
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     1111لللل

يل عالمة يل عالمةطلب  يل عالمةطلب  يل عالمةطلب      تتتتسجسجسجسجطلب 

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

تب فقط تعامل ا ملكال  سـ

 

 ......................................... :1الرمق املرجعي ملودع الطلب

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

 

_________________________________________________________________________ 

يل    ....1111 يلال�س ا يلال�س ا يلال�س ا     للللتتتتسجسجسجسجال�س ا

سخة يف هذا الطلب يل العالمة ا نمتس مبوجب هذه �سـ�رة  ملسـتسج ت  .يل

_________________________________________________________________________ 

                                                
هذا الطلب أو I الرمقني  1 ثل  بني يف هذا املاكن الرمق املرجعي اPي خصصه مودع الطلب أو الرمق املرجعي اPي خصصه ا لجيوز أن  ملم  .ي



 

 

_________________________________________________________________________ 

    الطلبالطلبالطلبالطلب) ) ) ) مودعومودعومودعومودعو((((مودع مودع مودع مودع     ....2222

يان ما ييل ذكره 1.2 يا، ير[  بإذا اكن مودع الطلب خشصا  ًيع  :طبً

 :2ئامس العائg أو �مس الرييس )أ(

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

ية الاكمgإذ 2.2 ته الر يان  نوp، ير[  مسا اكن مودع الطلب خشصا  ي ب تسممع ً ً: 

نوان  3.2 بt(لعا  ):لمبا يف ذv 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

 

ية 4.2  :جلنسـبt ا

 :قامةبt حمل اإل

شأة  :3ملنبt ا

يان ما ييل ذكره 5.2 نوp، ير[  بإذا اكن مودع الطلب خشصا  ًمع ً: 

نوي - شخص ا ملعالطابع القانوين   :لل

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

ناك أكرث من مودع طلب واحد؛ ويف هذه احلا�، ير[   6.2 هوضع عالمة يف هذه اخلانة إذا اكن 
نود  شار إلهيا يف ا يا ت ا ية وذكر ا بير[ إعداد قامئة هبم عىل ورقة إضا مل لب ل  3.2و 2.2 أو 1.2ف

تعلق بلك واحد مهنم 5.2و 4.2و  .4ييف ما 

_________________________________________________________________________ 

                                                
يني   2 ندين الفر ياهنا يف ا تعني  عاألسامء اليت  ب ب ها عادة مودع الطلبيه األسامء ) ب(و) أ(لي  .يسـتعملالاكمg ملودع الطلب أو األسامء اليت 
شأة"تعين لكمة   3 ية" ملنا ية و ية أو جتارية  نا سة  فعلأي مؤ حق ع ص  .يقس
ي  4 نوان املراسg يف الورقة اإلضا ثل، وجب وضع خط حتت  ناك  تلفة ومل يكن  ناوين  ية قامئة بعدة مودعني مع  نت الورقة اإلضا فإذا  عف مم ه خم ع  .ةتضم



 

 

_________________________________________________________________________ 

ثل    ....3333 ثلا ثلا ثلا     ملمملمملمملما

ثل  1.3 ·مودع الطلب غري   .مم

ثل  2.3 ·مودع الطلب   .مم

ثل 1.2.3 �تعريف ا  ملم

 :�مس 1.1.2.3

نوان  2.1.2.3 يه ال(لعا بtفمبا   ):لرمق الربيدي وا

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

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

نوان اإللكرتوين  :لعا

 

تب  2.2.3 تويل الرمسي يف حوزة ا ملكا ك  .ل
 .........: ....................5لتسلسيلالرمق ا

تويل الرمسي مرفق  3.2.3 كا  .ل

تويل الرمسي يف وقت الحق  4.2.3 كيقدم ا ل  .سـ

 .كال حاجة إىل تويل رمسي  5.2.3

_________________________________________________________________________ 

4444....    gنوان للمراسgنوان للمراسgنوان للمراسg6ععععنوان للمراس    

_________________________________________________________________________ 

                                                
ث¹  5 سيل معروفا بعد ملودع الطلب أو  سيل أو إذا مل يكن الرمق ا تويل الرمسي قد خصص º أو مل خيصص º بعد رمق  يا إذا مل يكن ا مميرتك خا سل سل ك ل ًل تً  .لت
ند   6 نوان ا نوان للمراسg يف املاكن املوجود أسفل  يان  بجيب  ع ع ناك أكرث من مودع  إذا مل يكن ملودع الطلب، أو ألي من مودعي الطلب 4لب هإذا اكن 

