
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     4444لللل

ية يري يف ا يةال�س بغرض تدوين  يري يف ا يةال�س بغرض تدوين  يري يف ا يةال�س بغرض تدوين  يري يف ا مللكمللكمللكمللكال�س بغرض تدوين      تغتغتغتغ

يل  سجشأن   )تسجيالت(تب
 لتسجيل العالمات) طلبات(أو طلب /و

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

تب فقط تعامل ا ملكال  سـ

 

يل  لتسجالرمق املرجعي لصاحب ا
 ......................................:  ...1أو مودع الطلب/و

ثل  ...................................…………:  1للممالرمق املرجعي 

 
_________________________________________________________________________ 

تدوين    ....1111 تدوينال�س بغرض ا تدوينال�س بغرض ا تدوينال�س بغرض ا     للللال�س بغرض ا

ية الوا يري يف ا مللكمتس مبوجب هذه �سـ�رة تدوين ا لتغ  .رد يف هذا �ل�سُيل

_________________________________________________________________________ 

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 لتعلق هذا �ل�س ^ سج ية(لتي تا يالت ا لا ل تايل /و) لتسج ي(لأو الطلب ا تا بات ا لا ل  ):ةلطل

يل  1.2 يالت(لتسجرمق ا  ):لتسجأرقام ا

_________________________________________________________________________ 

                                                
يل و  1 بني يف هذا املاكن الرمق املرجعي اeي خصصه صاحب ا سججيوز أن  هذا /أو مودع الطلب، و/لتي ثل  لأو الرمق املرجعي اeي خصصه ا ملم

 .�ل�س
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_________________________________________________________________________ 

بات(رمق الطلب  2.2  :2)لطلأرقام ا

ند إذا مل يكن امل  3.2 يا، يرv وضع عالمة يف هذه اخلانة وتقدمي  2.2أو  1.2لباكن الوارد يف ا ًاك ف
ية  .فاملعلومات عىل ورقة إضا

_________________________________________________________________________ 

سلع و    ....3333 سلع وا سلع وا سلع وا يري////للللا تأثرة ^ يريأو اخلدمات ا تأثرة ^ يريأو اخلدمات ا تأثرة ^ يريأو اخلدمات ا تأثرة ^ تغأو اخلدمات ا تغمل تغمل تغمل     للللمل

سلع واخلدمات الواردة يف الطلب يرv وضع عالمة يف   1.3 يع ا لهذه اخلانة إذا اكنت  بات(مج ) لطلا
يل /و يالت(لتسجأو ا يه ) لتسجا شار إ لا ند ) إلهيا(مل يري2لبيف ا تأثرة ^ لتغ   .م

ند   2.3 يال واحدا فقط وإذا اكن 2لبيرv وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا اكن ا با أو  ً يذكر  ً سج تطل ً
س يري، ويرv لبعض ا تأثرا ^ يل فقط  تغلع واخلدمات الواردة يف قامئة ذ� الطلب أو ا لسج ًت م ل

يل املا� اجلديد  هر يف طلب أو  بغي أن  سلع واخلدمات اليت  سجيان ا ي ل تب تظ ويف هذه احلا�، (ن
يل مودع الطلب أو صاحب  بقى يف طلب أو  نة  سلع واخلدمات غري ا سجفإن ا ت ب تل ّمل ي

يل  ):لتسجا

ند   3.3 يل واحد وإذا 2لبيرv وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا اكن ا تسج يذكر أكرث من طلب أو 
سلع واخلدمات الواردة يف القامئة يع ا يري يف واحد مهنا عىل األقل يؤثر يف أقل من  لاكن ا مج . لتغ

ي تعلق بلك طلب أو  ية، ف�  بني عىل ورقة إضا سجويف هذه احلا�، يرv أن  ي تي ف ل عىل ّ
ها فقط سلع أو اخلدمات أو يف  يع ا يري يؤثر يف  بعضحدة، ما إذا اكن ا ل مج وإذا اكن بعض . لتغ

