7:)تغيري عنىان ملنشىرة لعدد العالماث ا

 (9عدد العالماث املنشىرة تغيري اسم +نقل ملكيت :)
 (6:) ملنشىرة لتغيري اسمعدد العالماث ا

 (0:)   لدمج جهاثعدد العالماث املنشىرة 
 (9عدد العالماث املنشىرة بقراراث قضائيت : )

 (91عدد طلباث التسجيل املىدعت امللغيت: )
 (039عدد العالماث املنشىرة للشطب :)

REPUBLIC OF IRAQ 

MINISTRY OF INDUSTRY & 

MINERALS 

Economic Directorate 

DEPARTMENT OF 

TRADEMARKS & DESCRIPTIONS 

 جمهىريت العراق

 وزارة الصناعت والمعادن

 االقتصاديتدائرة ال

 قسم العالماث والبياناث التجاريت

http://www.industry.gov.iq/
http://www.industry.gov.iq/


 تازيخ اصداز شهادة انتسجيم:    0410زقم االعالن : 
 52/01/5102 تازيخ طهب تغييس عنىان:

 02/01/5102 تازيخ طهب تغييس اسم :

 52/01/5102:جهات دمجتازيخ طهب  05/05/5114 :تازيخ اول تسجيم 56076 زقم انعالمة:

 00/05/5154نافرة نغاية:  05/05/5114بداية فتسة نفاذية اخس شهادة:  (ا  – 2انصنف وانمادة :)

 نىع انتغييس: تجديد + دمج جهات + تغيس عنىان + تغيس اسم  

                               . Merck Sharp & Dohme Corpاسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية تجديد  :  

                                         . One Merck Drive , Whitehouse Station , New Jersey 08889 , United States of America:    عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية تجديد

       MERCK SHARP & DOHME CORP:  (  0)  اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية دمج جهات
                                                                                SCHERING CORPORATION:   (  5)  اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية دمج جهات 

2000GALLOPING Hill Road , Kenilworth , New JERSEY 07033 , United State Of America : عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية   جهات
 دمج

Schering Corporation  ( 0) مة انتجازيةنجهة مانكة انعالاسم ا:             
Merck Sharp & Dohme Corp (  5) نجهة مانكة انعالمة انتجازيةاسم ا:               

 One Merck Drive , Whitehouse Station , New Jersey 08889 , United States of America :انجديد عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية

 

 

 

 
 

 

 

 



 تازيخ اصداز شهادة انتسجيم:    0410الن : زقم االع
 52/01/5102 تازيخ طهب تغييس عنىان:

 52/01/5102 تازيخ طهب تغييس اسم :

 52/01/5102:تازيخ طهب جهات دمج 05/05/5114 :تازيخ اول تسجيم 56064زقم انعالمة: 

 00/05/5154فرة نغاية: نا 05/05/5114بداية فتسة نفاذية اخس شهادة:  (ا  – 2انصنف وانمادة :)

 نىع انتغييس: تجديد + دمج جهات + تغيس عنىان + تغيس اسم  

                               . Merck Sharp & Dohme Corpاسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية تجديد  :  

                                         . One Merck Drive , Whitehouse Station , New Jersey 08889 , United States of America:    عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية تجديد

       MERCK SHARP & DOHME CORP:  (  0)  اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية دمج جهات
                                                                                SCHERING CORPORATION:   (  5)  اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية دمج جهات 

2000GALLOPING Hill Road , Kenilworth , New JERSEY 07033 , United State Of America : عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية   جهات
 دمج

Schering Corporation  ( 0) ازيةنجهة مانكة انعالمة انتجاسم ا:             
Merck Sharp & Dohme Corp (  5) نجهة مانكة انعالمة انتجازيةاسم ا:               

 One Merck Drive , Whitehouse Station , New Jersey 08889 , United States of America :انجديد عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية

 

 

 
 

 

 



 تازيخ اصداز شهادة انتسجيم:    0410زقم االعالن : 
 4/05/5102 تازيخ طهب تغييس عنىان:

 4/05/5102 تازيخ طهب تغييس اسم :

 21/00/5102:تازيخ طهب جهات دمج 05/05/5114 :تازيخ اول تسجيم 56068زقم انعالمة: 

 00/05/5154نافرة نغاية:  05/05/5114بداية فتسة نفاذية اخس شهادة:  (ا  – 2انصنف وانمادة :)

