
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     8888لللل

يل تجديد ا يلال�س  تجديد ا يلال�س  تجديد ا يلال�س  تجديد ا سجال�س  سجل سجل سجل     للللتتتتل

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

تب فقط تعامل ا ملكال  سـ

 

يل  ...............................:  ...1لتسجالرمق املرجعي لصاحب ا
ثل  ...................................…………:  1للممالرمق املرجعي 

 
_________________________________________________________________________ 

متس    ....1111 تجديد  متسيان بأن ا تجديد  متسيان بأن ا تجديد  متسيان بأن ا تجديد  ململململيان بأن ا ل لب لب لب     ب

يل يف هذا �ل�س لتسجمتس مبوجب هذه �سـ�رة جتديد ا  .ُيل

_________________________________________________________________________ 

يل     ....2222 يل ا يل ا يل ا     املعيناملعيناملعيناملعينللللتتتتسجسجسجسجا

يل 1.2  :لتسجرمق ا

يل 2.2  :لتسجQرخي إيداع الطلب اMي أفىض إىل ا

يل  :لتسجQرخي ا

_________________________________________________________________________ 

                                                
يل و  1 بني يف هذا املاكن الرمق املرجعي اMي خصصه صاحب ا سججيوز أن  تجديد هذا/لتي ثل الل�س ا لأو الرمق املرجعي اMي خصصه ا  .ملم



 2، الصفحة �8سـ�رة رمق 
 

 

_________________________________________________________________________ 

يل) ) ) ) أحصابأحصابأحصابأحصاب((((صاحب صاحب صاحب صاحب     ....3333 يلا يلا يلا     للللتتتتسجسجسجسجا

يان ما ييل ذكره 1.3  eيا، ير يل خشصا  بإذا اكن صاحب ا يع ًسج بً طت  :ل

 :2ئامس العائn أو �مس الرييس )أ(

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

2.3 nية الاكم ته الر يان   eير ،vنو يل خشصا  مسإذا اكن صاحب ا ي ب مع سمسج تت ً ً  :ل

نوا 3.3 بz(ن لعا  ):لمبا يف ذ| 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 واحد؛ ويف هذه   4.3 ناك أكرث من صاحب  سجيرe وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا اكن  ته
نوداحلا�، شار إلهيا يف ا يا�ت ا ية وذكر ا ب يرe إعداد قامئة هبم عىل ورقة إضا مل لب ل  2.3 أو 1.3 ف

تعلق بلك واحد مهنم3.3و  .ي يف ما 

_________________________________________________________________________ 

يل    ....4444 يلثل صاحب ا يلثل صاحب ا يلثل صاحب ا سجثل صاحب ا سجمم سجمم سجمم     للللتتتتمم

 :�مس 1.4

نوان  2.4 بzمبا يف ذ| الرمق ال(لعا  ):لربيدي وا

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

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

نوان اإللكرتوين  :لعا

 

تويل الرمسي 3.4 سيل  كالرمق ا لل  :3لتسل

_________________________________________________________________________ 

                                                
يني   2 ندين الفر ياهنا يف ا تعني  عاألسامء اليت  ب ب يل موضع هذا �ل�س) ب(و) أ(لي لتسجيه األسامء املدونة خبصوص ا §. 
يل   3 سيل معروفا بعد لصاحب ا سيل، أو إذا مل يكن الرمق ا تويل الرمسي قد خصص © أو مل خيصص © بعد رمق  يا إذا مل يكن ا سجيرتك خا سل سل ك ل تل ت لت ًل ً

ثل/و  .ملمأو ملودع الطلب أو ا



 3، الصفحة �8سـ�رة رمق 
 

 

_________________________________________________________________________ 

5555....    nنوان للمراسnنوان للمراسnنوان للمراسnععععنوان للمراس    

 

_________________________________________________________________________ 

سلع و    ....6666 سلع وا سلع وا سلع وا     4444أو اخلدماتأو اخلدماتأو اخلدماتأو اخلدمات////للللا

سلع و  1.6 يع ا متس  تجديد  لا مجل يل/ملل ها ا لتسجأو اخلدمات اليت   .يشمل

سلع و  2.6 متس فقط  تجديد  للا يل/ملل ها ا ية اليت  تا سجأو اخلدمات ا ل لتل  :5يشمل

سلع و  3.6 يع ا متس  تجديد  لا مجل ناء ما ييل ذكره/ملل يل ² ها ا ثأو اخلدمات اليت  تشمل سـسج لت  :6ي

يةيرe وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا مل يكن   4.6 تعامل ورقة إضا يا وا فاملاكن أعاله اك سـف ً. 

