
          جهاز تنمية التجارة الداخلية    
 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

  

كو ، توكيو ،  -كوم ، ميناتو  - 3، شيباورا  11 -1، بإسم شركة كيوكسيا كوربورشين   وعنوانه : 37773التسجيل رقم 

 77/11/1776الصادر فى  766والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –اليابان 

،  11 -1 -ورشين  المالك   شركة كيوكسيا كورب اسم وعنوان بتعديل  71/76/1717قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 . كو ، توكيو ، اليابان -كوم ، ميناتو  - 3شيباورا 

    . - اسم وعنوان الوكيل تعديل و

 

  

انجلترا سى اتش  -، بإسم شركة  يونيليفر بى إل سى  وعنوانه : بورت ساناليت ويرال مرسيسد 37563التسجيل رقم 

 77/76/1713الصادر فى  767د رقم والمشهر عنه بالجريدة العد –المملكة المتحدة  - 671

بورت ساناليت  -المالك   شركة  يونيليفر بى إل سى  اسم وعنوان بتعديل  11/73/1711قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 . المملكة المتحدة - 671انجلترا سى اتش  -ويرال مرسيسد 

    . - اسم وعنوان الوكيل تعديل و

 

  

انجلترا سى اتش  -يونيليفر بى إل سى  وعنوانه : بورت ساناليت ويرال مرسيسد ، بإسم شركة  37717التسجيل رقم 

 77/11/1713الصادر فى  763والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –المملكة المتحدة  - 671

بورت ساناليت  -المالك   شركة  يونيليفر بى إل سى  اسم وعنوان بتعديل  11/73/1711قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 . المملكة المتحدة - 671انجلترا سى اتش  -يرال مرسيسد و

    . - اسم وعنوان الوكيل تعديل و

 

  

كوم ،  - 3، شيباورا  11 -1شركة مساهمة   وعنوانه :  -، بإسم شركة كيوكسيا كوربوراشين  36161التسجيل رقم 

 77/11/1716الصادر فى  777والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –كو ، توكيو ، اليابان  -ميناتو 

شركة مساهمة   -المالك   شركة كيوكسيا كوربوراشين   اسم وعنوان بتعديل  71/76/1717قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 . كو ، توكيو ، اليابان -كوم ، ميناتو  - 3، شيباورا  11 -1 -

    . - اسم وعنوان الوكيل تعديل و

 

  

كوم ،  - 3، شيباورا  11 -1شركة مساهمة   وعنوانه :  -يوكسيا كوربوراشين  ، بإسم شركة ك36163التسجيل رقم 

 الصادر فى  777والمشهر عنه بالجريدة العدد رقم  –كو ، توكيو ، اليابان  -ميناتو 

شركة مساهمة   -المالك   شركة كيوكسيا كوربوراشين   اسم وعنوان بتعديل  71/76/1717قدم عنه طلب تدوين بتاريخ 

 . كو ، توكيو ، اليابان -كوم ، ميناتو  - 3، شيباورا  11 -1 -

    . - اسم وعنوان الوكيل تعديل و

 
 


