
                                                                                                                                                            عَيراق -تانى ـهــةريَمى كــوردسحكومةتى 

 العراق  -أقــليــم كوردســـتان  حكومة

                                                                                                                                                           ـــازىــــثيشــةسـ بازرطانى و  ـىـوةزارةت

                                                                                                بةِريَوةبةرايةتى تؤماركردنى هيَما بازرطانيةكان        ةــــنـــاعـــوزارة التجارة والص     

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

 

 ى بازرگانىهێما طواستنةوةى خاوةنداريةتىداواکاری                                                 نقل ملكية العالمةطلب 

 رقم العالمة

 ژمارە هێما

    /                 /                         تأريخ تسجيل العالمة:    

 رێکەوتى تۆمارکردنى هێما :     

    /            /                      تأريخ تقديم طلب التغيير :    

 :    رێکەوتی پێشکەش كردنى داواكارى

 النشرةرقم 

 بڵاوکراوەژمارە 

 

 أسم الجهة  المالكة 

 ناوی خاوەنى 

 او كوردي او عربي

 انكليزي

 

العنوان 

 ناونيشان

 

 موبايل 

 ژ. موبايل

 E-mil 

التي تم نقل أسم الجهة  

 ملكية العالمة لها
دوای ناوی خاوەنى 

 گۆرینی

 او كوردي او عربي

 انكليزي

 

العنوان 

 ناونيشان

 

 موبايل 

 ژ. موبايل

 E-mil 

 نوع الشركة أو الهيئة
 جؤرى داواكارى تؤماركار 

 محدودة 
               سنووردار

 غير ذلك  خاصة   مساهمة    مختلطة
 شتى تر 

 مالحظة  

 تێبينى
 

 نوع طالب التسجيل

 جورى كؤمثانيا يان دةستة

 معمل  

 كارطة  

 شركة   

 كؤمثانيا 

     جمعية  

 )دةستة( دةزطا

 تاجر 

 بازرطان

    

 المفوضالمدير
 بةِريَوةبةر ريَثيَدراو

 

 

 زانیاری بريكار معلومات الوكالة )إن وجدت(          

 أسم الوكيل

 بريكارناوی 

 

 صفة الوكيل

 سەفەى بريكار

 محامي 

 ثارَيزةر

 الرقم النقابي

 ذمارةى سةنديكا

 مدير المفوض للشركة   

 كؤمثانيا یبةِريَوةبةر ريَثيَدراو

 الموظف المخول

 فةرمانبةريَكى ريَثيَدراو

 عنوان الوكيل

 بريكار ناونيشانى

 تأريخ الوكالة

 بريكارنامةرێکەوتى 

 من

 لە

 لغاية 

 تا

 صندوق البريد 

 .پذ

 

 

 موبايل

 ژ. موبايل

 

 

E-mail  فاكس  

 العنوان التفصيلي

 ناونيشانى تةواو

 

 رقم اإليصال المالي

 ذمارةى ثسولة دارايي     

 تأريخ اإليصال المالي 

 2016/          / ريَكةوتى ثسولةى دارايي
 الرسم المدفوع

 دراو پارەىبِري 

 

 ثيَويستة ثيَشكةش بكريَت لةطةَل داواكارى بەلگەنامەکان کەليستى قائمة بالوثائق الواجب تقديمها مع الطلب                    

 بەلگەنامەکانالوثائق         وةرطيَرااستلمت    بەلگەنامەکانالوثائق         وةرطيَرااستلمت   

O  O  

O  O  

O  O  

 اسم مقدم الطلب )طالب التسجيل/ الوكيل(

 (    بريكار یانناوى ثيَشكةش كار )

 2016/          /            التاريخ:      

 :         ريَكةوت 

 التوقيع:

 :واژوو

  موبايل
 فەرمانبەرانى بەڕێوەبەرایەتىزانیاری تایبەت بە        الحقول الخاصة بموظفين الدائرة

 

 

 

 

 :شعبة الفحصمالحظة  

 2016/          /               التاريخ:     :هۆبەى پشکنینى تێبينى

 :         ريَكةوت 

 التوقيع:

 :واژوو

 

 

 

 

 :شعبة الكومبيوتر والمعلوماتمالحظة  

 2016/          /          التاريخ:     :هۆبەى کۆمپیوتەر و زانيارى تێبينى

 :         ريَكةوت 

 التوقيع:

 :واژوو

 

 

 

 :الشعبة القانونيةمالحظة  

 2016/          /التاريخ:      : هۆبەى یاسایی تێبينى

 : ريَكةوت

 التوقيع:

 :واژوو

 تۆمارکاری هێما بازرگانیەکان بڕیاریقرار مسجل العالمات التجارية        

 تێبينى :مالحظة

 

 

 

                رفض                                                                                                                                                                              بة تؤمار كردن رازيبوونقبول                                                          :                                     نتيجة الطلب

 تؤمار كردن رەتکردنەوەى

                              :یئةنجامي داواكار

 -العالمات:مسجل 

 2016/          /            التاريخ:        -تؤماركار:

 :         ريَكةوت 

 التوقيع:

 :واژوو

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

 باڵوبکرێتەوە (                           )       ئەم هێمایە لە ڕاگەیاندنى ژمارە 

                                                                                          0( 07505783939للمعلومات اتصل بهذا الرقم  )  

 (10استمارة رقم ) 

 (10)  فؤرمي ذمارة            0 ( 07505783939بۆ زانیاری زیاتر پەێوەندی بەم ژمارە بکەن  