سلع و يان ذ� /لا يري، تعني  تأثرا ^ يل فقط  تعلقة بأي طلب أو  بأو اخلدمات ا تغ سج ّمل ل ًت م ّ
ند   .2.3لب^لطريقة احملددة يف ا

_________________________________________________________________________ 

                                                
تقدميًإذا مل يكن رمق الطلب قد صدر بعد أو مل يكن معروفا مل  2 ث�، جاز تعريف ذ� الطلب  بودع الطلب أو  تب " 1: "ملم نحه ا ملكالرمق املؤقت اeي  مي

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

ية    ....4444 يري يف ا يةأساس ا يري يف ا يةأساس ا يري يف ا يةأساس ا يري يف ا مللكمللكمللكمللكأساس ا     للللتغتغتغتغ

ية عن عقد  1.4 يري يف ا مللكنجم ا تغ  .لي

تايل ذكرها ندات ا يه أحد ا لأرفق  س تط  :مل

بارها مطابقة لألصلنسخة عن العقد، مص  1.1.4  .عتدقة ^

يحا من العقد  2.1.4 تخرجا  باره  ًتخرج من العقد، مصدق ^ حصً سـ ت مسـ ع  .م

 .شهادة نقل  3.1.4

 .سـند نقل  4.1.4

ية انضامم   2.4 ية عن  يري يف ا معلنجم ا تغ مللكي  ).رشكة إىل أخرى(ل

ية  تة  سخة مطابقة لألصل، و بارها  تايل ذكره، مصدقة ^ ند ا سخة عن ا يه  لعملأرفقت  ب ن ت ل سـ ن ثط ع مل
 :�نضامم

تجاري  1.2.4 سجل ا لتخرج من ا ل  .مسـ

تصة  2.2.4 سلطة ا ³ند آخر صادر من ا ل  .سـ

ية عن عقد  3.4 يري يف ا نجم ا مللكال  تغ ية انضامملي  .معل أو 

سخة مطابقة لألصل  1.3.4 بارها  يري، مصدقة ^ بت  ند  سخة عن  يه  نأرفقت  ت تغ ث سـ ن عط لل  .م

_________________________________________________________________________ 

يل و) ) ) ) أحصابأحصابأحصابأحصاب((((صاحب صاحب صاحب صاحب     ....5555 يل وا يل وا يل وا     الطلبالطلبالطلبالطلب) ) ) ) مودعومودعومودعومودعو((((أو مودع أو مودع أو مودع أو مودع ////للللتتتتسجسجسجسجا

يان ما ييل ذكره/جيل ولتسإذا اكن صاحب ا 1.5  vيا، ير بأو مودع الطلب خشصا  ًيع  :طبً

 :3ئامس العائº أو �مس الرييس )أ(

شخيص  )ب( ية(ل�مس ا ثانوي ) لشخصاألسامء ا ثانوية(لأو �مس ا  :3)لاألسامء ا

_________________________________________________________________________ 

                                                
يني   3 ندين الفر ياهنا يف ا تعني  عاألسامء اليت  ب ب نة يف الطلب ) ب(و) أ(لي بات(ملبييه األسامء ا يل ) لطلا لتسجأو املدونة خبصوص ا Â)يالت موضع ) لتسجا

 .هذا �ل�س



 4، الصفحة �4سـ�رة رمق 
 

 

_________________________________________________________________________ 

يل و 2.5 ية الاكمº/لتسجإذا اكن صاحب ا ته الر يان   vير ،Ãنو مسأو مودع الطلب خشصا  ي ب تسممع ً ً: 

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

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

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

نوان اإللكرتوين  :لعا

 

يل و  4.5 ناك أكرث من صاحب  سجيرv وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا اكن  أو مودع طلب /ته
ياÍت  ية وذكر ا يري؛ ويف هذه احلا�، يرv إعداد قامئة هبم عىل ورقة إضا سه ا بواحد  تغ لمي فل

شار إلهيا يف ا لا تعلق بلك واحد مهنم3.5و 2.5 أو 1.5بنود مل  .ي، ف� 

يل و  5.5 أو مودع الطلب، أو أحد /لتسجيرv وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا اكن صاحب ا
يل و ناوين دون تقدمي ال�س /أو مودعي الطلب، قد غري يف األسامء و/لتسجأحصاب ا لعأو ا

