
                                                                                                                                                            عَيراق -تانى ـهــةريَمى كــوردسحكومةتى 

 العراق  -أقــليــم كوردســـتان  حكومة

                                                                                                                                                           ـــازىــــثيشــةسـ بازرطانى و  ـىـوةزارةت

                                       ن                                                                بةِريَوةبةرايةتى تؤماركردنى هيَما بازرطانيةكا ةــــنـــاعـــوزارة التجارة والص     

مديرية تسجيل العالمات التجارية                                                     
urdistan Regional Government ــ Iraq                                                                       Ministry of Trade and Industry                                                                                                 Directorate Of Trade Mark 

 

 هێماى تۆمارکراولابردنى  داواکاری                                           طلب الغاء عالمة مسجلة

 :رقم العلامة

 :ژمارە هێما

 /        /         تاريخ تسجيل العلامة:

 هێما :     بەروارى تۆمارکردنى 

 /        /        تاريخ تقديم الطلب العلامة:

 :       رێکەوتی پێشکەش كردنى داواكارى

 رقم النشرة:

 بڵاوکراوە:ژمارە 

 اسم الجهة المالكة للعلامة:

 ناوى خاوەنى هێما:

 

 هيَما البردنى هؤكاريالإلغاء                         سباب أ

 

 

 

 زانیاری بريكار                     وجدت معلومات الوكالة ان

  بريكار ناوی اسم الوكيل:

  صفة الوكيل:

 بريكار سەفەى

  محامي

 ثارَيزةر

 الرقم النقابي 

 سةنديكا ذمارةى 

 مدير مفوض الشركة

 كؤمثانيا  ريَثيَدراوى  بةِريَوةبةرى

 غيرذلك 

 ريَثيَدراو فةرمانبةريَكى

 

 عنوان الوكيل:

 بريكار ناونيشانى

 

 :Email موبايل:

 رێ وشوێنى تۆمارکردن زانیاری تایبەت تأیید بە                               قائمة بالوثائق الواجب تقديمها مع الطلب ان وجدت

 بەلگەنامەکان                      الوثائق اوةرطير  استلمت بەلگەنامەکان               الوثائق اوةرطير استلمت
 

  

 

  
 

  

 

  

 :الوكيل( )طالب التعديل/ أسم مقدم الطلب

    ( بريكار تۆماركەر یان) داواي كارى ثيَشكةش ناوى

   6201التأريخ:      /     / 

 :        ريَكةوت

 التوقيع:

 :واژوو

 تۆمارکردنزانیاری تایبەت بە فەرمانگەى                        معلومات تأييد أجراء الطلب

 رقم اإليصال المالي

 دارايي ثسولة ذمارةى

 تأريخ اإليصال المالي 

 دارايي ثسولة ريَكةوتى

 الرسم المدفوع 

 دراو بِري

 

   2016/      /         تأريخه:      :        ريَكةوت  ژمارەى نووسراو     رقم الكتاب

 زانیاری تایبەت بە فەرمانگەى تۆمارکردن                                    الحقول الخاصة بموظفين الدائرة

 

 

 :    التوقيع:واژوو   2016:     التأريخ:         /     / ريَكةوت :هۆبەى پشکنینى تيَبيَنى     :شعبة الفحص مالحظة

 

 

 :    التوقيع:واژوو   2016:     التأريخ:         /     / ريَكةوت :وکۆمبیوترهۆبەى زانيارى  تيَبيَنى :    الكمبيوتر والمعلومات شعبة مالحظة

 

 

 :    التوقيع:واژوو   2016:     التأريخ:         /     / ريَكةوت یاسای: هۆبەى تيَبيَنى :    القانونية الشعبة مالحظة

 تۆمارکاری هێما بازرگانیەکان بڕیاری                              التجارية العالمات مسجل قرار

 

 

 رەتکردن رفض                                                                         رازیبوون:                                قبول ئەنجامی کۆتایی: الطلب نتيجة

 :    التوقيع:واژوو   2016التأريخ:         /     /   :   ريَكةوت تۆمارکارى :مسجل العالمات

 (  لمدة )       ( شهر                                             تحول العالمة للنشر في االعالن  رقم )             

 0 باڵوبکرێتەوە (                           )       ئەم هێمايە لە ڕاگەياندنى ژمارە 

 تێبینی: هاوپێچ فۆرمی داواکارى پێش کنین بۆ پۆلینەکانى زیادکراوە بۆ هێماکە0 

 (9استمارة رقم )          0( 07505783939بهذا الرقم  ) اتصل للمعلومات

 (9)فۆرم ژمارە           0بۆ زانیاری زیاتر پەێوەندی بەم ژمارە بکەن 

                                        

  


