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 اسم العالمةكتابة 

 نوسيني ناوى هيَما

 

ما                                                                                       وصف العالمة  ً  ناساندنى )وةسف كردنى( هَي

ثيت                   رموز و حروف 

 وسيما

شتى                  غير ذلك رةنطةكان              الوان       ةيةكانشيَوة ئةنداز        اشكال هندسية ذمارةكان                                       ارقام

 تر

   

 

  

 نوع العالمة    

 جؤري هيَما

                                               خزمةت طوزارى                 خدمة                                                               بازرطانى )بةرهةم(             تجارية                       

  شتى تر                    غير ذلك

تصنيف نيس الدولي للعالمات والبضائع  
 والخدمات التي سجلت من اجلها

پۆلینى نيس هێما وکەلوپەلی 

وخەزمەتگوزارییەکان کە بۆى 

 تۆمار  دەکرێت

ذمارةى    رقم الصنف  
 ثؤلَ 

 ثةل يا خزمةت طوزارى كةل و                                 الخدمة  أو  البضاعة

  

  

  

  

  

                                     زانياري تايبةت بة خاوةنى هيَما                                                      بصاحب العالمة الخاصةمعلومات 

 و التاجرأو المعمل أاسم الشركة 

 اكتب  بلغة واحدة فقط
 ناوى كؤمثانيا يان كارطةى يان بازرطان

 نووسى يةك زمانةب

  كوردي

  عربي

  انكليزي

 أو المدير المفوض المالكاسم 
 بةِريَوةبةر ريَثيَدراو  /بريكار   / خاوەنەکەىاوى ن

  E-mail 

 و الهيئةأنوع الشركة 
 جؤرى داواكارى تؤماركار 

 محدودة 
               سنووردار

 غير ذلك                                            خاصة   مساهمة    مختلطة
 شتى تر                                            

 نوع طالب التسجيل

 جورى كؤمثانيا يان دةستة

 معمل                       

 كارطة                    

 شركة   

 كؤمثانيا 

 جمعية                 

 دةزطا)دةستة(             

 تاجر                        

 بازرطان                       

 غير ذلك         

 شتى تر        

 الدولة
 ووالت

 يكتب العنوان بلغة واحدة
 بةنووسى يةك زمان

 

 زانياري تايبةت  بةناوى بريكار                                                المعلومات الخاصة بالوكيل

  ناوى بريكار                    اسم الوكيل
 محامي                      سيفةتى بريكار                صفة الوكيل

 ثاريَزةر                 

 الرقم النقابي

ذمارةى 

 سةنديكا

 المدير المفوض للشركة        

 بةِريَوةبةر ريَثيَدراوى كؤمثانيا

 صاحب معمل               

 خاوةنى كارطةى            

 الموظف المخول    

 فةرمانبةرى ريَثيَدراو

 عنوان الوكيل                 

 ناونيشانى بريكار             

   تاريخ الوكالة

 ريَكةوتى بريكار 

      من

 لة  

 لغاية                 

 تا

 موبايل     

 

 

 صندوق البريد

 ثؤستة

  E-mail 

  ناونيشانى تةواو للوكيل العنوان التفصيلي
 رقم االيصال المالي

 ذمارةى ثسولة دارايي

 تاريخ االيصال المالي 

 ريَكةوتى ثسولة دارايي
 المبلغ المدفوع  2016/          /                

 بِري دراو

 

 ثيَويستة ثيَشكةش بكريَت لةطةَل داواكارى كة ليستى بةلطةنامةكان                                قائمة بالوثائق الواجب تقديمها مع الطلب

 استلمت
      وةرطيَرا

     استلمت (بەلگەنامەکان)بةراييةكان                           الوثائق
وةرطيَر

 ا

 (بەلگەنامەکان)بةراييةكان                                         الوثائق

  خالية من البيانات التجارية JPEG Imageبرنامج CD العالمة على    

 بةبَي دياركراوة بازركانيةكانJPEG Image بة بةرنامةى CD لةسةر  گؤولويَنةى 

 ترخيص من بلد المنشئ مصدق من الجهة ذات العالقة 
 رةزامةندى ريَطةثيَدان لة ووالَتى دايك

بةبَي دياركراوة A4 لة سةر  گؤولويَنةى  خالية من البيانات التجارية A4صورة العالمة على ورق  

 بازرگانیەکان

 نووسراوى ذوورى بازرطانى   كتاب غرفة التجارة معنون الى مديرية العالمات اتجارية 

فؤرمي ئةنجامي                                   لدينا سابقا استمارة الفحص تثبت عدم التسجيل 

