
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     7777لللل

يح خطأ  يح خطأ ال�س  يح خطأ ال�س  يح خطأ ال�س      ))))أخطاءأخطاءأخطاءأخطاء((((للللتصحتصحتصحتصحال�س 

يل   لتسجيل العالمات) طلبات(أو طلب /و) تسجيالت(تسجيف 

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

تب فقط تعامل ا ملكال  سـ

 

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

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

 
_________________________________________________________________________ 

يح    ....1111 يح�ل�س  يح�ل�س  يح�ل�س      للللللللتصحتصحتصحتصح�ل�س 

يح احملدد  لتصحمتس مبوجب هذه �سـ�رة إجراء ا يحات احملددة(ُيل  . هذا �ل�سيف) لتصحا

_________________________________________________________________________ 

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 Z 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  1.2 يالت(لتسجرمق ا  ):لتسجأرقام ا

بات(رمق الطلب  2.2  :2)لطلأرقام ا

_________________________________________________________________________ 

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

 .�ل�س
ت  2 ثl، جاز تعريف ذh الطلب  بإذا مل يكن رمق الطلب قد صدر بعد أو مل يكن معروفا ملودع الطلب أو  ملم تب " 1: "قدميً نحه ا ملكالرمق املؤقت ا`ي  مي

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



 2، الصفحة �7سـ�رة رمق 
 

 

_________________________________________________________________________ 

ند إذا مل يكن املاكن ا  3.2 يا، ير� وضع عالمة يف هذه اخلانة وتقدمي  2.2أو  1.2لبلوارد يف ا ًاك ف
ية  .فاملعلومات عىل ورقة إضا

_________________________________________________________________________ 

يل و) ) ) ) أحصابأحصابأحصابأحصاب((((صاحب صاحب صاحب صاحب     ....3333 يل وا يل وا يل وا     الطلبالطلبالطلبالطلب) ) ) ) مودعومودعومودعومودعو((((أو مودع أو مودع أو مودع أو مودع ////للللتتتتسجسجسجسجا

يل و 1.3 يان ما ييل ذكرهأو مودع ال/لتسجإذا اكن صاحب ا يا، ير�  بطلب خشصا  ًيع  :طبً

 :3ئامس العائ� أو �مس الرييس )أ(

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

يل و 2.3 ية الاكم�/لتسجإذا اكن صاحب ا ته الر يان  نو�، ير�  مسأو مودع الطلب خشصا  ي ب تسممع ً ً: 

نوان  3.3 ب�مبا(لعا  ):ل يف ذh 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

 

يل و  4.3 ناك أكرث من صاحب  سجير� وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا اكن  أو مودع طلب /ته
شار إلهيا يف واحد؛ ويف هذه يا§ت ا ية وذكر ا مل احلا»، ير� إعداد قامئة هبم عىل ورقة إضا لب ف

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

_________________________________________________________________________ 

ثل    ....4444 ثلا ثلا ثلا     ملمملمملمملما

 :�مس 1.4

نوان  2.4 ب�مبا يف ذh الرمق الربي(لعا  ):لدي وا

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

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

نوان اإللكرتوين  :لعا

_________________________________________________________________________ 

 

                                                
ياهنا يف  3 تعني  باألسامء اليت  يني ي ندين الفر ع ا نة يف الطلب ) ب(و) أ(لب بات(ملبييه األسامء ا يل ) لطلا لتسجأو املدونة خبصوص ا µ)يالت موضع ) لتسجا

 .هذا �ل�س



 3، الصفحة �7سـ�رة رمق 
 

 

_________________________________________________________________________ 

تويل الرمسي 3.4 سيل  كالرمق ا لل  :4لتسل

_________________________________________________________________________ 

    ععععنوان للمراس�نوان للمراس�نوان للمراس�نوان للمراس�    ....5555

 

_________________________________________________________________________ 

يح ) ) ) ) األخطاءاألخطاءاألخطاءاألخطاء((((ببببيان اخلطأ يان اخلطأ يان اخلطأ يان اخلطأ     ....6666 يح وا يح وا يح وا يحات((((للللتصحتصحتصحتصحوا يحاتا يحاتا يحاتا     ))))للللتصحتصحتصحتصحا

يريها 1.6 يا§ت املطلوب  تغا  :لب

يح يا§ت بعد إجراء ا تصحا لب  :ل

يا؛ ويف هذه احلا»، ير� ذكر   2.6 ًير� وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا مل يكن املاكن أعاله اك ف
ية يح عىل ورقة إضا يا§ت بعد إجراء ا يريها مع ا يا§ت املطلوب  فا تصح ب تغ لب ل  .ل

_________________________________________________________________________ 

يع أو اخلمت    ....7777 تو يع أو اخلمتا تو يع أو اخلمتا تو يع أو اخلمتا تو ققققا     لللل

مته 1.7 تعمل  يعي املوقع أو ا شخص ا خامس ا َ سـ ب ملل  :½لط

يل  2.7 يع أو اخلمت لصاحب ا تو بني هو ا سب ما إذا اكن ا بة  نا سجير� وضع عالمة يف اخلانة ا ل مل ح سـ لتمل ق ّ
ث/و يابة عن أحدمهللممأو مودع الطلب أو  مته  نل أو ملن وقع أو وضع   :خ

يل و  1.2.7  .أو مودع الطلب/لتسجصاحب ا

ثل  2.2.7  .ملما

_________________________________________________________________________ 

                                                
سيل معروفا بعد لصاحب ا  4 سيل، أو إذا مل يكن الرمق ا تويل الرمسي قد خصص À أو مل خيصص À بعد رمق  يا إذا مل يكن ا سيرتك خا سل سل ك ل تل ت لت ًل جيل ً

ثل/و  .ملمأو ملودع الطلب أو ا



 4، الصفحة �7سـ�رة رمق 
 

 

_________________________________________________________________________ 

يع أو وضع اخلمت 3.7 تو قÃرخي ا  :ل

يع أو اخلمت 4.7 تو قا  :ل

_________________________________________________________________________ 

    الرمسالرمسالرمسالرمس    ....8888

يح 1.8 سدد عن هذا �ل�س  بلغ الرمس ا تصحالعم� و للمل  :م

 

سديد 2.8  :لتطريقة ا

_________________________________________________________________________ 

ية واملرفقات    ....9999 ية واملرفقاتاألوراق اإلضا ية واملرفقاتاألوراق اإلضا ية واملرفقاتاألوراق اإلضا     ففففاألوراق اإلضا

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

_________________________________________________________________________ 


