
ية رمق  منوذ ية رمق �سـ�رة ا�وية ا منوذ ية رمق �سـ�رة ا�وية ا منوذ ية رمق �سـ�رة ا�وية ا منوذ جججج�سـ�رة ا�وية ا لللل     10101010لللل

يص يصيان الرت يصيان الرت يصيان الرت خخخخيان الرت     بببب

 مسج,) عالمات(أو عالمة /و) طلبات(بشأن طلب 

تب  .............................................مكمقدم إىل 

تب فقط تعامل ا ملكال  سـ

 

يل يان املرجعي لصاحب ا سجا تب  مودع الطلب/لل
 ......................................:  ...1 أو املرخص I/و

ثل يان املرجعي  ملما  لب
يل  :...............................مودع الطلب/لتسجصاحب ا

I 1املرخص  :…………................................... 

 
_________________________________________________________________________ 

يان    ....1111 يانا يانا يانا     للللببببا

يل) أحصاب(يعلن صاحب  مبوجب هذه �سـ�رة أن ) هلم(الطلب واملرخص I ) مودعو(مودع /لتسجا
يل  يالت(لتسجا بات(أو الطلب /و) لتسجا يص) لطلا  .خمما هو مذكور أد^ه هو موضع تر

_________________________________________________________________________ 

                                                
بني يف هذا املاكن ا  1 يليجيوز أن  سجيان املرجعي اhي خصصه صاحب ا تب أو الرمق املرجعي اhي خصصه أحد /أو املرخص I، و/مودع الطلب و/لل

هذا �ل�س ثلني  لا  .ملم
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_________________________________________________________________________ 

يل املعين     ....2222 يل املعين ا يل املعين ا يل املعين ا ية((((للللتتتتسجسجسجسجا يالت ا يةا يالت ا يةا يالت ا يةا يالت ا نا نسج نسج نسج ملعسج ملعت ملعت ملعت ية((((أو الطلب املعين أو الطلب املعين أو الطلب املعين أو الطلب املعين ////وووو) ) ) ) للللت بات ا يةا بات ا يةا بات ا يةا بات ا نا نلطل نلطل نلطل     ))))ملعملعملعملعلطل

تايل  يل ا s لتعلق هذا �ل�س سج ية(لتي تا يالت ا لا ل تايل /و) لتسج ية(لأو الطلب ا تا بات ا لا ل  ):لطل

يل و 1.2 يالت و(أو الطلب /لتسجرمق ا بات/لتسجأرقام ا  ):لطلأو ا

ند   2.2 يا، ير| وضع عالمة يف هذه اخلانة وتقدمي املعلومات  1.2لبإذا مل يكن املاكن الوارد يف ا ًاك ف
ية  .فعىل ورقة إضا

_________________________________________________________________________ 

    الطلبالطلبالطلبالطلب) ) ) ) مودعومودعومودعومودعو((((مودع مودع مودع مودع ////سجسجسجسجيليليليلللللتتتتاااا) ) ) ) أحصابأحصابأحصابأحصاب((((صاحب صاحب صاحب صاحب     ....3333

يل 1.3 يان ما ييل ذكره/لتسجإذا اكن صاحب ا يا، ير|  بمودع الطلب خشصا  ًيع  :طبً

 :2ئامس العائ, أو �مس الرييس )أ(

شخيص  )ب( ية(ل�مس ا ثانوي ) لشخصاألسامء ا ثانوية(لأو �مس ا  :2)لاألسامء ا

يلإذا اكن صاحب  2.3 يان ما ييل ذكره/لتسجا نو�، ير|  بمودع الطلب خشصا  ًمع ً: 

ية الاكم, )أ( مسته الر  :تسمي

 :طابعه القانوين )ب(

ناء عىل قانوهنا  )ج( تضاء، داخل ت� ا�و� اليت نظم  ند � ية،  با�و� وكذ� الوحدة اإل ع �مي ُ ق قل
نوي املذكور شخص ا ملعا  :ل