 نىع انتغييس: تجديد + دمج جهات + تغيس عنىان + تغيس اسم  

                               . Merck Sharp & Dohme Corpاسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية تجديد  :  

                                         . One Merck Drive , Whitehouse Station , New Jersey 08889 , United States of America:    عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية تجديد

       MERCK SHARP & DOHME CORP:  (  0)  اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية دمج جهات
                                                                                SCHERING CORPORATION:   (  5)  اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية دمج جهات 

2000GALLOPING Hill Road , Kenilworth , New JERSEY 07033 , United State Of America : عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية   جهات
 دمج

Schering Corporation  ( 0) نجهة مانكة انعالمة انتجازيةاسم ا:             
Merck Sharp & Dohme Corp (  5) نجهة مانكة انعالمة انتجازيةاسم ا:               

 One Merck Drive , Whitehouse Station , New Jersey 08889 , United States of America :انجديد عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية

 
 

 

 



 هادة انتسجيم:   تازيخ اصداز ش 0410زقم االعالن : 
 52/01/5102 تازيخ طهب تغييس عنىان:

 52/01/5102 تازيخ طهب تغييس اسم :

 52/01/5102 :تازيخ طهب جهات دمج 05/05/5114 :تازيخ اول تسجيم 56070زقم انعالمة: 

 00/05/5154نافرة نغاية:  05/05/5114بداية فتسة نفاذية اخس شهادة:  (ا  – 2انصنف وانمادة :)

 نىع انتغييس: تجديد + دمج جهات + تغيس عنىان + تغيس اسم  

                               . Merck Sharp & Dohme Corpاسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية تجديد  :  

                                         . One Merck Drive , Whitehouse Station , New Jersey 08889 , United States of America:    عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية تجديد

       MERCK SHARP & DOHME CORP:  (  0)  اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية دمج جهات
                                                                                SCHERING CORPORATION:   (  5)  اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية دمج جهات 

2000GALLOPING Hill Road , Kenilworth , New JERSEY 07033 , United State Of America : عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية   جهات
 دمج

Schering Corporation  ( 0) نجهة مانكة انعالمة انتجازيةاسم ا:             
Merck Sharp & Dohme Corp (  5) نجهة مانكة انعالمة انتجازيةاسم ا:               

 One Merck Drive , Whitehouse Station , New Jersey 08889 , United States of America :انجديد عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية

 
 

 

 



 م:   تازيخ اصداز شهادة انتسجي 0410زقم االعالن : 
 05/05/5102 تازيخ طهب تغييس عنىان:

 05/05/5102 تازيخ طهب تغييس اسم :

 4/05/5102 :تازيخ طهب جهات دمج 05/05/5114 :تازيخ اول تسجيم 56074زقم انعالمة: 

 00/05/5154نافرة نغاية:  05/05/5114بداية فتسة نفاذية اخس شهادة:  (ا  – 2انصنف وانمادة :)

 تجديد + دمج جهات + تغيس عنىان + تغيس اسم   نىع انتغييس:

                               . Merck Sharp & Dohme Corpاسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية تجديد  :  

                                         . One Merck Drive , Whitehouse Station , New Jersey 08889 , United States of America:    عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية تجديد

       MERCK SHARP & DOHME CORP:  (  0)  اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية دمج جهات
                                                                                SCHERING CORPORATION:   (  5)  اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية دمج جهات 

2000GALLOPING Hill Road , Kenilworth , New JERSEY 07033 , United State Of America : عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية   جهات
 دمج

Schering Corporation  ( 0) نجهة مانكة انعالمة انتجازيةاسم ا:             
Merck Sharp & Dohme Corp (  5) نجهة مانكة انعالمة انتجازيةاسم ا:               

 One Merck Drive , Whitehouse Station , New Jersey 08889 , United States of America :انجديد عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية

 
 

 

 

 

 



 تازيخ اصداز شهادة انتسجيم:    0410زقم االعالن : 
 4/05/5102 خ طهب تغييس عنىان:تازي

 4/05/5102 تازيخ طهب تغييس اسم :

 4/05/5102 :تازيخ طهب جهات دمج 05/05/5114 :تازيخ اول تسجيم 56074زقم انعالمة: 

