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  ( 032اث املنشورة للتسجيل : )عدد العالم
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 (020عدد العالماث املنشورة للتجديد :)
 (4): نقل ملكيت+ للتجديدعدد العالماث املنشورة 
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 22/81/2184 : تغييس اسمتازيخ طهة  انعدد: 8319 زقم االعالن :

 22/81/2184 : تازيخ طهة تغييس عنىان  54655 زقم انعالمة:

 84/3/2189 تازيخ طهة تجديد انشهادة: 9/1/2119 تازيخ اول تسجيم:

 9/1/2189نافرة نغاية: 9/1/2119 :شهادة تداية فتسة نفاذية اخس

 1/1/2129نافرة نغاية: 9/1/2189:انشهادة انمجددةتداية فتسة نفاذية 

 ا ب ج ( -5)انصنف وانمادة :

 تجديد + تغييس اسم + تغييس عنىان نىع انتغييس:

                                                  .Chongqing Senci Electric Machinery Co., Ltd  اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم:
             

  No. 7 Fengxi Road, Caijia Street, Beibei District, Chongqing City, China : عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم
                                                                          

                                                                      .Senci Electric Machinery Co., Ltd اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد:
                           

No. 200 Tongxing North Road, Tongjiaxi, Beibei, Chongqing, China.                                        :انعالمة عنىان انجهة مانكة  انجديد  
 

 

 

 



 82/1/2182تازيخ طهة نقم مهكية :  انعدد: 8319زقم االعالن : 

 82/1/2182تازيخ طهة تغييس عنىان :   25444زقم انعالمة: 

 5/5/2121تازيخ طهة تجديد انشهادة:  82/5/8911تازيخ اول تسجيم: 

 88/5/2121نافرة نغاية: 82/5/2181 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 88/5/2131نافرة نغاية: 82/5/2121:تداية فتسة نفاذية انشهادة انمجددة

 ا ب ج ( -4انصنف وانمادة :)

 نىع انتغييس: تجديد + نقم مهكية + تغييس عنىان

                                                                                             Yamaha Corporation  اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم:

                                                :                                                                                عنىان انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم
10-1, Nakazawa-Cho, Hamamatsu-shi,Shinzuoka-Ken, Japan             

                     Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka, Japan ,1-10 انجهة مانكة انعالمة تعد انتغييس: عنىان
                                                                              

Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha                                           اسم انجهة مانكة انعالمة انتجازية انقديم                                                                                          
                                                                                                                                        

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, Japan                                              انجهة مانكة انعالمة انتجازية انجديد: عنىان  
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