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 عالمة تجاريةالغاء طلب                                                                                             

 64964    لعالمةرقم ا 3193عال    رقم اإل

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

   



                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

 66146    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      

 



                                                                                                                                     

 لب عالمة تجاريةالغاء ط                                                                                            

 65004    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      

 



                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

 11646    لعالمةرقم ا 3193   رقم اإلعال 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      

 



                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

 16413    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 المات التجاريةمسجل الع                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      



 
                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

  10366   لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      



 
                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

 60615    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      



 
                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

 01540    لعالمةرقم ا 3193اإلعال    رقم 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                    

 



                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

 06305    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 ل العالمات التجاريةمسج                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      

 



                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

 65714    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      

 



                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

 64645    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      



 
                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

 14719    لعالمةرقم ا 3193اإلعال    رقم 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      



 
                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

 17574    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 سجل العالمات التجاريةم                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      



 
                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

 16493    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      



 
                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

 19650    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      

 



                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

 66076    لعالمةرقم ا 3193اإلعال    رقم 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                     



                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

 14366    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 ل العالمات التجاريةمسج                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      



 
 

                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

 75406    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      



                                                                                                                                                   

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                             

 13356    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      

 



                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

 65441    لعالمةرقم ا 3193اإلعال    رقم 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

 64509    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 جل العالمات التجاريةمس                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      

 
 



                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

 10974    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

 39537    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      



                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

 15619    لعالمةرقم ا 3193إلعال    رقم ا

 

                                                    

                 

 

                                                  

 

 

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



                                                                                                                                                                                      

 
                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

 17353    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 سجل العالمات التجاريةم                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                     



                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

 10970    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

 01707    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                     



                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

 17354    لعالمةرقم ا 3193عال    رقم اإل

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      



                                                                                                                                                   

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                             

 16493    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 العالمات التجاريةمسجل                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                      

 



 
                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

 75730    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

 

 

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      

 



                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

  19464   لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      

 



                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

 36466    لعالمةرقم ا 3193اإلعال    رقم 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 الغاء طلب عالمة تجارية

 14554    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      



                                                                                                                                                   

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                             

 06476    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      

 



 
                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

 6191    لعالمةرقم ا 3193اإلعال     رقم

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      



 الغاء طلب عالمة تجارية

 60416    لعالمةرقم ا 3193قم اإلعال    ر

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      

 



 يةالغاء طلب عالمة تجار

 47916    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      

 



                                                                                                                                                   

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                             

 63090    عالمةلرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      



                                                                                                                                                   

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                             

 35363    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      

 



                                                                                                                                                   

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                             

 60913    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                  



                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

 63454    لعالمةرقم ا 3193    رقم اإلعال

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      



                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

 06449    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 عالمات التجاريةمسجل ال                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      

 



                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

 04516    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      



                                                                                                                                                   

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                             

 63450    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      



 
 

                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

 63454    لعالمةرقم ا 3193اإلعال     رقم

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 الغاء طلب عالمة تجارية

 63456    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      



 
                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

 63457    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



                                                                                                                                                                                      

 الغاء طلب عالمة تجارية

 13604    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



                                                                                                                                                                                    

 الغاء طلب عالمة تجارية

 14143    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      



                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            

 11164    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      



 
                                                                                                                                     

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                                            
 3193اإلعال    رقم 

 
 43675    لعالمةرقم ا

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      



                                                                                                                                                   

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                             

 13353    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 جل العالمات التجاريةمس                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      



 الغاء طلب عالمة تجارية

 06594    ةلعالمرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 19661    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 
 



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 19407    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 69743    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 اريةمسجل العالمات التج                                                                                                                       

 
 



 الغاء طلب عالمة تجارية

 69041    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 
 



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 04460    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 01170    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 
 



 
 

 عالمة تجارية الغاء طلب

 43649    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 
 
 



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 00551    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 64366    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 04535    لعالمةرقم ا 3193إلعال    رقم ا

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 63161    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 19664    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 الغاء طلب عالمة تجارية

 61944    مةلعالرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 
 



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 69493    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 67699    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 17965    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 تجاريةمسجل العالمات ال                                                                                                                       

 



 الغاء طلب عالمة تجارية

 65446    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 الغاء طلب عالمة تجارية

 16734    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 الغاء طلب عالمة تجارية

 17600    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 مة تجاريةالغاء طلب عال

 15644    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 الغاء طلب عالمة تجارية

 19164    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 الغاء طلب عالمة تجارية

 13351    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 
 
 



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 13355    لعالمةرقم ا 3193    رقم اإلعال

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 01346    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 14459    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 15740    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

  15746   لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 69360    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 الغاء طلب عالمة تجارية

 01466    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 يةمسجل العالمات التجار                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 01474    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 الغاء طلب عالمة تجارية

 16904    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 66746    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 جاريةالغاء طلب عالمة ت

  14646   لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 
 



 الغاء طلب عالمة تجارية

 14319    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 65076    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 
 



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 63451    لعالمةرقم ا 3193  رقم اإلعال  

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 65455    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 الغاء طلب عالمة تجارية

 65456    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 65453    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 العالمات التجارية مسجل                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 66607    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 الغاء طلب عالمة تجارية

 19944    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 
 



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 06464    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 01014    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 
 
 



 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 04640    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 00674    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 تجاريةالغاء طلب عالمة 

 00664    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 الغاء طلب عالمة تجارية

 05614    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 
 
 



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 64497    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 
 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 07416    لعالمةرقم ا 3193    رقم اإلعال

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 16904    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 14764    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 
 



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 39035    ةلعالمرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 الغاء طلب عالمة تجارية

 63760    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 14763    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 الغاء طلب عالمة تجارية

 66090    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 يةمسجل العالمات التجار                                                                                                                       

 
 
 



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 15479    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 17340    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 الغاء طلب عالمة تجارية

 63575    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 

 مة تجاريةالغاء طلب عال

 65444    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 13546    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 
 



 الغاء طلب عالمة تجارية

 19364    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 64304    لعالمةرقم ا 3193ال    رقم اإلع

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 19651    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 الغاء طلب عالمة تجارية

 06714    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 06443    مةلعالرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 الغاء طلب عالمة تجارية

 65666    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 الغاء طلب عالمة تجارية

 60100    لعالمةرقم ا 3193رقم اإلعال    

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       
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