_________________________________________________________________________ 

                                                
 .3.6 و2.6 و1.6 فقط من اخلا�تيرe وضع عالمة يف خانة واحدة  4
سلع و  5 يل /لجيب تقدمي قامئة ا هر هبا يف ا تجديد ²لطريقة ذاهتا اليت  سجأو اخلدمات موضع ال�س ا لتل يان (تظ يس بدءا  يف  ناف  بقا أل بمجمعة  بن ن ص ًط تص ً

متي إ سلع أو اخلدمات  يف إذا اكنت ا ناف ذ| ا سب تريب أ نف املعين، ومقدمة  تنرمق ا ل ن ص ح لتصلص نف واحدت  ).صىل أكرث من 
سلع و  6 سب تريب /لجيب مجع ا ها  نف املعين وتقد يان رمق ا يس وبدءا  يف  ناف  بقا أل تجديد  ها ال�س ا تأو اخلدمات اليت ال  مي ب ن حشمل لص ب ن ص ط ًل تص ً ي

يس يف  ناف  نف واحد من أ متي إىل أكرث من  يف، إذا اكنت  ناف ذ| ا نأ ن ص ص ن تصص تنتص  .ل



 4، الصفحة �8سـ�رة رمق 
 

 

_________________________________________________________________________ 

ث    ....7777 يل أو  تجديد، خالف صاحب ا شخص اMي يودع هذا �ل�س  ثا يل أو  تجديد، خالف صاحب ا شخص اMي يودع هذا �ل�س  ثا يل أو  تجديد، خالف صاحب ا شخص اMي يودع هذا �ل�س  ثا يل أو  تجديد، خالف صاحب ا شخص اMي يودع هذا �ل�س  مما سج لل ممل سج لل ممل سج لل ممل سج لل     ÀÀÀÀ7777للللتتتتل

يل أو   تجديد خشص خالف صاحب ا سجيرe وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا أودع هذا �ل�س  لتلل
يل سجثل صاحب ا  .لتمم

يان ما ييل ذكره 1.7  eيا، ير شخص خشصا  بإذا اكن ا يع ًل  :طبً

 :ئامس العائn أو �مس الرييس )أ(

ثانوي  )ب( شخيص أو ا ل�مس ا ثانوية(ل  ):لاألسامء ا

شخص 2.7 ية الاكمM n| ا ته الر يان   eير ،vنو شخص خشصا  لإذا اكن ا مس ي ب مع تسمل ً ً: 

 

نوان  3.7 بz(لعا  ):لمبا يف ذ| 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

 

_________________________________________________________________________ 

يع أو اخلمت    ....8888 تو يع أو اخلمتا تو يع أو اخلمتا تو يع أو اخلمتا تو ققققا     لللل

مته 1.8 تعمل  يعي املوقع أو ا شخص ا خامس ا َ سـ ب ملل  :Ãلط

يل  2.8 يع أو اخلمت لصاحب ا تو بني هو ا سب ما إذا اكن ا بة  نا سجيرe وضع عالمة يف اخلانة ا ل مل ح سـ لتمل ق ّ
ثل أو  ند ملمأو ا يه يف ا شار إ شخص ا با ل مل يابة عن أحدمه7لل مته  ن أو ملن يوقع أو يضع   :خ

يل  1.2.8  .لتسجصاحب ا

_________________________________________________________________________ 

                                                
سمح بذ|لال جيوز شخص خالف صاحب ا  7 تعاقد املعين  تجديد إال إذا اكن الطرف ا يل أن يودع ال�سا  ثل صاحب ا ييل أو  مل لل سج مم ًسج ت لت . ل

تجديد  تب احملدد يف الصفحة األوىل من هذا �ل�س  به هو ا تعاقد اMي يكون  ند إذا مل يكن الطرف ا تكامل هذا ا تايل، ال ميكن ا للو² ت مل ب سـ ّل ملكمك ل
تجديديسمح بأن يودع خشص خال ثÀ ال�سا  يل أو  للف صاحب ا مم ًسج  .لت



 5، الصفحة �8سـ�رة رمق 
 

 

_________________________________________________________________________ 

يل  2.2.8 سجثل صاحب ا  .لتمم

ند   3.2.8 يه يف ا شار إ شخص ا با ل مل  .7لل

يع أو وضع اخلمت 3.8 تو قQرخي ا  :ل

يع أو اخلمت 4.8 تو قا  :ل

_________________________________________________________________________ 

    الرمسالرمسالرمسالرمس    ....9999

بلغ الرمس 1.9 تجديد هذامالعمn و سدد عن ال�س ا ل ا  :مل

 

سديد 2.9  :لتطريقة ا

_________________________________________________________________________ 

ية واملرفقات    ....10101010 ية واملرفقاتاألوراق اإلضا ية واملرفقاتاألوراق اإلضا ية واملرفقاتاألوراق اإلضا     ففففاألوراق اإلضا

تÏ األ  ية، ويان العدد اللكي  يه أوراق إضا ليرe وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا أرفقت  ب  :وراقفط

_________________________________________________________________________ 


