
 

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     6666لللل

    سـسـسـسـند نقلند نقلند نقلند نقل

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

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

تب فقط تعامل ا ملكال  سـ

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

نقلإعإعإعإع    ....1111 نقلالن ا نقلالن ا نقلالن ا     للللالن ا

ناقل املوقع أدAه  Eنقل ا ل ناقلون املوقعون أدAه(ي Eا يه املوقع أدAه ) ل نقول إ Eإىل ا ل نقول إلهيم املوقعني أدAه(مل Eا ) مل
يل  لتسجية ا يالت(ملك بات(أو الطلب /و) لتسجا  .Pمما هو معرف أدAه) لطلا

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

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 نقل ا ند  لتعلق هذا ا سج ب سـ تي ية(لل 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   3.2 يا، يرb وضع عالمة يف هذه اخلانة وتقدمي  2.2أو  1.2لبإذا مل يكن املاكن الوارد يف ا ًاك ف
ية  .فاملعلومات عىل ورقة إضا

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

                                                
ثk، جاز تعريف ذg الط  1 ناقل أو  ملمإذا مل يكن رمق الطلب قد صدر بعد أو مل يكن معروفا  لل تقدميً تب " 1: "بلب  نحه ا ملكالرمق املؤقت اsي  مي

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

سلع و    ....3333 سلع وا سلع وا سلع وا نقل////للللا 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 ليرb 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   2.3 يال واحدا فقط وإذا اكن 2لبيرb وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا اكن ا با أو  ً يذكر  ً سج تطل ً
 bنقل، ير تأثرا � يل فقط  سلع واخلدمات الواردة يف قامئة ذg الطلب أو ا لبعض ا سج ًل م لت

نقل سلع واخلدمات اليت تأثرت � ليان ا ل  :ب

ند يرb وضع عالمة يف   3.3 يل واحد وإذا 2لبهذه اخلانة إذا اكن ا تسج يذكر 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�، يرb أن  ي تي ف ّ

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

ند  .2.3 لب�لطريقة احملددة يف ا

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

ناقل     ....4444 ناقل ا ناقل ا ناقل ا ن((((للللا نا نا نا     ))))اقلوناقلوناقلوناقلونللللا

يان ما ييل ذكره 1.4  bيا، ير ناقل خشصا  بإذا اكن ا يع ًل  :طبً

 :2ئامس العائ� أو �مس الرييس )أ(

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

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    

                                                
يا  2 تعني  باألسامء اليت  يني ي ندين الفر عهنا يف ا نة يف الطلب ) ب(و) أ(لب بات(ملبييه األسامء ا يل ) لطلا لتسجأو املدونة خبصوص ا P)يالت موضع ) لتسجا

ند  .لسـهذا ا
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

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

نوان  3.4 ب¨(لعا  ):لمبا يف ذg الرمق الربيدي وا

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

 :الفاكس) أرقام(رمق 
نطقةمع الرمز ا( ييل  للم�  )ل

نوان اإللكرتوين  :لعا

 

4.4   bقل واحد؛ ويف هذه احلا�، يرA ناك أكرث من هيرb وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا اكن 
نود  شار إلهيا يف ا ياAت 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  bيا، 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 ثانويةا(لأو �مس ا  :3)لألسامء ا

ية الاكم� 2.5 ته الر يان   bنو¦، ير يه خشصا  نقول إ مسإذا اكن ا ي ب مع ل تسممل ً ً: 

نوان  3.5 ب¨(لعا  ):لمبا يف ذg 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

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

                                                
يني   3 ندين الفر ياهنا يف ا تعني  عاألسامء اليت  ب ب نقول إ) ب(و) أ(لي ها عادة ا يه أو األسامء اليت  نقول إ ليه األسامء الاكم�  مل ل  .يهيسـتعملللم
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

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

تعلق بلك واحد مهنم  .ييف ما 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

ية    ....6666 ياAت اإلضا يةا ياAت اإلضا يةا ياAت اإلضا يةا ياAت اإلضا ففففا يه ملحق هذه �سـ�رة (للللبببب     )طانظر 

يةإن تقدمي أي من ت¸( يري يف ا ياري ألغراض تدوين ا ياAت  مللك ا تغخ لب  )ل

تخدم امللحق   .سـيرb وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا ا

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

تام    ....7777 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  1.7 يع أو خمت ا لتو ناقلني(ق تام ا يعات أو أ لتو خ  )ق

مته  1.1.7 تعمل  يعي املوقع أو ا شخص ا خامس ا َ سـ ب ملل يني املوقعني أو (Eلط لطبيعأسامء األشخاص ا
تاÅم تعم� أ خا َ  ):ملسـ

يع  2.1.7 تو قÆرخي ا يعات(ل تو قا تام(أو وضع اخلمت ) ل  ):خاأل

يع أو اخلمت  3.1.7 تو قا تا(ل يعات أو األ تو خا ق  ):مل

مته  2.7 يه أو  نقول إ يع ا ختو ل مل تاÅم(ق نقول إلهيم أو أ يعات ا ختو  )ملق

مته  1.2.7 تعمل  يعي املوقع أو ا شخص ا خامس ا َ سـ ب ملل يني املوقعني أو (Eلط لطبيعأسامء األشخاص ا
تاÅم تعم� أ خا َ  ):ملسـ