يري، وإرفاق  ية وصاحب لتغبغرض تدوين ذ� ا شخص اeي نقل ا بت أن ا مللكند  لث يسـ
يل و شخص ذاته) مه(أو مودع الطلب هام /لتسجا  .لا

_________________________________________________________________________ 

يل و    ....6666 يل وثل صاحب ا يل وثل صاحب ا يل وثل صاحب ا سجثل صاحب ا سجمم سجمم سجمم     أو مودع الطلبأو مودع الطلبأو مودع الطلبأو مودع الطلب////للللتتتتمم

 :�مس 1.6

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

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

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

نوان اإللكرتوين  :لعا

 

تويل الرمسي 3.6 سيل  كالرمق ا لل  :4لتسل

_________________________________________________________________________ 

يل و    ....7777 يل ونوان املراسº لصاحب ا يل ونوان املراسº لصاحب ا يل ونوان املراسº لصاحب ا سجنوان املراسº لصاحب ا سجع سجع سجع     أو مودع الطلبأو مودع الطلبأو مودع الطلبأو مودع الطلب////للللتتتتع

 

_________________________________________________________________________ 

                                                
سيل، أو إذا مل  4 تويل الرمسي قد خصص Ô أو مل خيصص Ô بعد رمق  يا إذا مل يكن ا سليرتك خا ك ل تل يل ً سيل معروفا بعد لصاحب ا سج يكن الرمق ا تسل لت ًل

ثل/و  .ملمأو ملودع الطلب أو ا
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_________________________________________________________________________ 

    ))))املالك اجلدداملالك اجلدداملالك اجلدداملالك اجلدد((((املا� اجلديد املا� اجلديد املا� اجلديد املا� اجلديد     ....8888

يان ما ييل ذكرهإذا اكن املا� اجلديد خشص 1.8  vيا، ير با  ًيع  :طبً

 :5ئامس العائº أو �مس الرييس )أ(

شخيص  )ب( ية(ل�مس ا ثانوي ) لشخصاألسامء ا ثانوية(لأو �مس ا  :5)لاألسامء ا

2.8 ºية الاكم ته الر يان   vير ،Ãنو مسإذا اكن املا� اجلديد خشصا  ي ب تسممع ً ً: 

نوان  3.8 بÅمبا يف ذ� الرمق الربيدي (لعا  ):لوا

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

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

نوان اإللكرتوين  :لعا

 

ية 4.8  :جلنسـبÅ ا

 :بÅ حمل اإلقامة

شأة  :6ملنبÅ ا

يان ما ييل ذكره 5.8  vير ،Ãنو بإذا اكن املا� خشصا  ًمع ً: 

شخص ا - ملالطابع القانوين   :عنويلل

ناء عىل قانوهنا  - تضاء، داخل تÚ ا�و� اليت نظم  ند � ية،  با�و� وكذ� الوحدة اإل ع Üمي ُ ق قل
نوي املذكور شخص ا ملعا  :ل

ناك أكرث من ما� جديد واحد؛ ويف هذه احلا�،   6.8 هيرv وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا اكن 
نود يرv إعداد قامئة هبم عىل ورقة إ شار إلهيا يف ا ياÍت ا ية وذكر ا بضا مل لب ل  3.8 و2.8 أو 1.8ف

تعلق بلك واحد مهنم5.8 و4.8و  .7ي ف� 

_________________________________________________________________________ 

    ممممممممثل املا� اجلديدثل املا� اجلديدثل املا� اجلديدثل املا� اجلديد        ....9999

ثل  1.9 Âاملا� اجلديد غري   .مم
_________________________________________________________________________ 