تب املذكور امسه يف  به هو ا تعاقد اPي يكون  ية يف أرايض الطرف ا ية و ية أو جتارية  نا سة  ملكطلب واحد، حمل إقامة أو مؤ تيق مل فعل حق ع ص مكس
ند  ث�ل يف ا بالصفحة األوىل من هذا الطلب، إال يف احلاالت اليت يذكر فهيا   .3لمم



 

 

_________________________________________________________________________ 

بة ¿ألولوية    ....5555 بة ¿ألولويةاملطا بة ¿ألولويةاملطا بة ¿ألولويةاملطا     للللاملطا

ية  تا ليطالب مودع الطلب مبوجب هذه �سـ�رة ¿ألولوية ا  :ل

1.5  t7اإليداع األول) مكتب(ب: 

 :اإليداع األولÂرخي  2.5

 ):إن وجد(رمق الطلب لإليداع األول  3.5

ته 4.5 يسخة مصدقة عن الطلب املطالب بأولو  8ن

 .مرفقة  1.4.5

هر من Âرخي إيداع الطلب احلايل  2.4.5  .شسوف تقدم خالل ثالثة أ

سخة املصدقة 5.5  لنترمجة ا

 .قةمرف  1.5.5

هر من Âرخي إيداع الطلب احلايل  2.5.5  .شسوف تقدم خالل ثالثة أ

ته؛   6.5 ناك أكرث من إيداع واحد مطالب بأولو يير[ وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا اكن  ه
ية وذكر املعلومات  فويف هذه احلا�، ير[ إعداد قامئة ¿إليداعات عىل ورقة إضا

نود  شار إلهيا يف ا با سلع و5.5 و4.5 و3.5 و2.5و 1.5لمل أو اخلدمات املذكورة يف /ل وا
تعلق بلك إيداع  Ìيلك مهنا ف. 

_________________________________________________________________________ 

يل     ....6666 يل ا يل ا يل ا شأ) ) ) ) مكمكمكمكتبتبتبتب((((يف بt يف بt يف بt يف بt ) ) ) ) سجسجسجسجيالتيالتيالتيالتللللتتتتاااا((((للللتتتتسجسجسجسجا شأا شأا شأا  9ململململننننا

يل يف بt ) داتشها(شهادة   شأ مرفقة) مكتب(لتسجا  .ملنا

_________________________________________________________________________ 

                                                
يا إذا اكن الطلب املطالب بأ  7 با و يس  تب  ته قد أودع �ى  ًولو نً ت طي مك ل يلوكس للعالمات (مك تب  ية الفكرية، و ية  نظمة األفر نثال، ا مك للملك يق بم مل ً

ية  سوق ا�ا يق يف ا تب ا تجارية، و خلا ل سـ لتنل بt))العالمات والرسوم والÔذج(مك تب بدال من امس ا ل، وجب ذكر امس ذv ا ً وإال، وجب ذكر امس . ملك
بt ويس امس  لا تبل  .ملكا

سخة املصدقة"تعين   8 ·ا تمل ذv الطلب" لن تب اPي ا بل ا ية من  بارها مطابقة للويقة األ ته مصدق علهيا ¿ سـصورة عن الطلب املطالب بأولو صل ث ت ملكي ق ع ·. 
بات وفقا للامدة   9 ًير[ وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا اكن مودع الطلب يرغب يف تقدمي إ سا(6ث ًخا ند إيداع الطلبقمن اتفا) 1(-أ) م  .عية ¿ريس 



 

 

_________________________________________________________________________ 

نامجة عن العرض يف معرض    ....7777 نامجة عن العرض يف معرضامحلاية ا نامجة عن العرض يف معرضامحلاية ا نامجة عن العرض يف معرضامحلاية ا     للللامحلاية ا

نمة يف هذه اخلانة إذا اكن مودع الطلب يرغب يف �تفاع بأي حامية  مجة عن عرض ير[ وضع عال 
ية. أو خدمات يف معرض/سلع و يل عىل ورقة إضا تفا يان ا فويف هذه احلا�، ير[  ص ل  .ب

_________________________________________________________________________ 

    تصوير العالمةتصوير العالمةتصوير العالمةتصوير العالمة    ....8888

 10) مس8×  مس 8(

 

 

 

 

 

 

 

 

رشها ¿حلروف واألر  1.8 تب العالمة و سجل ا ينيرغب مودع الطلب يف أن  ملك يارية اليت ي ملعقام ا
 .11يسـتعملها