 21/00/5154نافرة نغاية:  05/05/5114بداية فتسة نفاذية اخس شهادة:  (ا  – 2انصنف وانمادة :)

 جهات + تغيس عنىان + تغيس اسم   نىع انتغييس: تجديد + دمج

                               . Merck Sharp & Dohme Corpاسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية تجديد  :  

                                         . One Merck Drive , Whitehouse Station , New Jersey 08889 , United States of America:    عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية تجديد

       MERCK SHARP & DOHME CORP:  (  0)  اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية دمج جهات
                                                                                SCHERING CORPORATION:   (  5)  اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية دمج جهات 

2000GALLOPING Hill Road , Kenilworth , New JERSEY 07033 , United State Of America : عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية   جهات
 دمج

Schering Corporation  ( 0) نجهة مانكة انعالمة انتجازيةاسم ا:             
Merck Sharp & Dohme Corp (  5) نجهة مانكة انعالمة انتجازيةاسم ا:               

 One Merck Drive , Whitehouse Station , New Jersey 08889 , United States of America :انجديد عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية

 

 
 

 

 



 تازيخ اصداز شهادة انتسجيم:    0410زقم االعالن : 
 4/05/5102 نىان:تازيخ طهب تغييس ع

 4/05/5102 تازيخ طهب تغييس اسم :

 4/05/5102 :تازيخ طهب جهات دمج 55/2/5112 :تازيخ اول تسجيم 56885زقم انعالمة: 

 50/2/5152نافرة نغاية:  2/5112/ 55بداية فتسة نفاذية اخس شهادة (ا  – 2انصنف وانمادة :)

 ن + تغيس اسم  نىع انتغييس: تجديد + دمج جهات + تغيس عنىا

                               . Merck Sharp & Dohme Corpاسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية تجديد  :  

                                         . One Merck Drive , Whitehouse Station , New Jersey 08889 , United States of America:    عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية تجديد

       MERCK SHARP & DOHME CORP:  (  0)  اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية دمج جهات
                                                                                SCHERING CORPORATION:   (  5)  اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية دمج جهات 

2000GALLOPING Hill Road , Kenilworth , New JERSEY 07033 , United State Of America : عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية   جهات
 دمج

Schering Corporation  ( 0) نجهة مانكة انعالمة انتجازيةاسم ا:             
Merck Sharp & Dohme Corp (  5) انعالمة انتجازيةنجهة مانكة اسم ا:               

 One Merck Drive , Whitehouse Station , New Jersey 08889 , United States of America :انجديد عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية

 
 

 

 



 تازيخ اصداز شهادة انتسجيم:    0410زقم االعالن : 
 4/05/5102 تازيخ طهب تغييس عنىان:

 4/05/5102 تازيخ طهب تغييس اسم :

 21/00/5102 :تازيخ طهب جهات دمج 8/00/5112 :تازيخ اول تسجيم 56675زقم انعالمة: 

 7/00/5152نافرة نغاية:  8/00/5112: بداية فتسة نفاذية اخس شهادة (ا  – 2انصنف وانمادة :)

 نىع انتغييس: تجديد + دمج جهات + تغيس عنىان + تغيس اسم  

                               . Merck Sharp & Dohme Corpاسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية تجديد  :  

                                         . One Merck Drive , Whitehouse Station , New Jersey 08889 , United States of America:    عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية تجديد

       MERCK SHARP & DOHME CORP:  (  0)  اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية دمج جهات
                                                                                SCHERING CORPORATION:   (  5)  اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية دمج جهات 

2000GALLOPING Hill Road , Kenilworth , New JERSEY 07033 , United State Of America : عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية   جهات
 دمج

Schering Corporation  ( 0) نجهة مانكة انعالمة انتجازيةاسم ا:             
Merck Sharp & Dohme Corp (  5) نجهة مانكة انعالمة انتجازيةاسم ا:               

 One Merck Drive , Whitehouse Station , New Jersey 08889 , United States of America :انجديد عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية

 
 

 

 

 

 



 تازيخ اصداز شهادة انتسجيم:    0410زقم االعالن : 
 52/01/5102 تازيخ طهب تغييس عنىان:

 52/01/5102 ييس اسم :تازيخ طهب تغ

 52/01/5102 :تازيخ طهب جهات دمج 2/5/5112 :تازيخ اول تسجيم 56444زقم انعالمة: 

