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  ( 002تسجيل : )عدد العالماث املنشورة لل

 (00):عدد العالماث املنشورة للتنويه 
 (161عدد العالماث املنشورة للتجديد )

 (1:) تغيري اسمعدد العالماث املنشورة للتجديد + 
 (10عدد العالماث املنشورة لتغيري االسم:)

 (7): لكيتاملنقل لعدد العالماث املنشورة 
 (01عدد العالماث املنشورة للتجديد + تغيري اسم +تغيري عنوان :)

 (70عدد العالماث املنشورة للتجديد +تغيري عنوان :)
 (1عدد العالماث املنشورة بقراراث قضائيت :)

 (07عدد طلباث التسجيل املودعت امللغيت: )
 (0عدد العالماث املنشورة للشطب :)
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 : انعدد 9314رقم اإلعالن :

  تاريخ اصدار شهادج انتسجيم: 26117: انعالمحرقم 

 95/6/7179تاريخ تقديم طهة انتغييز: 91/2/7172 نافذج نغايح: 91/2/7192: تسجيهها تأريخ

 ا ب (  – 97ا ب ج ( )  – 2) ( ا ب ج د هـ و س ط ك ل  – 6)انصنف وانمادج :

 هح مانكح انعالمح انتجاريح نىع انتغييز: تغييز اسم انج

  NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION :اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقديم 
 

  NIPPON STEEL CORPORATION : اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجديد

6-1 Marunouchi 2- chome , Chiyoda – Tokyo 100-8071 Japan كح انعالمح انتجاريح :عنىان انجهح مان     

 
 

 



 

 : انعدد 9314رقم اإلعالن :

 تاريخ اصدار شهادج انتسجيم:  26119انعالمح :رقم 

 95/6/7179تاريخ تقديم طهة انتغييز: 91/2/7172نافذج نغايح:  91/2/7192: تسجيهها تأريخ

 (  ا ب – 97ا ب ج ( )  – 2ا ب ج د هـ و س ط ك ل ( )  – 6)انصنف وانمادج :

 نىع انتغييز: تغييز اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح 

  NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION :اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقديم 
 

  NIPPON STEEL CORPORATION : اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجديد

6-1 Marunouchi 2- chome , Chiyoda – Tokyo 100-8071 Japan عنىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح :     

 
 

 



 : انعدد 9314رقم اإلعالن :

 77/99/7192تاريخ اصدار شهادج انتسجيم:   23116: انعالمحرقم 

 2/7197/  77تاريخ تقديم طهة انتغييز: 74/91/7176نافذج نغايح: 74/91/7196: تسجيهها تأريخ

 ( ي  – 31)انصنف وانمادج :

 نىع انتغييز: تغييز اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح 

 شزكح قصز انزوان نهتجارج انعامح وانتاج انعصائز انمثهجاخ محدودج انمسؤونيح :اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقديم 
 

 وانتاج االنثان انمحدودج انشزكح انىطنيح النتاج انعصائز وانمثهجاخ  : اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجديد

تغداد  –انعزاق عنىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح :    

 
 

 

 



 : انعدد 9314رقم اإلعالن :

 :  تاريخ اصدار شهادج انتسجيم 26462انعالمح : رقم 

 77/2/7179تاريخ تقديم طهة انتغييز: 71/5/7172نافذج نغايح: 71/5/7192: تسجيهها تأريخ

 ي ( – 31) ادج :انصنف وانم

 نىع انتغييز: تغييز اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح 

 شزكح قصز انزوان نهتجارج انعامح وانتاج انعصائز انمثهجاخ محدودج انمسؤونيح :اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقديم 
 

 ئز وانمثهجاخ وانتاج االنثان انمحدودج انشزكح انىطنيح النتاج انعصا : اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجديد

تغداد  –عنىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح : انعزاق    

 
 

 

 



 : انعدد 9314رقم اإلعالن :

 تاريخ اصدار شهادج انتسجيم:  26461انعالمح : رقم 

 77/2/7179تاريخ تقديم طهة انتغييز:  71/5/7172نافذج نغايح: 71/5/7192: تسجيهها تأريخ

 ي ( – 31) انصنف وانمادج :

 نىع انتغييز: تغييز اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح 

 شزكح قصز انزوان نهتجارج انعامح وانتاج انعصائز انمثهجاخ محدودج انمسؤونيح :اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقديم 
 

 النتاج انعصائز وانمثهجاخ وانتاج االنثان انمحدودج  انشزكح انىطنيح : اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجديد

تغداد  –عنىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح : انعزاق    

 
 

 

 



 : انعدد 9314رقم اإلعالن :

 تاريخ اصدار شهادج انتسجيم:  26421انعالمح : رقم 

 77/2/7179ييز: تاريخ تقديم طهة انتغ 71/5/7172نافذج نغايح: 71/5/7192: تسجيهها تأريخ

 ي ( – 31) انصنف وانمادج :

 نىع انتغييز: تغييز اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح 

 شزكح قصز انزوان نهتجارج انعامح وانتاج انعصائز انمثهجاخ محدودج انمسؤونيح :اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقديم 
 

 نشزكح انىطنيح النتاج انعصائز وانمثهجاخ وانتاج االنثان انمحدودج ا : اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجديد

تغداد  –عنىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح : انعزاق    

 
 

 

 



 : انعدد 9314رقم اإلعالن :