                                                
يني   5 ندين الفر ياهنا يف ا تعني  عاألسامء اليت  ب ب ها عادة املا� اجلديد) ب(و) أ(لي  .يسـتعمليه األسامء الاكمº للام� اجلديد أو األسامء اليت 
سة"تعين لكمة   6 ية أو جتارية " سمؤ نا سة  حمؤ ع ص يةس فعلية و  .يقق
ية  7 نوان املراسº يف الورقة اإلضا ثل، وجب وضع خط حتت  ناك  تلفة ومل يكن  ناوين  ية قامئة بعدة مالك جدد مع  نت الورقة اإلضا فإذا  عف مم ه خم ع  .تضم
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_________________________________________________________________________ 

ثل  2.9 Âاملا� اجلديد   .مم

ثلت 1.2.9  ملمعريف ا

 :�مس 1.1.2.9

نوان  2.1.2.9  ):بÅلمبا يف ذ� الرمق الربيدي وا(لعا

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

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

نوان اإللكرتوين  :لعا

 

تب  2.2.9 تويل الرمسي يف حوزة ا ملكا ك  .ل

سيل  8.......................:.لتسلالرمق ا

تويل الرمسي   3.2.9 كا  .مرفقل

تويل الرمسي يف وقت الحق  4.2.9 كيقدم ا ل  .سـ

تويل الرمسي  5.2.9 كال حاجة إىل ا  .ل

_________________________________________________________________________ 

    ::::9999ععععنوان مراسº املا� اجلديدنوان مراسº املا� اجلديدنوان مراسº املا� اجلديدنوان مراسº املا� اجلديد    ....10101010

 

_________________________________________________________________________ 

يع أو اخلمت    ....11111111 تو يع أو اخلمتا تو يع أو اخلمتا تو يع أو اخلمتا تو ققققا     لللل

مته 1.11 تعمل  يعي املوقع أو ا شخص ا خامس ا َ سـ ب ملل  :Üلط

 

_________________________________________________________________________ 

                                                
س  8 سيل، أو إذا مل يكن الرمق ا تويل الرمسي قد خصص Ô أو مل خيصص Ô بعد رمق  يا إذا مل يكن ا سليرتك خا سل ك ل تل لت ًيل معروفا بعد للام� اجلديد أو ً

ثل  .ملما
ند   9 نوان ا نوان للمراسº يف املاكن املوجود أسفل  يان  بجيب  ع ع ناك أكرث من ما� 10لب ه إذا مل يكن للام� اجلديد، أو ألي من املالك اجلدد إذا اكن  ُ

ية يف أرايض الطرف ية و ية أو جتارية  نا سة  فعلجديد واحد، حمل إقامة أو مؤ حق ع ص تب املذكور امسه يف يقس به هو ا تعاقد اeي يكون  ملك ا ت مكمل
ند  ثل يف ا بالصفحة األوىل من هذا �ل�س، إال يف احلاالت اليت يذكر فهيا   .9لمم
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_________________________________________________________________________ 

يل  2.11 يع أو اخلمت لصاحب ا تو بني هو ا سب ما إذا اكن ا بة  نا سجيرv وضع عالمة يف اخلانة ا ل مل ح سـ لتمل ق ّ
يابة عن أحدمه/و مته  ثل أو ملن وقع أو وضع  نأو مودع الطلب أو   :خللمم

يل و  1.2.11  .أو مودع الطلب/لتسجصاحب ا

 .اجلديداملا�   2.2.11

ثل  3.2.11  .ملما

يع أو وضع اخلمت 3.11 تو قèرخي ا  :ل

يع أو اخلمت 4.11 تو قا  :ل

_________________________________________________________________________ 

    الرمسالرمسالرمسالرمس    ....12121212

ية 1.12 يري يف ا تدوين  سدد عن هذا �ل�س  بلغ الرمس ا مللكالعمº و تغم ل  :مل

 

سديد 2.12  :لتطريقة ا

_________________________________________________________________________ 

ية واملرفقات    ....13131313 ية واملرفقاتاألوراق اإلضا ية واملرفقاتاألوراق اإلضا ية واملرفقاتاألوراق اإلضا     ففففاألوراق اإلضا

  Úت ية ومرفقات، ويان العدد اللكي  ناك أوراق إضا ليرv وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا اكنت  ب فه
 :األوراق واملرفقات

_________________________________________________________________________ 