 4/5/5152نافرة نغاية:  2/5/5112بداية فتسة نفاذية اخس شهادة:  (ا  – 2انصنف وانمادة :)

 نىع انتغييس: تجديد + دمج جهات + تغيس عنىان + تغيس اسم  

                               . Merck Sharp & Dohme Corpانعالمة انتجازية تجديد  :   اسم انجهة مانكة

                                         . One Merck Drive , Whitehouse Station , New Jersey 08889 , United States of America:    عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية تجديد

       MERCK SHARP & DOHME CORP:  (  0)  اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية دمج جهات
                                                                                SCHERING CORPORATION:   (  5)  اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية دمج جهات 

2000GALLOPING Hill Road , Kenilworth , New JERSEY 07033 , United State Of America : عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية   جهات
 دمج

Schering Corporation  ( 0) نجهة مانكة انعالمة انتجازيةاسم ا:             
Merck Sharp & Dohme Corp (  5) نجهة مانكة انعالمة انتجازيةاسم ا:               

 One Merck Drive , Whitehouse Station , New Jersey 08889 , United States of America :انجديد عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية

 
 

 

 



 تازيخ اصداز شهادة انتسجيم:    0410زقم االعالن : 
 4/05/5102 تازيخ طهب تغييس عنىان:

 4/05/5102 تازيخ طهب تغييس اسم :

 21/00/5102 :تازيخ طهب جهات دمج 2/5/5112 :تازيخ اول تسجيم 56444زقم انعالمة: 

 4/5/5152نافرة نغاية:  2/5/5112: بداية فتسة نفاذية اخس شهادة (ا  – 2انصنف وانمادة :)

 نىع انتغييس: تجديد + دمج جهات + تغيس عنىان + تغيس اسم  

                               . Merck Sharp & Dohme Corpجديد  :  اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية ت

                                         . One Merck Drive , Whitehouse Station , New Jersey 08889 , United States of America:    عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية تجديد

       MERCK SHARP & DOHME CORP:  (  0)  عالمة انتجازية دمج جهاتاسم انجهة مانكة ان
                                                                                SCHERING CORPORATION:   (  5)  اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية دمج جهات 

2000GALLOPING Hill Road , Kenilworth , New JERSEY 07033 , United State Of America : عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية   جهات
 دمج

Schering Corporation  ( 0) نجهة مانكة انعالمة انتجازيةاسم ا:             
Merck Sharp & Dohme Corp (  5) نجهة مانكة انعالمة انتجازيةاسم ا:               

 One Merck Drive , Whitehouse Station , New Jersey 08889 , United States of America :انجديد مانكة انعالمة انتجازية عنىان انجهة

 
 

 

 

 



 تازيخ اصداز شهادة انتسجيم:    0410زقم االعالن : 
 52/01/5102 تازيخ طهب تغييس عنىان:

 52/01/5102 تازيخ طهب تغييس اسم :

 52/01/5102 :تازيخ طهب جهات دمج 5/2/5112 :تازيخ اول تسجيم 56447زقم انعالمة: 

 0/2/5152نافرة نغاية:  5/2/5112: بداية فتسة نفاذية اخس شهادة (ا  – 2انصنف وانمادة :)

 نىع انتغييس: تجديد + دمج جهات + تغيس عنىان + تغيس اسم  

                               . Merck Sharp & Dohme Corpاسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية تجديد  :  

                                         . One Merck Drive , Whitehouse Station , New Jersey 08889 , United States of America:    عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية تجديد

       MERCK SHARP & DOHME CORP:  (  0)  مج جهاتاسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية د
                                                                                SCHERING CORPORATION:   (  5)  اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية دمج جهات 

2000GALLOPING Hill Road , Kenilworth , New JERSEY 07033 , United State Of America : عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية   جهات
 دمج

Schering Corporation  ( 0) نجهة مانكة انعالمة انتجازيةاسم ا:             
Merck Sharp & Dohme Corp (  5) نجهة مانكة انعالمة انتجازيةاسم ا:               

 One Merck Drive , Whitehouse Station , New Jersey 08889 , United States of America :انجديد نتجازيةعنىان انجهة مانكة انعالمة ا

 

 
 

 


	واجهة النشرة العدد 1
	تجديد +دمج جهات + تغير عنوان + تغير اسم1401