 ثشكنين

 ثاسةثؤرت  ناسنامە یان رەگەزنامە یان        -كؤثي ناسنامة: هوية او جنسية او جواز   -استنساخ ملون: 

 بريكارنامةى ثاريَزةر         وكالة محامي مصدقة  بةلَينامة                                                          تعهد كاتب عدل مصدق 

  تعهد خاص بطلبات الترخيص او تكملة النواقص 

یان تەواوکردنى کەم  (ترخیص)بەلێنامەى تایبەت بە رێپێدان

   (نواقص)وکوربەکات

 شتى تر 

 ( أو الوكيل   العالمة اسم مقدم الطلب )طالب تسجيل

 (    بريكار یانناوى ثيَشكةش كار )

 التوقيع: 2016/      /           ريَكةوتى   التاريخ

 :واذوو
  موبايل

 

                            زانياري تايبةت بة فةرمانبةراني بةِريَوةبةرايةتى                                                  الحقول الخاصة بموظفين الدائرة
  

 طبع صورة العالمة

 هنا

( ويَنةى طبعكؤثي )
 هيَما
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 شعبة    مالحظة

هؤبةى    تيَبينىالفحص 

  ثشكنيني

   2016/      /                     التاريخ:  
       ريَكةوتى

 التوقيع:

 :واذوو

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعبة الكومبيوتر والمعلومات     مالحظة

  كؤمثيوتةر وزانيارى هؤبةى    تيَبينى
   2016/      /                 التاريخ: 

        ريَكةوتى

 التوقيع:

 :واذوو
 

 

 

 

 

 

 

 

 الشعبة القانونية      مالحظة
 هؤبةى ياسايي    تيَبينى

   2016/      /                      التاريخ:  
   ريَكةوتى

 التوقيع:

 :واذوو
   بازرطانيةكانبِريارى تؤماركارى هيَما                         قرار مسجل العالمات التجارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتيجة الطلب   
 ئةنجامي داواكاري

 التسجيل قبول                          
 بة تؤمار كردن رازيبوون            

 رفض التسجيل                                
 رةتكردنةوةى تؤماركردن                        

 المسجل       

 تؤماركار     

      التاريخ 

   2016/      /                       :    ريَكةوتى 
  التوقيع:
 :واذوو

                           )       ژمارە  اندنىەیاگئەم هێمایە لە ڕ                                            (        تحول العالمة للنشر في االعالن  رقم    )                         

 باڵوبکرێتەوە (
 0لغاية توقبع  مقدم الطالب تمأل من قبل طالب التسجيل   -:مالحظة  

  المتضمن  1957لسنة  21يرجى الرجوع الى المادة الخامسة من القانون العالمات رقم

المجاالت التي اليجوز تسجيل العالمة بشانها وذلك بغية مراعاتها قبل تدوين طلب تسجيل 

العالمة تالفيا لتحميل التبعات القانونية المنصوص عليها في الباب السادس من القانون جراء 

  0 حصول المخالفة

 بالغاء طلب التسجيل أعاله عند ظهور عالمة مشابهه لها مسجلة قبل تاريخ  تقديمنا هذا  أتعهد

  0الطلب دون الرجوع  للمحاكم ، وحسب التعهد المرفق  بالفايل 

 :تا پێشنیارى وردبین کار پردەکرێتەوە لە لایەن داواکارى تۆمارکردن  -تيَبينى . 

  1957ى سالَي  21( لة ياساي هيَما بازرطانيةكان ذمارة 5بؤ مادةى ) بلکەریوەتكاية 

 . هەموارکراو

  هيَمايةكي هاوشيَوةى  دواکارى تۆمارکردن لەکاتى بوونىبةلَين دةدةم بةهةلَوةشانةوةى

 .تؤماركراو 
 0 بةلَيَنامةى  

 ئەگەر دەرکەوت کەپێش  ێن دەدەم بە هەلوەشانەوەى هێماکەمبەل

بۆ  رانەوەەگبەبێ  وێکى تر هەبێت نم تۆمارکراردبەروارى پێشکەش ک

  0 دادگا

 

                                                                                                                                                                                                                                                  0( 07505783939للمعلومات اتصل بهذا الرقم  )

 (2استمارة رقم )

                                                                                                                                                                                       0 (07505783939) بۆ زانیاری زیاتر پەێوەندی بەم ژمارە بکەن

 (2فؤرمي ذمارة )

 

  


