
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     5555لللل

    ششششهادة نقلهادة نقلهادة نقلهادة نقل

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

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

تب فقط تعامل ا ملكال  سـ

 

_________________________________________________________________________ 

تصديق    ....1111 تصديقا تصديقا تصديقا     للللا

ناقل  لهد ا ناقلون(يش يه ) لا نقول إ لوا نقول إلهيم(مل يل ) ملا ية ا لتسجممن وقع أدMه عىل أن  يالت(ملك ) لتسجا
بات(أو الطلب /و  .مما هو معرف أدMه قد نقلت مبوجب عقد) لطلا

_________________________________________________________________________ 

يل املعين    ....2222 يل املعينا يل املعينا يل املعينا 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 نقل ا هادة  لتعلق هذه ا سج ب لتت ية(لش تا يالت ا لا ل تايل /و) لتسج ية(لأو الطلب ا تا بات ا لا ل  ):لطل

يل  1.2 يالت(لتسجرمق ا  ):لتسجأرقام ا

بات(رمق الطلب  2.2  :1)لطلأرقام ا

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

 

_________________________________________________________________________ 

                                                
تقدمي  1 ثo، جاز تعريف ذk الطلب  ناقل أو  بإذا مل يكن رمق الطلب قد صدر بعد أو مل يكن معروفا  ملم لل تب " 1: "ً نحه ا ملكالرمق املؤقت اwي  مي

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



 2، الصفحة �5سـ�رة رمق 
 

 

_________________________________________________________________________ 

نقل////للللسلع وسلع وسلع وسلع واااا    ....3333 تأثرة � نقلأو اخلدمات ا تأثرة � نقلأو اخلدمات ا تأثرة � نقلأو اخلدمات ا تأثرة � لأو اخلدمات ا لمل لمل لمل     مل

سلع واخلدمات الواردة يف الطلب   1.3 يع ا ليرg وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا اكنت  بات(مج ) لطلا
يل /و يالت(لتسجأو ا يه ) لتسجا شار إ لا ند ) إلهيا(مل نقل2لبيف ا تأثرة � ل   .م

ند يرg وضع عالمة يف هذه   2.3 يال واحدا فقط وإذا اكن 2لباخلانة إذا اكن ا با أو  ً يذكر  ً سج تطل ً
 gنقل، ير تأثرا � يل فقط  سلع واخلدمات الواردة يف قامئة ذk الطلب أو ا لبعض ا سج ًل م لت

نقل سلع واخلدمات اليت تأثرت � ليان ا ل  :ب

ند   3.3 يل واحد وإذا  يذك2لبيرg وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا اكن ا تسجر أكرث من طلب أو 
سلع واخلدمات الواردة يف القامئة يع ا نقل يف واحد مهنا عىل األقل يؤثر يف أقل من  لاكن ا مج . ل
يل عىل  تعلق بلك طلب أو  ية، ف�  بني عىل ورقة إضا سجويف هذه احلا�، يرg أن  ي تي ف ّ

سلع أو اخلدمات أو يف يع ا نقل يؤثر يف  لحدة، ما إذا اكن ا مج ها فقطل وإذا اكن بعض . بعض 
سلع و يان ذk /لا نقل، تعني  تأثرا � يل فقط  تعلقة بأي طلب أو  بأو اخلدمات ا ل سج ّمل ً م ت ّ

ند   .2.3لب�لطريقة احملددة يف ا

_________________________________________________________________________ 

ناقل     ....4444 ناقل ا ناقل ا ناقل ا ناقلون((((للللا ناقلونا ناقلونا ناقلونا     ))))للللا

ناقل خشصا 1.4 ًإذا اكن ا يان ما ييل ذكرهل  gيا، ير ب  ًيع  :طب

 :2ئامس العائ� أو �مس الرييس )أ(

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

_________________________________________________________________________ 

 

                                                
يني   2 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 يالت(§ موضع ) لتسجا