سمة ممزية للعالمة  2.8  .كيطالب بلون 

 :12 )تسميات األلوان املطالب هبا(تسمية اللون املطالب به  1.2.8

ية اليت فهيا ذv اللون أجزاء العال 2.2.8  ):ت� األلوان(ئيسـمة الر

_________________________________________________________________________ 

                                                
تصوير العالمة تقرييب  10 تخدام أشاكل أكرب. لجحم اáال اàصص   .سـوميكن للماكتب أن جتزي تصوير العالمات ¿
تألف مهنا  11 نارص تصويرية أو  تضمن  تعلق ¿لعالمات اليت   Ìهذه ف بة  بري عن ر تال ميكن ا ع ت ي غ كتع ثل هذ. ل تضمن  تب أهنا  ترب ا موإذا ا تملك نارص، ع لعه ا

هر يف املربع رشها كام  بة مودع الطلب وسجل العالمة و تجاهل ر تظسوف  ن ي غ ي  .يف
يان اللون امس   12 شمل  بجيوز أن   ).رموزها(أو رمزه /و) هبا(املطالب به ) ت� األلوان(ذv اللون ) أسامء(ي

 



 

 

_________________________________________________________________________ 

    نوع العالمةنوع العالمةنوع العالمةنوع العالمة    ....9999

بارة عن 1.9  عالعالمة يه 

سمة  1.1.9  .جمعالمة 

تلفة للعالمة مرفقة13........  ناظر  خم   .م

ية  2.1.9  .معالمة هولوغرا

تلفة للعالمة مرفقة13........  ناظر  خم   .م

 .14عالمة حركة  3.1.9

رشح احلركة   :لوصف 

.................................... 

................................... 

ية لوصف احلركة مرفقة   .فصور إضا

 .عالمة لون  4.1.9

 :12)تسميات األلوان املطالب هبا(تسمية اللون املطالب به  

.................................... 
................................... 

باق اللون   ية ا نطوصف  تخدامه ) األلوان(كيف سلع أو ارباط ا سـعىل ا ت ل
تخداëا(  :¿خلدمات) سـا

.................................... 

................................... 

 .عالمة ماكن  5.1.9

تجروصف ماكن العالمة ومدى ا  نباطه ¿  :ملت

.................................... 

................................... 

                                                
ند   13 متل املربع املوجود يف ا لبإذا مل  تلفة للعالمة، مع 8يشـ ناظر  خم عىل عدة  أهنا مرفقة ¿السـ�رة، ير[ وضع عالمة يف هذه اخلانة وذكر عدد ت� م

تلفة ناظر ا àا  .مل
هر فهيا احلركة  14 تحركة  نة أو  سg صور سا تقدمي صورة أو  نوع من العالمات، أن يطالب  تعاقد، فÌ خيص هذا ا تب الطرف ا تظميكن  م كملك سل ب ل  .مل



 

 

ته  ييان األمر اPي ال يطالب حبام  :ُب

........................................... 

........................................... 

 .15عالمة صوت  6.1.9

يقي مرفقة  ية عىل مدرج مو سـنوتة مو  .سـيق

نه العالمة  تكون  موصف للصوت اPي   :ت

.................................................... 

................................................... 

يل الص  سجيان أن   .ت مرفقوتب

 .16ئة غري مرية خالف عالمة الصوتإشار  7.1.9

سخة 17....... 2.9 يض واألسود مرفقة) نسخ(ن   .بعن العالمة ¿أل

 .عن العالمة ¿أللوان مرفقة) نسخ(نسخة  17....... 3.9

_________________________________________________________________________ 

نقل احلريف للعالمة    ....10101010 نقل احلريف للعالمةا نقل احلريف للعالمةا نقل احلريف للعالمةا     للللا

يا كام ييل ًمت نقل العالمة أو جزء مهنا نقال حر ف ً: 

_________________________________________________________________________ 

    ترمجة العالمةترمجة العالمةترمجة العالمةترمجة العالمة    ....11111111

 :متت ترمجة العالمة أو جزء مهنا كام ييل

_________________________________________________________________________ 

                                                
تب، أن يكون تصوير ا  15 يار ا سب ا ملكميكن،  ت نه العالمة، خح تكون  يقي، أو وصف للصوت اPي  ية عىل مدرج مو بارة عن نوتة مو ملعالمة  تيق سـ سـع

بق يg مما  ناظري أو رمقي vP الصوت، أو  يل  سـأو  ت تشكسج  .ت
يان نوع العالمة وتصويرا واحدا   16 شرتط  تعاقد أن  تب الطرف ا بإذا اكنت العالمة إشارة غري مرية خالف عالمة الصوت جاز  ي مل أو أكرث للعالمة ملكئ