نوان  3.3 ب�مبا يف ذ� الرمق الرب(لعا  ):ليدي وا

هاتف) أرقام(رمق  :3لا
نطقة( ييل  للممع الرمز ا�  )ل

 :3الفاكس) أرقام(رمق 
نطقة( ييل  للممع الرمز ا�  )ل

نوان اإللكرتوين  :لعا

يل  4.3 ناك أكرث من صاحب  سجير| وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا اكن  حد؛ مودع طلب وا/ته
شار إلهيا يف  يا^ت ا ية وذكر ا ملويف هذه احلا�، ير| إعداد قامئة هبم عىل ورقة إضا لب ف

نود تعلق بلك واحد مهنم3.3 و2.3 أو 1.3 لبا  .ي يف ما 

_________________________________________________________________________ 

                                                
يني   2 ندين الفر ياهنا يف ا تعني  عاألسامء اليت  ب ب يل ) ب(و) أ(لي تب خبصوص صاحب ا نة يف جسالت ا سجيه األسامء ا تب لمل ملك يالت(ي مودع ) /لتسجا

بات (الطلب  .موضع هذا �ل�س) لطلا
يل  3 تب/لتسجلصاحب ا ها ا يا^ت حىت إذا ا ثµ أال يقدم ت� ا ملكمودع الطلب أو  لمتس ب ب� . لمم شمل الرمز ا�ييل  بغي أن  ها،  للأما إذا قرر تقد ل ت فين مي

تضاء( قند � نطقة) ع للموالرمز ا�ييل   .ل
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_________________________________________________________________________ 

يل) ) ) ) أحصابأحصابأحصابأحصاب((((ممممممممثل صاحب ثل صاحب ثل صاحب ثل صاحب     ....4444 يلا يلا يلا     الطلبالطلبالطلبالطلب) ) ) ) مودعيمودعيمودعيمودعي((((مودع مودع مودع مودع ////للللتتتتسجسجسجسجا

 :�مس 1.4

نوان  2.4 ب�(لعا  ):لمبا يف ذ� الرمق الربيدي وا

هاتف) أرقام(رمق  :4لا
نطقة( ييل  للممع الرمز ا�  )ل

 :4الفاكس) أرقام(رمق 
ييل ( لمع الرمز ا�  )لمنطقةل

نوان اإللكرتوين  :لعا

 

تب 3.4 يل �ى ا يل إذا مت ا ملكرمق ا سج تسج لت  :ل

تويل الرمسي 4.4 كالرمق ا«صص   :لل

_________________________________________________________________________ 

    ص Iص Iص Iص Iاملرخاملرخاملرخاملرخ    ....5555

يان ما ييل ذكره 1.5 يا، ير|  بإذا اكن املرخص I خشصا  ًيع  :طبً

 :ئامس العائ, أو �مس الرييس )أ(

شخيص  )ب( ية(ل�مس ا ثانوي ) لشخصاألسامء ا ثانوية(لأو �مس ا  :)لاألسامء ا

يان ما ييل ذكره 2.5 نو�، ير|  بإذا اكن املرخص I خشصا  ًمع ً: 

ية الاكم, )أ( مسته الر  :تسمي

 :طابعه القانوين )ب(

تض )ج( ند � ية،  قا�و� وكذ� الوحدة اإل ع ناء عىل قانوهنا قلمي باء، داخل ت� ا�و� اليت نظم  � ُ
نوي املذكور شخص ا ملعا  :ل

نوان  3.5 ب�(لعا  ):لمبا يف ذ� الرمق الربيدي وا

_________________________________________________________________________ 

                                                
يل  4 ثµ أال يقدم ت�/لتسجلصاحب ا تبمممودع الطلب أو  ها ا يا^ت حىت إذا ا ملك ا لمتس ب� . لب شمل الرمز ا�ييل  بغي أن  ها،  للأما إذا قرر تقد ل ت فين مي

تضاء( قند � نطقة) ع للموالرمز ا�ييل   .ل
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_________________________________________________________________________ 