هادة  .لشهذه ا



 3، الصفحة �5سـ�رة رمق 
 

 

_________________________________________________________________________ 

ية الاكم� 2.4 ته الر يان   gنو¨، ير ناقل خشصا  مسإذا اكن ا ي ب مع تسمل ً ً: 

نوان  3.4 بª(لعا  ):لمبا يف ذk الرمق الربيدي وا

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

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

نوان اإللكرت  :وينلعا

 

4.4   gقل واحد؛ ويف هذه احلا�، يرM ناك أكرث من هيرg وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا اكن 
نود  شار إلهيا يف ا ياMت ا ية وذكر ا بإعداد قامئة هبم عىل ورقة إضا مل لب ل  يف ما 3.4و 2.4 أو 1.4ف

 .يتعلق بلك واحد مهنم

_________________________________________________________________________ 

يه     ....5555 نقول إ يه ا نقول إ يه ا نقول إ يه ا نقول إ لا لمل لمل لمل نقول إلهيم((((مل نقول إلهيما نقول إلهيما نقول إلهيما     ))))ململململا

يان ما ييل ذكره 1.5  gيا، ير يه خشصا  نقول إ بإذا اكن ا يع ل ًمل  :طبً

 :3ئامس العائ� أو �مس الرييس )أ(

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

ية الاكم�إذا اكن 2.5 ته الر يان   gنو¨، ير يه خشصا  نقول إ مس ا ي ب مع ل تسممل ً ً: 

نوان  3.5 بª(لعا  ):لمبا يف ذk الرمق الربيدي وا

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

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

نوان اإللكرتوين  :لعا

 

_________________________________________________________________________ 

                                                
ندي  3 ياهنا يف ا تعني  باألسامء اليت  ب يني لي يه) ب(و) أ(عن الفر نقول إ ها عادة ا يه أو األسامء اليت  نقول إ ليه األسامء الاكم�  مل ل  .يسـتعملللم



 4، الصفحة �5سـ�رة رمق 
 

 

_________________________________________________________________________ 

يه واحد؛ ويف هذه احلا�،   4.5 نقول إ ناك أكرث من  ليرg وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا اكن  مه
نوديرg إعداد قامئة هبم عىل ورقة إضا شار إلهيا يف ا ياMت ا بية وذكر ا مل لب ل  3.5و 2.5 أو 1.5ف

تعلق بلك واحد مهنم  .ييف ما 

_________________________________________________________________________ 

تام    ....6666 يعات أو األ تو تاما يعات أو األ تو تاما يعات أو األ تو تاما يعات أو األ تو خا خق خق خق ق     لللل

ناقل  1.6 يع أو خمت ا لتو ناقلني(ق تام ا يعات أو أ لتو خ  )ق

يعي 1.1.6 شخص ا بامس ا مته لطل تعمل  خ املوقع أو ا َ ملسـ يني املوقعني أو (¼ لطبيعأسامء األشخاص ا
تا½م تعم� أ خا َ  ):ملسـ

يع  2.1.6 تو ق¾رخي ا يعات(ل تو قا تام(أو وضع اخلمت ) ل  ):خاأل

يع أو اخلمت  3.1.6 تو قا تام(ل يعات أو األ تو خا ق  ):ل

مته  2.6 يه أو  نقول إ يع ا ختو ل مل تا½م(ق نقول إلهيم أو أ يعات ا ختو  )ملق

مته  1.2.6 تعمل  يعي املوقع أو ا شخص ا خامس ا َ سـ ب ملل يني املوقعني أو (¼لط لطبيعأسامء األشخاص ا
تا½م تعم� أ خا َ  ):ملسـ

يع  2.2.6 تو ق¾رخي ا يعات(ل تو قا تام(أو وضع اخلمت ) ل  ):خاأل

يع أو اخلمت  3.2.6 تو قا تام(ل يعات أو األ تو خا ق  ):ل

_________________________________________________________________________ 

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

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

_________________________________________________________________________ 