 تاريخ اصدار شهادج انتسجيم:  26422انعالمح : رقم 

 77/2/7179قديم طهة انتغييز: تاريخ ت 71/5/7172نافذج نغايح: 71/5/7192: تسجيهها تأريخ

 ي ( – 31) انصنف وانمادج :

 نىع انتغييز: تغييز اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح 

 شزكح قصز انزوان نهتجارج انعامح وانتاج انعصائز انمثهجاخ محدودج انمسؤونيح :اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقديم 
 

 انشزكح انىطنيح النتاج انعصائز وانمثهجاخ وانتاج االنثان انمحدودج  : يح انجديداسم انجهح مانكح انعالمح انتجار

تغداد  –عنىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح : انعزاق    

 
 

 

 



 : انعدد 9314رقم اإلعالن :

 تاريخ اصدار شهادج انتسجيم:  26429انعالمح : رقم 

 77/2/7179تاريخ تقديم طهة انتغييز:  71/5/7172نافذج نغايح: 71/5/7192: تسجيهها تأريخ

 ي ( – 31) انصنف وانمادج :

 نىع انتغييز: تغييز اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح 

 شزكح قصز انزوان نهتجارج انعامح وانتاج انعصائز انمثهجاخ محدودج انمسؤونيح :اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقديم 
 

 انشزكح انىطنيح النتاج انعصائز وانمثهجاخ وانتاج االنثان انمحدودج  : نعالمح انتجاريح انجديداسم انجهح مانكح ا

تغداد  –عنىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح : انعزاق    

 
 

 

 



 : انعدد 9314رقم اإلعالن :

 تاريخ اصدار شهادج انتسجيم:  26427انعالمح : رقم 

 77/2/7179تاريخ تقديم طهة انتغييز:  71/5/7172ذج نغايح:ناف 71/5/7192: تسجيهها تأريخ

 ي ( – 31) انصنف وانمادج :

 نىع انتغييز: تغييز اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح 

 شزكح قصز انزوان نهتجارج انعامح وانتاج انعصائز انمثهجاخ محدودج انمسؤونيح :اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقديم 
 

 انشزكح انىطنيح النتاج انعصائز وانمثهجاخ وانتاج االنثان انمحدودج  : انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجديداسم 

تغداد  –عنىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح : انعزاق    

 
 

 



 : انعدد 9314رقم اإلعالن :

 تاريخ اصدار شهادج انتسجيم:  26423انعالمح : رقم 

 77/2/7179تاريخ تقديم طهة انتغييز:  71/5/7172نافذج نغايح: 71/5/7192: تسجيهها تأريخ

 ي ( – 31) انصنف وانمادج :

 نىع انتغييز: تغييز اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح 

 ونيح شزكح قصز انزوان نهتجارج انعامح وانتاج انعصائز انمثهجاخ محدودج انمسؤ:اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقديم 
 

 انشزكح انىطنيح النتاج انعصائز وانمثهجاخ وانتاج االنثان انمحدودج  : اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجديد

تغداد  –عنىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح : انعزاق    

 
 

 

 



 : انعدد 9314رقم اإلعالن :

 تاريخ اصدار شهادج انتسجيم:  26424انعالمح : رقم 

 9/1/7179تاريخ تقديم طهة انتغييز:  71/5/7172نافذج نغايح: 71/5/7192: تسجيهها يختأر

 ي ( – 31) انصنف وانمادج :

 نىع انتغييز: تغييز اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح 

 محدودج انمسؤونيح شزكح قصز انزوان نهتجارج انعامح وانتاج انعصائز انمثهجاخ :اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقديم 
 

 انشزكح انىطنيح النتاج انعصائز وانمثهجاخ وانتاج االنثان انمحدودج  : اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجديد

تغداد  –عنىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح : انعزاق    

 
 

 



 : انعدد 9314رقم اإلعالن :

 سجيم: تاريخ اصدار شهادج انت 26426انعالمح : رقم 

 9/1/7179تاريخ تقديم طهة انتغييز:  71/5/7172نافذج نغايح: 71/5/7192: تسجيهها تأريخ

 ي ( – 31) انصنف وانمادج :

 نىع انتغييز: تغييز اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح 

 ز انمثهجاخ محدودج انمسؤونيح شزكح قصز انزوان نهتجارج انعامح وانتاج انعصائ:اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقديم 
 

 انشزكح انىطنيح النتاج انعصائز وانمثهجاخ وانتاج االنثان انمحدودج  : اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجديد

تغداد  –عنىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح : انعزاق    

 
 

 



 : انعدد 9314رقم اإلعالن :

 ر شهادج انتسجيم: تاريخ اصدا 26425انعالمح : رقم 

 9/1/7179تاريخ تقديم طهة انتغييز:  71/5/7172نافذج نغايح: 71/5/7192: تسجيهها تأريخ

 ي ( – 31) انصنف وانمادج :

 نىع انتغييز: تغييز اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح 

 نتاج انعصائز انمثهجاخ محدودج انمسؤونيح شزكح قصز انزوان نهتجارج انعامح وا:اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انقديم 
 

 انشزكح انىطنيح النتاج انعصائز وانمثهجاخ وانتاج االنثان انمحدودج  : اسم انجهح مانكح انعالمح انتجاريح انجديد

تغداد  –عنىان انجهح مانكح انعالمح انتجاريح : انعزاق    
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