هاتف) أرقام(رمق  :5لا
نطقة( ييل  للممع الرمز ا�  )ل

 :5الفاكس) أرقام(رمق 
نطقة( ييل  للممع الرمز ا�  )ل

نوان اإللكرتوين  :لعا

4.5 I ية املرخص  :جنسـب� 

5.5 I ب� حمل إقامة املرخص: 

تجارية ا 6.5 ية أو ا نا شأة ا حلقب� ا ل ع لص Áية والفعا� للمرخص Iملن  :يق

ناك أكرث من مرخص I واحد؛ ويف هذه احلا�،   7.5 Áير| وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا اكن  ه
نود من  شار إلهيا يف ا يا^ت ا ية وذكر ا بير| إعداد قامئة هبم عىل ورقة إضا مل لب ل  6.5 إىل 1.5ف

تعلق بلك واحد مهنم  .ييف ما 

_________________________________________________________________________ 

6666....    I ثل املرخصI ثل املرخصI ثل املرخصI ثل املرخصÁÁ ÁÁ �� ��     مممممممم

 :�مس 1.6

نوان  2.6 ب�(لعا  ):لمبا يف ذ� الرمق الربيدي وا

هاتف) أرقام(رمق  :6لا
نطقة( ييل  للممع الرمز ا�  )ل

 :6الفاكس) أرقام(رمق 
نطقةمع الرمز ( ييل  للما�  )ل

نوان اإللكرتوين  :لعا

 

تب 3.6 يل �ى ا يل إذا مت ا ملكرمق ا سج تسج لت  :ل

تويل الرمسي 4.6 كالرمق ا«صص   :7لل

_________________________________________________________________________ 

                                                
تب  5 ها ا يا^ت حىت إذا ا ثµ أال يقدم ت� ا ملكللمرخص I أو  لمتس ب ب� . لمم شمل الرمز ا�ييل  بغي أن  ها،  للأما إذا قرر تقد ل ت فين تضاءع(مي والرمز ) قند �

نطقة للما�ييل   .ل
تب  6 ها ا يا^ت حىت إذا ا ثµ أال يقدم ت� ا ملكللمرخص I أو  لمتس ب ب� . لمم شمل الرمز ا�ييل  بغي أن  ها،  للأما إذا قرر تقد ل ت فين تضاء(مي قند � والرمز ) ع

نطقة للما�ييل   .ل
تويل الرمسي قد خصص I أو مل   7 يا إذا مل يكن ا كيرتك خا ل ثµل سيل معروفا بعد للمرخص I أو  سيل، أو إذا مل يكن الرمق ا ممخيصص I بعد رمق  سل تسل  .لت
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_________________________________________________________________________ 

سلع و    ....7777 سلع وا سلع وا سلع وا نوح////للللا يص ا نوحأو اخلدمات موضع الرت يص ا نوحأو اخلدمات موضع الرت يص ا نوحأو اخلدمات موضع الرت يص ا ملمملمملمملمأو اخلدمات موضع الرت     8888خخخخ

سلع و  1.7 يع ا نوح  يص  لالرت مجل مم بات(أو اخلدمات الواردة يف الطلب /خ يل /و) لطلا لتسجأو ا
يالت( يه ) لتسجا شار إ لا ند ) إلهيا(مل  .2لبيف ا

ند   2.7 با و2لبا ً يذكر  يال واحد/طل ًأو  سلع وتسج بعض ا نوح  يص  لا فقط، والرت ل مم خ أو اخلدمات /ً
يص  نوح، وشمل الرت يص ا يل فقط موضع الرت خالواردة يف قامئة ذ� الطلب أو ا يخ ملم لتسج

سلع و ية/لا تا لأو اخلدمات ا  :ل

ند   3.7 يص يف واحد مهنا عىل األقل / يذكر أكرث من طلب و2لبا يل واحد وشمل الرت خأو  ي تسج
سلع وأقل يع ا ل من  بني عىل ورقة . أو اخلدمات الواردة يف القامئة/مج يويف هذه احلا�، ير| أن 

