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 هێماى بازرگانىنوێ کردنەوەى داواکاری                                                       العلامة تجديدطلب 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 العالمةشهادة رقم 
 برِوانامةى  هيَما ىەمارژ

 /      /       تأريخ تسجيل العالمة:  
   /    /     رێکەوتى تۆمارکردنى هێما :   

 /  /        :  التجديدتأريخ تقديم طلب 
   /    /    :  نوێ کردنەوە رێکەوتی پێشکەش كردنى داواكارى

 النشرةرقم 
 بڵاوکراوەژمارە 

 

 أسم اجلهة املالكة 
 ناوی خاوەن

 او كوردي عربي او
 انكليزي

 

العنوان 
 ناونيشان

 

 موبايل 
 ژ. موبايل

 E-mil 

 الصنف
 ثؤلني

 

 نوع الشركة أو اهليئة
  كؤمثانيا ياخود دةستةجؤرى 

 حمدودة 
 سنووردار

 غري ذلك  خاصة   مساهمة    خمتلطة
 شتى تر 

 مالحظة  
 تێبينى

 

 التجديدنوع طالب 
 داواكارى نويَ كردنةوةجورى 

 معمل  
 كارطة  

 شركة   
 كؤمثانيا 

 مجعية  
 دةزطا)دةستة(

 تاجر 
 بازرطان

بةرِيَوةباملفوضاملدير
 ةر ريَثيَدراو

 

 

 زانیاری بريكار معلومات الوكالة )إن وجدت(          
 أسم الوكيل

 بريكارناوی 
 

 صفة الوكيل
 سەفەى بريكار

 حمامي 
 ثاريَزةر

 الرقم النقابي
 ذمارةى سةنديكا

 مدير املفوض للشركة   
 كؤمثانيا یبةرِيَوةبةر ريَثيَدراو

 املوظف املخول
 ريَثيَدراو فةرمانبةري 

 عنوان الوكيل
 بريكارناونيشانى

 تأريخ الوكالة
 بريكارنامةرێکەوتى 

 من
 لە

 لغاية 
 تا

 صندوق الربيد 
 .پذ

 

 
 موبايل

 ژ. موبايل
 

 
E-mail  فاكس  

 العنوان التفصيلي
 تةواوناونيشانى 

 

 رقم اإليصال املالي
 ذمارةى ثسولة دارايي                

 تأريخ اإليصال املالي 
 7102/         /  ريَكةوتى ثسولةى دارايي

 الرسم املدفوع
 دراو پارەىبرِي 

 

 زانیاری تایبەت بە فەرمانبەرانى بەڕێوەبەرایەتى                                                                احلقول اخلاصة مبوظفني الدائرة

 :شعبة الفحصمالحظة  
 :هۆبەى پشکنینىتێبينى

 7102/         / التاريخ:    

 :         ريَكةوت 

 التوقيع:
 :واژوو

 
 
 
 

 شعبة الكومبيوتر واملعلومات:مالحظة  
 7102/         / التاريخ:     :تێبينى هۆبەى کۆمپیوتەر و زانيارى

 :         ريَكةوت 

 التوقيع:
 :واژوو

 
 
 

 :الشعبة القانونيةمالحظة  
 7102/         / التاريخ:      : تێبينى هۆبەى یاسایی

 : ريَكةوت

 التوقيع:
 :واژوو

 تۆمارکاری هێما بازرگانیەکان بڕیاریقرار مسجل العالمات التجارية        

 تێبينى مالحظة:
 

 
 

 تؤمار كردن رەتکردنەوەى رفض                                                                                قبول                                        : الطلبنتيجة 
 :یئةجنامي داواكار
 -مسجل العالمات:

 7102/         / التاريخ:       -تؤماركار:

 :         ريَكةوت

 التوقيع:
 :واژوو

 حتول العالمة للنشر يف االعالن  رقم )             (  ملدة )       ( شهر
 باڵوبکرێتەوە (      )       ئەم هێمایە لە ڕاگەیاندنى ژمارە 

 (03استمارة رقم )                                                         3( 37838757070للمعلومات اتصل بهذا الرقم  )  
 (01)فؤرمي ذمارة          1 ( 37838757070بۆ زانیاری زیاتر پەێوەندی بەم ژمارە بکەن  


