
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     2222لللل

تويل الرمسي تويل الرمسيا تويل الرمسيا تويل الرمسيا كا كل كل كل     ل

تب بارش �ى  مكلإلجراءات اليت   .............................................ت

تب فقط تعامل ا ملكال  سـ

 

شخص  ......................................... :1 8املعني للالرمق املرجعي 

 

_________________________________________________________________________ 

يني    ....1111 ينيا ينيا ينيا     للللتعتعتعتعا

ند  شخص املعرف يف ا بيعني املوقع أدAه ا لل 83Hث  .مم أدAه عىل أنه 

_________________________________________________________________________ 

شخص امللكف املعني    ....2222 شخص امللكف املعنيامس ا شخص امللكف املعنيامس ا شخص امللكف املعنيامس ا 88امس ا 88     2لللل

_________________________________________________________________________ 

                                                
تويل الرمسي  1 هذا ا شخص املعني  بني يف هذا املاكن الرمق املرجعي اWي خصصه ا كجيوز أن  ل ل لي 8. 
شخص املعني هو مودع الطلب إذا اك  2 8ن ا بني يف الطلب )أحد مودعي الطلب(ل يانه هو امس ذh املودع، كام هو  م، فان �مس اWي يلزم  بات(ب ) لطلا

تويل كموضع هذا ا يل . ل شخص املذكور هو صاحب ا سجوإذا اكن ا يل(لتل يل )لتسجأحد أحصاب ا يانه هو امس صاحب ا سج، فان �مس اWي يلزم  لتب
يانه . ّام هو مدون يف جسل العالماتذh، ك يل، فان �مس اWي يلزم  يا غري مودع الطلب أو صاحب ا شخص املذكور خشصا  بوإذا اكن ا سج ن تل لمع ً ً

شخص تعمH عادة ذh ا شخص أو �مس اWي  لهو �مس الاكمل hW ا سـ  .يل



 2، الصفحة �2سـ�رة رمق 
 

_________________________________________________________________________ 

ثل    ....3333 ثلا ثلا ثلا     ملمملمملمملما

 :�مس 1.3

نوان  2.3 ب�(لعا  ):لمبا يف ذh الرمق الربيدي وا

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

 :الفاكس) أرقام(رمق 
نطقةمع الرمز( ييل  للم ا�  )ل

نوان اإللكرتوين  :لعا

 

_________________________________________________________________________ 

ية((((الطلب املعين الطلب املعين الطلب املعين الطلب املعين     ....4444 بات ا يةا بات ا يةا بات ا يةا بات ا نا نلطل نلطل نلطل يل املعين ////وووو) ) ) ) ملعملعملعملعلطل يل املعين أو ا يل املعين أو ا يل املعين أو ا ية((((للللتتتتسجسجسجسجأو ا يالت ا يةا يالت ا يةا يالت ا يةا يالت ا نا نسج نسج نسج ملعسج ملعت ملعت ملعت     ))))للللت

تويل الرمسي مبا ييل ذكره كتعلق هذا ا ل  :ّي

ناء /لطلبات ومجيع ا  1.4 شخص املعني، رشط مراعاة أي ا يالت املوجودة والالحقة  تثأو ا لل سـسج 8ت ل
ية فبني عىل ورقة إضا  .ّم

تايل   2.4 ية(لالطلب ا تا بات ا لا ل تايل /و) لطل يل ا لأو ا ية(لتسج تا يالت ا لا ل  ).لتسج

تعلق  1.2.4 ّالطلب ا تعلقة(مل بات ا ّا مل ية) العالمات(�لعالمة ) لطل تا لا  :3ل

ية) األرقام(الرمق ) للطلبات(للطلب  2.2.4 تا لا يل Aجت 4ل تسج، فضال عن أي  عن ) تسجيالت Aجتة(ً
hذ: 

ية) األرقام(الرمق ) للتسجيالت(للتسجيل  3.2.4 تا لا  :ل

ند   4.2.4 يا، ير� وضع ع4.2.3 أو 4.2.2 أو 4.2.1لبإذا مل يكن املاكن الوارد يف ا ً اك المة ف
ية  .فيف هذه اخلانة وتقدمي املعلومات عىل ورقة إضا

_________________________________________________________________________ 

                                                
تب م  3 تويل الرمسي مودعا �ى ا ند إذا اكن ا تكامل هذا ا ملكير� ا ً ك ل ب بات(ع الطلب لسـ  ).لطلا
تقدمي  4 ثH، جاز تعريف ذh الطلب  بإذا مل يكن رمق الطلب قد صدر بعد أو مل يكن معروفا ملودع الطلب أو  ملم تب " 1: "ً نحه ا ملكالرمق املؤقت اWي  مي

سخة عن الطلب، " 2"للطلب، إن وجد،  ت" 3"نأو  يه ا سمل  تارخي اWي  يان  شفوع  ملكأو تصوير للعالمة،  ف تب لل ب ب الطلب، عىل حد عمل مودع م
تعريف الطلب  Hث ثH، وبرمق يوفره مودع الطلب أو  لالطلب أو  مم  .مم



 3، الصفحة �2سـ�رة رمق 
 

_________________________________________________________________________ 

تويل الرمسي    ....5555 تويل الرمسينطاق ا تويل الرمسينطاق ا تويل الرمسينطاق ا كنطاق ا كل كل كل     ل

يع األغراض، مبا ير� وضع   1.5 ثل  ترصف  ثل احلق يف ا مجلعالمة يف هذه اخلانة إذا اكن  مكم ل للمم
يل شخص املعني هو مودع طلب أو صاحب  تايل ذكرها إذا اكن ا سجيف ذh األغراض ا ل تل 8: 

بات(حسب الطلب   1.1.5  ).لطلا

يل   2.1.5 تخيل عن ا سجا يالت(لتل  ).لتسجا

يع األغراض   2.5 ثل  ترصف  ثل احلق يف ا مجلير� وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا مل يكن  مكم ل للمم
ثل ناة من تويل ا ية األغراض ا نا أو عىل ورقة إضا يح  تو ملموا ك ت ه ض ثل  :ملسـف

_________________________________________________________________________ 

يع أو     ....6666 تو يع أو ا تو يع أو ا تو يع أو ا تو ققققا     اخلمتاخلمتاخلمتاخلمتلللل

مته؛ 1.6 تعمل  يعي املوقع أو ا شخص ا خامس ا َ سـ ب ملل  8لط

يع أو وضع اخلمت 2.6 تو ق¸رخي ا  :ل

يع أو اخلمت 3.6 تو قا  :ل

_________________________________________________________________________ 

ية واملرفقات    ....7777 ية واملرفقاتاألوراق اإلضا ية واملرفقاتاألوراق اإلضا ية واملرفقاتاألوراق اإلضا     ففففاألوراق اإلضا

تº ير� وضع عالمة يف هذه اخل  ية ومرفقات، ويان العدد اللكي  ناك أوراق إضا لانة إذا اكنت  ب فه
 :األوراق واملرفقات

_________________________________________________________________________ 