تعلق بلك طلب و  Êية، ف يإضا سلع /ف يع ا شمل  يص  يل عىل حدة، ما إذا اكن الرت لأو  مج ي خسج ت
ها فقط/و  .بعضأو اخلدمات أو 

_________________________________________________________________________ 

يص    ....8888 يصنوع الرت يصنوع الرت يصنوع الرت     8خخخخنوع الرت

ثاري  1.8 يص ا ئتر  .سـتخ

يص حرصي  2.8  .ختر

ثاري  3.8 يص غري ا ئتر  .سـتخ

يص اجلزء املذكور فÊ ييل من األرايض اليت يغطهيا   4.8 يلخخيص الرت  :لتسجا

_________________________________________________________________________ 

يص    ....9999 يصمدة الرت يصمدة الرت يصمدة الرت     8خخخخمدة الرت

ية  1.9 تا نوح للفرتة ا يص حمدود يف الزمن و لالرت ل مم  :خ

 ............... .إىل ............... من 

متديد تلقايئ  1.1.9 يص خيضع  لالرت  .خ

نوح ملدة غري حمددة  2.9 يص  ممالرت  .خ

_________________________________________________________________________ 

                                                
بة  8 نا سـير| وضع عالمة يف اخلا^ت ا  .مل
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_________________________________________________________________________ 

يعات أو ا    ....10101010 تو يعات أو اا تو يعات أو اا تو يعات أو اا تو ققققا تاملللل تامأل تامأل تامأل     9999    خخخخأل

يع  1.10 تو قا يعات(ل تو قا تام(أو اخلمت ) ل يل) أحصاب(لصاحب ) خاأل  :الطلب) مودعي(مودع /لتسجا

يل 1.1.10 يابة عن صاحب /لتسجامس صاحب ا ترصف  شخص اhي  نمودع الطلب أو امس ا ي ل
يل نو�/لتسجا ًمودع الطلب إذا اكن خشصا  مع ً 

يع أو وضع اخلمت 2.1.10 تو ق×رخي ا  :ل

تو 3.1.10 قا  :يع أو اخلمتل

يع  2.10 تو قا يعات(ل تو قا تام(أو اخلمت ) ل  ):املرخص هلم(للمرخص I ) خاأل

يابة عن املرخص I إذا اكن خشصا  1.2.10 ترصف  شخص اhي  ًامس املرخص I أو امس ا ن ي ل
ًنو�  :مع

يع أو وضع اخلمت 2.2.10 تو ق×رخي ا  :ل

يع أو اخلمت 3.2.10 تو قا  :ل

ثل  3.10 يع أو اخلمت  تو ملما يل) أحصاب(صاحب قل  :الطلب) مودعي(مودع /لتسجا

مته 1.3.10 تعمل  يعي املوقع أو ا شخص ا خامس ا سـ ب ملل  :لط

يع أو وضع اخلمت 2.3.10 تو ق×رخي ا  :ل

يع أو اخلمت 3.3.10 تو قا  :ل

4.10  I ثل املرخص يع أو اخلمت  تو ملما  ):املرخص هلم(قل

مته 1.4.10 تعمل  يعي املوقع أو ا شخص ا خامس ا سـ ب ملل  :لط

يع أو وضع اخلمت 2.4.10 تو ق×رخي ا  :ل

_________________________________________________________________________ 

                                                
ية من   9 نود الفر شار إلهيا يف ا يا^ت ا بغي ذكر لك ا مته،  تعمل  ناك أكرث من خشص موقع أو  عإذا اكن  ب مل ب ي سـ له ل نم ي4-10 إىل 1-10خ  .ةف عىل ورقة إضا
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_________________________________________________________________________ 

يع أو اخلمت 3.4.10 تو قا  :ل

_________________________________________________________________________ 

ية    ....11111111 يةاألوراق اإلضا يةاألوراق اإلضا يةاألوراق اإلضا     ففففاألوراق اإلضا

ت� األوراق  ية ويان العدد اللكي  ناك أوراق إضا لير| وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا اكنت  ب  :فه

_________________________________________________________________________ 


