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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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 2/6/2122 :تغيس العنىانتازيخ تقديم طلة  0011زقم اإلعالن :

  تازيخ تقديم طلة تجديد الشهادة: 0/6/0993  تازيخ اول تسجيل: 76663  العالمة:زقم 

 0/6/2102 نافرة لغاية: 0/6/0993 :نفاذية اخس شهادةفتسة تداية 

 7/6/2172 نافرة لغاية: 0/6/2102 نفاذية الشهادة المجددة:فتسة تداية 

              ( ا  – 3) الصنف والمادة :

                                                                                                                                                                                  Wuxi Little Swan Co . Ltd : مالك العالمةسم ا

No. 67 Hvi Qian Road , Wuxi , Jiangsu , China العنىان القديم لمالك العالمة :        

No . 18 , South Changjiang Road , National Hi – tech Industrial Development Zone , Wuxi City , Jiangsu  العنىان الجديد لمالك العالمة : 
Province , China .  
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 09/02/2120تازيخ تقديم طلة تغيس العنىان:  0011زقم اإلعالن :

 تازيخ تقديم طلة تجديد الشهادة:  22/0/0996تازيخ اول تسجيل:   29307  العالمة:زقم 

 22/0/2106نافرة لغاية:  22/0/0996 :اخس شهادةتداية فتسة نفاذية 

 20/0/2126 نافرة لغاية: 22/0/2106 تداية فتسة نفاذية الشهادة المجددة:

             ا ج د هـ و ح (  – 00) (  ا ب ج  – 3) الصنف والمادة :

  . Otkrytoe Aktsionrnoe Obschestvo Taganrogsky Kotlostroitelny Zavod Krasny Kotelsckik :مالك العالمة سم ا

TAGANRO 28 , roston  REGION – USSR  : العنىان القديم لمالك العالمة     

220 lenina str ., Taganrog , Rostov  region , Russia , 347928 العنىان الجديد لمالك العالمة :     
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 09/0/2122تازيخ تقديم طلة تغيس العنىان:  0011زقم اإلعالن :

 تازيخ تقديم طلة تجديد الشهادة:  09/3/2119تازيخ اول تسجيل:   60031  العالمة:زقم 

 09/3/2109نافرة لغاية:  09/3/2119 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 09/3/2129 نافرة لغاية: 09/3/2109ية الشهادة المجددة: تداية فتسة نفاذ

 (             ا  – 6) الصنف والمادة :

  Novo Nordisk Health Care AG :مالك العالمة سم ا

ANDREASSTRASSE 15 , 8050 ZURICH ,. SWITZERLAND العنىان القديم لمالك العالمة :         

The Circle 32/38 CH-8058 Zurich Switzerland العنىان الجديد لمالك العالمة :     
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 6/6/2122تازيخ تقديم طلة تغيس العنىان:  0011زقم اإلعالن :

 9/6/2103قديم طلة تجديد الشهادة: تازيخ ت 9/9/2100تازيخ اول تسجيل:   69370  العالمة:زقم 

 9/9/2120نافرة لغاية:  9/9/2100 :تداية فتسة نفاذية اخس شهادة

 9/9/2170 نافرة لغاية: 9/9/2120تداية فتسة نفاذية الشهادة المجددة: 

 (             ش ل  – 6) الصنف والمادة :

  Hill & Smith Limited :مالك العالمة سم ا

Spring Vale Business and Industrial Park , Bilston Wolverhampton , WV14 0QL United Kingdom العنىان القديم لمالك  
 العالمة :

Westhaven House Arleston Way Shirley Solihull B90 4LH , United Kingdom : العنىان الجديد لمالك العالمة   
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