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  ( 642عدد العالماث املنشىرة للتسجيل : )

 (88عدد العالماث املنشىرة للتنىيه :)

 (47عدد العالماث املنشىرة للتجديد  :)

 (3)عدد العالماث املنشىرة للنقل امللكيت 
 (4عدد العالماث املنشىرة للتجديد  + تغيري عنىان :)

 (6عدد العالماث املنشىرة للتجديد  + نقل ملكيت :)
 (08:)+ تغيري اسم + تغيري عنىان  دمج جهاثعدد العالماث املنشىرة للتجديد  + 

 (8:)ملنشىرة لتغيري عنىان عدد العالماث ا
 (3:)+ نقل ملكيتعدد العالماث املنشىرة للتجديد  +تغيري اسم +تغيري عنىان 

 (8:)+ نقل ملكيت لتغيري عنىان عدد العالماث املنشىرة
 (8عدد العالماث املنشىرة للتجديد +تغيري االسم + تغيري عنىان   :)

 (82عدد العالماث املنشىرة للتجديد تغيري عنىان  + نقل ملكيت   :)
 (3عدد طلباث التسجيل املىدعت امللغيت: )

 (805عدد العالماث املنشىرة للشطب :)
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 11/6/44100:    تاريخ اصدار شهادة التسجيل 1044 رقم اإلعالن : 

 6/6/4444 :تقديم طلة تغيز االسم تاريخ  06560 رقم العالمة:

 6/6/4444 :نقل الملكيةتاريخ تقديم طلة  15/9/4440  نافذة لغاية: 15/9/4440 تأريخ تسجيلها :

   (ب ج هـ س ح ط  – 11) الصنف والمادة :

 نقل ملكية  +  عنىان تغيز  :غييزالتنىع 

                                             Hyundai Corporation          : ة مالكة العالمة التجارية القديماسم الجه

  Shinmunro – 1ka , Jongno – gu , Seoul , 226 : الجهة مالكة العالمة التجارية الجديدعنىان 

25 , Yulgok –ro 2- gil , Jongno – gu , Seoul , Republic of Korea : عنىان الجهة مالكة العالمة التجارية الجديد   

                          Hyundai Corporation    : القديماسم الجهة مالكة العالمة التجارية نقل الملكية 

                                                             Yulgok –ro 2- gil , Jongno – gu , Seoul , Republic of Korea , 25      :  القديم  عنىان الجهة مالكة العالمة التجارية نقل الملكية  

                         . HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO ., LTD    اسم الجهة مالكة العالمة التجارية نقل الملكية الجديد  :

                                                                         Yulgok –ro , Jongno – gu , Seoul , Republic of Korea , 75عنىان الجهة مالكة العالمة التجارية نقل الملكية الجديد :    
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