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 عالمة تجاريةالغاء طلب                                                                                             

 56455  : لعالمةرقم ا 3195عالن : رقم اإل

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



                                                                                                                                                   

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                             

 19143  : لعالمةرقم ا 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
 

                                                                                                                                                   

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                             

 56853  : لعالمةرقم ا 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
                                                                                                                                                   

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                             

 56334  : لعالمةرقم ا 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



                                                                                                                                                   

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                             

 53585  : لعالمةرقم ا 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
                                                                                                                                                   

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                             

 54548  : لعالمةرقم ا 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 العالمات التجارية مسجل                                                                                                                       



 
 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 36543  : لعالمةرقم ا 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
                                                                                                                                                   

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                             

 55199  : لعالمةرقم ا 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
 

                                                                                                                                                   

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                             

 18139  : لعالمةرقم ا 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
                                                                                                                                                   

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                             

 55511  : لعالمةرقم ا 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



                                                                                                                                                   

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                             

 13434  : المةلعرقم ا 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 55945  : لعالمةرقم ا 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
                                                                                                                                                   

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                                             

 59436  : لعالمةرقم ا 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
                                                                                                                                                                

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                               

 51414  : لعالمةرقم ا 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 55194  : لعالمةرقم ا 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 العالمات التجارية مسجل                                                                                                                       



 
 
 

                                                                                                                                                                

 عالمة تجاريةالغاء طلب                                                                

 53554  : لعالمةرقم ا 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 55641  : لعالمةرقم ا 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 الغاء طلب عالمة تجارية

 54949  : لعالمةرقم ا 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 الغاء طلب عالمة تجارية

 53583  : لعالمةرقم ا 3195ن : رقم اإلعال

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 55335  : لعالمةرقم ا 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 44555  : لعالمةرقم ا 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
                                                                                                                                                                

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                               

 53868  : لعالمةرقم ا 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 عالمة تجاريةالغاء طلب 

 19544  : لعالمةرقم ا 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 53513  : لعالمةرقم ا 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 
 



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 53415  : لعالمةرقم ا 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
                                                                                                                                                                

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                               

 54189  : لعالمةرقم ا 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مات التجاريةمسجل العال                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 58445  : لعالمةرقم ا 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 55865  : لعالمةرقم ا 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 55834  : لعالمةرقم ا 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
 
 

                                                                                                                                                                

 الغاء طلب عالمة تجارية                                                               

 59441 : لعالمةرقم ا 3195 رقم اإلعالن :

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية

 18313  : لعالمةرقم ا 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

  

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 
 



 
 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 43581 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 43351 ة :رقم العالم 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 16514 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 18436 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 53455 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 ات التجاريةمسجل العالم                                                                                                                       

 



 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 39834 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 39161 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 48415 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 13451 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 55131 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 
 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 55454 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 عالمة تجاريةالغاء طلب 
 

 45458 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 48335 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 45391 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 
 

 ةالغاء طلب عالمة تجاري
 

 53816 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 44635 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 46663 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 15344 رقم العالمة : 3195ن : رقم اإلعال

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 48494 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 55433 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 45431 عالمة :رقم ال 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 45435 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 53155 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 43554 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مات التجاريةمسجل العال                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 53154 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 53151 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 53155 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 14993 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 53653 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 13945 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
 

 عالمة تجاريةالغاء طلب 
 

 58645 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 53153 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 45435 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 45433 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 44966 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 45434 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 53156 رقم العالمة : 3195: رقم اإلعالن 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 53153 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 53158 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 11435 لعالمة :رقم ا 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 49363 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 48865 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 13565 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مات التجاريةمسجل العال                                                                                                                       



 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 11455 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 53334 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 54146 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 56363 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 51933 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 55983 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
 

 عالمة تجارية الغاء طلب
 

 54641 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 56355 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 55945 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
 
 

 يةالغاء طلب عالمة تجار
 

 54683 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 58361 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 14689 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 59345 رقم العالمة : 3195عالن : رقم اإل

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 
 
 



 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 55481 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       



 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 58585 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 



 
 
 

 الغاء طلب عالمة تجارية
 

 55633 رقم العالمة : 3195رقم اإلعالن : 

 

                                                    

                 

 

                                                  

    

 مسجل العالمات التجارية                                                                                                                       

 


	واجهة النشرة العدد 1
	الغاء طلب  1395