تعاقد شأهنا، وفقا ملا هو مقرر يف قانون ذv الطرف ا يل  ملوتفا ب ّص ً. 
يض واألسود و  17 سخ ¿أل يان عدد ا بير[  ن  .أو ¿أللوان/لب



 

 

_________________________________________________________________________ 

سلع و    ....12121212 سلع وا سلع وا سلع وا     أو اخلدماتأو اخلدماتأو اخلدماتأو اخلدمات////للللا

سلع و  :18أو اخلدمات/لأسامء ا

يا؛ ويف  ًير[ وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا مل يكن املاكن أعاله اك  هذه احلا�، ير[ ذكر أسامء ف
سلع و ية/لا  .فأو اخلدمات عىل ورقة إضا

_________________________________________________________________________ 

تعلق     ....13131313 تعلق إعالن  تعلق إعالن  تعلق إعالن  تخدامببببننننية ية ية ية ييييإعالن  تخدام� تخدام� تخدام� تخدام أو  أو  أو  أو سـسـسـسـ� تخدام¿ال تخدام¿ال تخدام¿ال بات سـسـسـسـ¿ال بات  الفعيل؛ وإ بات  الفعيل؛ وإ بات  الفعيل؛ وإ تخدامثثثث الفعيل؛ وإ تخدام� تخدام� تخدام�      الفعيل الفعيل الفعيل الفعيلسـسـسـسـ�

 .ًهذه اخلانة إذا اكن اإلعالن مرفقا هبذه �سـ�رةير[ وضع عالمة يف   13.1

بات   13.2 تخدامثير[ وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا اكن إ  .ً الفعيل مرفقا هبذه �سـ�رةسـ�

_________________________________________________________________________ 

تعلقة ¿للغا    ....14141414 تعلقة ¿للغايات  تعلقة ¿للغايات  تعلقة ¿للغايات  ّّيات  ّّ مممم     تتتتمقمقمقمقتضتضتضتض

يفاء أية   شفوعة مبرفق ال مقير[ وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا اكنت �سـ�رة  ست تضيات لغوية م
تب ملكبق عىل ا  .19تنط

_________________________________________________________________________ 

يع أو اخلمت    ....15151515 تو يع أو اخلمتا تو يع أو اخلمتا تو يع أو اخلمتا تو ققققا     لللل

يعي املوقع أو 1.15 شخص ا �امس ا ب متهلطل تعمل  خ ا َ  :ملسـ

سب ما إذا اكن املوقع أو واضع اخلمت هو مودع الطلب أو  2.15 بة  نا ّير[ وضع عالمة يف اخلانة ا ح سـ مل
نوب عهنام ثل أو من  يا  :ملم

 .مودع الطلب  1.2.15

ثل  2.2.15  .ملما

يع أو وضع اخلمت 3.15 تو قÂرخي ا  :ل

يع أو اخل 4.15 تو قا  :متل

_________________________________________________________________________ 

                                                
سلع و  18 يا/لإذا اكنت ا يف، ووجب  ناف ذv ا بقا أل ها  يس، وجب  يف  ناف  نف واحد من أ متي إىل أكرث من  بأو اخلدمات  ن ص ط ن ص تصص لتص ً مجع ن ن تن

سلع و نف ومجع ا لرمق لك  سب /ص سلع أو اخلدمات  نف وجيب عرض لك مجموعة من ا نف ذاته وفقا لرمق ذv ا متي إىل ا حأو اخلدمات اليت  ل لص ًلص تن
يس يف  ناف  نتريب أ نت نف. تصص يان رمق ذv ا يس، وجب  يف  ناف  نف واحد من أ متي إىل  سلع أو اخلدمات  يع ا لصوإذا اكنت  ب ن ص ص ل نمج تص  .تن

تعم  19 بل بأكرث من لغة واحدةتسـال  تب  يقل هذه اخلانة إال إذا اكن ا  .ملك



 

 

_________________________________________________________________________ 

    ))))الرسومالرسومالرسومالرسوم((((الرمس الرمس الرمس الرمس     ....16161616

بلغ الرمس املدفوع  1.16  :عن هذا الطلب) مبالغ الرسوم املدفوعة(مالعمg و

 :فعطريقة ا� 2.16

_________________________________________________________________________ 

ية واملرفقات    ....17171717 ية واملرفقاتاألوراق اإلضا ية واملرفقاتاألوراق اإلضا ية واملرفقاتاألوراق اإلضا     ففففاألوراق اإلضا

ية و  ناك أوراق إضا فير[ وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا اكنت  بأو مرفقات، ويان العدد اللكي /ه
 :أو املرفقات/لت� األوراق و

_________________________________________________________________________ 


