
                                                                                                                                                            عَيراق -تانى ـهــةريَمى كــوردسحكومةتى 

 العراق  -أقــليــم كوردســـتان  حكومة

                                                                                                                                                           ـــازىــــثيشــةسـ بازرطانى و  ـىـوةزارةت

                                                                                                بةِريَوةبةرايةتى تؤماركردنى هيَما بازرطانيةكان        ةــــنـــاعـــوزارة التجارة والص     

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

 
 

      دواكارى طورينى ناونيشان خاوةنى هيَماى بازرطاني                    طلب تغيير عنوان صاحب العالمة
 

   رقم العالمة

  ذمارة هيَما 

 /         /                                  تأريخ تسجيل العالمة:  

  ريَكةوتى تؤماركردنى هيَما:
   /   /                                 أريخ تقديم طلب التغيير :   ت

 ريَكةوتى ثيَشكةش كردنى داواكارى :

 أسم الجهة المالكة للعالمة
 ناوى خاوةنى هيَما 

 

      ناونيشان كؤن                                 العنوان القديم

 
 

 العنوان

  نناو نيشا

  موبايل  ووالت       الدولة

E-mail  

 العنوان التفصيلي

 ناونيشان تةواو
 

  عربي

  انكليزي

 ناونيشان نوَي                          العنوان الجديد

 

 

 العنوان

 نناو نيشا

  موبايل  ووالت        الدولة

E-mail  

 العنوان التفصيلي

 ناونيشان تةواو

  عربي

  انكليزي

  زانياري بريكار                     معلومات الوكالة )إن وجدت(

ناوى      أسم الوكيل

 بريكار

 

  محامي 

 ثاريَزةر 

 الرقم النقابي

ذمارةى  
 سةنديكا

 مدير مفوض للشركة 

 كؤمثانياريَثيَدراوى  بةِريَوةبةر 

 موظف الشركة

 فةرمانبةريَكى ريَثيَدراو

 

 عنوان وكيل الشركة
 ناونيشانى بريكار

 تأريخ الوكالة

 بريكارنامةريَكةوتى 

 نم

 لة 

 لغاية 

 تا

  موبايل 

E-mail  

 العنوان التفصيلي

 ناونيشان تةواو 

 

 رقم اإليصال المالي

 ذمارةى ثسولة دارايي

 اإليصال الماليتأريخ  

 ريَكةوتى ثسولة دارايي
 الرسم المدفوع   2016/       /

 بِري دراو

 

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

  استلمت

 وةرطيَرا

   استلمت ثةلطةنامةكان                 الوثائق

 وةرطيَرا

 ثةلطةنامةكان                        الوثائق

O  O  

O  O  

 )طالب التغيير/الوكيل(: أسم مقدم الطلب

 (    ريان بريكاناوى ثيَشكةش كار )
   2016/       /          التأريخ:     

 ريَكةوت: 

 التوقيع:

 :واذوو

  وةبةرايةتىزانيارى تايبةت بة فةرمانبةراني بةِري                           معلومات تأييد أجراء الطلب

 

 

 التوقيع:    :واذوو   2016التأريخ:         /      / :  ريَكةوتى :ي هؤبةى  ثشكنين تيَبينى  /شعبة الفحصمالحظة 

 

 

 

 التوقيع:    :واذوو   2016التأريخ:         /      / : ريَكةوتى :ي هؤبةى كؤمثيوتةر وزانيار تيَبينى  /مالحظة شعبة المعلومات والكمبيوتر

 

 

  التوقيع: :واذوو   2016التأريخ:         /      / : ريَكةوتى :هؤبةى ياسايي    تيَبينى  /مالحظة الشعبة القانونية

   طانيةكانبازربِرياري تؤماركارى هي ما                        قرار مسجل العالمات التجارية
 

 

 

 

 تؤمار كردن رەتکردنەوەى         رفض                                                   تؤمار كردن بەرازيبوون      قبول                                         :نتيجة الطلب
                       داواكاردنئةجامي 

 التوقيع:   :واذوو   2016التأريخ:         /      / :   ريَكةوتى :رتؤماركا :الماتالع مسجل

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

 لة ماوةى )                     ( مانط 0بال وبكري تةوة   (                             )       دنى ذمارة ئةم هي ماية لة ِراطةيان
                                                                                                                                                                                                                                               0( 07505783939للمعلومات اتصل بهذا الرقم  )

 (4استمارة رقم )
بۆ زانیاری زیاتر پەێوەندی بەم ژمارە بکەن 07505783939(  0                                                                                                                                                                          

 فؤرمي ذمارة )4( 

 


