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  ( 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 :)
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 تاريخ اصدار شهادة التسجيل:    1101 رقم اإلعالن : 

  :تقديم طلة تغيز االسم تاريخ  26662 العالمة:رقم 

  :نقل الملكيةتاريخ تقديم طلة  6/6/2022  نافذة لغاية: 6/6/2012 : تسجيلها تأريخ

  ا ب (  – 12) (ا ب ج  – 2) الصنف والمادة :

 ية نقل ملك تغيز اسم +  :التغييزنىع 

                                                     YANMAR CO ., LTD: ة مالكة العالمة التجارية القديماسم الجه

  YANMAR POWER TECHNOLOGY CO ., LTD : اسم الجهة مالكة العالمة التجارية الجديد

1-32 , Chayamachi , Kita-ku Osaka –shi , Osaka, 530 -8311 Japan    : عنىان الجهة مالكة العالمة التجارية الجديد 

 

                             YANMAR Holdings  CO ., LTD    : تعد نقل الملكية  الجهة مالكة العالمة التجارية اسم

  Chayamachi , Kita-ku Osaka Japan , 32-1    عنىان الجهة مالكة العالمة التجارية تعد نقل الملكية  :  
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