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  ( 344املنشورة للتسجيل : ) عدد العالماث
 (47):عدد العالماث املنشورة للتنويه 
 (62:) عدد العالماث املنشورة للتجديد 

 (45عدد العالماث املنشورة للنقل امللكيت )
 ( 2+ تغيري عنوان :) تغيري اسمعدد العالماث املنشورة 

 (26)عدد العالماث املنشورة للتغيري االسم 
 (22:)لتغيري عنوانعدد العالماث املنشورة 

 (43عدد طلباث التسجيل املودعت امللغيت: )
 (33عدد العالماث املنشورة للشطب :)
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 تاريخ اصدار شهادة التسجيل:    7931 رقم اإلعالن : 

 4/71/1172 :تقديم طلة تغيز االسم تاريخ  67975  العالمة:رقم 

 4/71/1172 :تغيز العنىانتاريخ تقديم طلة  71/71/1111  نافذة لغاية: 77/71/1111 : تسجيلها تأريخ

 ( ج  ب  أ   – 93 ) الصنف والمادة :

  تغيز عنىان ز اسم + تغي :التغييزنىع 

                                           cargo-partner AG                                                   : ة مالكة العالمة التجارية القديماسم الجه
                                 

AIPORTSTRASSE P. O. Box 1 A-2401 Fischamend A Austria :    عنىان الجهة مالكة العالمة التجارية القديم   
 

cargo-partner GmbH,                                                                                  : اسم الجهة مالكة العالمة التجارية الجديد 

P.O.Box 1, Airportstrasse 8. 2401 Fischamend, Austria                 : الجهة مالكة العالمة التجارية الجديد عنىان 
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 دة التسجيل:   تاريخ اصدار شها 7931 رقم اإلعالن :

 64794 العالمة: رقم 
 71/2/1117: (7)تاريخ تقديم طلة تغيز االسم 

 71/2/1117(: 1تاريخ تقديم طلة تغيز االسم )
 

 11/2/1117تاريخ تقديم طلة تغيز العنىان:  79/6/1113نافذة لغاية:   74/6/1113 : تسجيلها تأريخ

 أ  ب  ج  د  هـ   و  س ح (  - 41أ  ب  ج  د ( )   - 47أ ب  ج  د ( )   - 95 ) الصنف والمادة :

 نىع التغييز: تغيز اسم +  تغيز عنىان 

         International  Save the Children Alliance                                              :(7اسم الجهة مالكة العالمة التجارية القديم )
                                            

                                 
                                                                                                       International    Save the Children      :(1اسم الجهة مالكة العالمة التجارية القديم )

 
44 Avenue Krieg, Geneve 17,  CH-1211, Switzerland                   عنىان الجهة مالكة العالمة التجارية القديم :  

 

Save the Children Association                                                           اسم الجهة مالكة العالمة التجارية الجديد :  

Rue de  Ia  Coulouvreniere 29, 1204 Geneve, Switzerland           : عنىان الجهة مالكة العالمة التجارية الجديد 
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