يع  2.2.7 تو قÆرخي ا يعات(ل تو قا تام(أو وضع اخلمت ) ل  ):خاأل

يع أو اخلمت 3.2.7 تو قا تام( ل يعات أو األ تو خا ق  ):ل

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

ية واملرفقات    ....8888 ية واملرفقاتاألوراق اإلضا ية واملرفقاتاألوراق اإلضا ية واملرفقاتاألوراق اإلضا     ففففاألوراق اإلضا

ت¸ يرb وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا   ية ومرفقات، ويان العدد اللكي  ناك أوراق إضا لاكنت  ب فه
 :األوراق واملرفقات

يه ملحق، وذكر عدد صفحات امللحق وعدد أي أوراق   طيرb وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا أرفق 
Ê ية  :فإضا

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    



�6سـ�رة رمق ملحق   

نقل  ند ا تعلق  ية  نقل ياAت إضا ند ا تعلق  ية  نقل ياAت إضا ند ا تعلق  ية  نقل ياAت إضا ند ا تعلق  ية  لياAت إضا سـ ت لب سـ ت لب سـ ت لب سـ ت ببببب ند ((((فففف ند ا ند ا ند ا     ))))6666للللببببا

سمعة أو األعامل    ....ألفألفألفألف سمعة أو األعاملنقل ا سمعة أو األعاملنقل ا سمعة أو األعاملنقل ا     للللنقل ا

تعلق   )أ( ية أو األعامل ف�  سمعة ا شمل ا نقل  ييرb وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا اكن ا ن ل ي ملعل
سلع واخلدمات الواردة يف قامئة الطلب  ليع ا بات(جبم يل /و) لطلا ي(لتسجأو ا يه يف ) التلتسجا لمما أشري إ

ند  نقل2لبا ند ا ل من   .سـ

ند   )ب( يال واحدا 2لبيرb وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا اكن ا با أو  نقل يذكر  ند ا ً من  ً سج طل ل تسـ ً
سلع و بعض ا تعلق  ية أو األعامل ف�  سمعة ا شمل ا نقل  لفقط وإذا اكن ا ب ي ن ل ي أو اخلدمات فقط الواردة يف /ملعل

ية أو األعاملقامئ سمعة ا شامل  نقل ا ها ا سلع واخلدمات اليت  يل، ويان ا نة ذg الطلب أو ا لل ل ل ل ب ملعسج ميست  :ل

ند   )ج( نقل يذكر أكرث من طلب أو 2لبيرb وضع عالمة يف هذه اخلانة إذا اكن ا ند ا ل من  سـ
سمعة ا شمل ا مليل واحد وإذا اكن نقل واحد مهنا عىل األقل  لت ي يع سج تعلق بأقل من  مجية أو األعامل يف ما  ي عن

سلع و ية خمصصة للك طلب . أو اخلدمات الواردة يف القامئة/لا بني عىل ورقة إضا فويف هذه احلا�، يرb أن  ّ ي
سلع و/و يع ا تعلق  ية أو األعامل يف ما  سمعة ا شمل ا نقل  يل عىل حدة، ما إذا اكن ا لأو  جبم ي ن ل ي ل ملعسج أو /ت

ها ف تعلق . قطببعضاخلدمات أو  ية أو األعامل يف ما  سمعة ا شمل ا يل  يوإذا اكن نقل أي طلب أو  ن ل ي ملعسج ت
سلع و لبعض ا ند الفرعي /ب يان ذg �لطريقة احملددة يف ا  bبأو اخلدمات فقط، ير  ).ب(لب
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نامجة عن �تفاع    ....�ء�ء�ء�ء نامجة عن �تفاعنقل احلقوق ا نامجة عن �تفاعنقل احلقوق ا نامجة عن �تفاعنقل احلقوق ا ننقل احلقوق ا نل نل نل     ل

بة إىل نامجة عن �تفاع �لعالمة � سـنقل احلقوق ا ن ل  :لنت

يل   )أ(  ).طلبات(أو طلب /و) تسجيالت(تسجلك 

تايل   )ب( يل ا لا ية(لتسج تا يالت ا لا ل تايل /و) لتسج ية(لأو الطلب ا تا بات ا لا ل  :فقط) لطل

    نقل احلق يف رفع دعوىنقل احلق يف رفع دعوىنقل احلق يف رفع دعوىنقل احلق يف رفع دعوى    ....جميجميجميجمي

بب تعد¦ت سابقة  يه احلق يف رفع دعوى  بسنقول إ ل  .للم

    املقابلاملقابلاملقابلاملقابل    ....دالدالدالدال

نقل مقابل نقود حمص�  )أ(  .لجيري ا

نقل مقابل نقود حمص� وغريها من مقابل صاحل وقمي  )ب(  .لجيري ا

سمل املقابل املذكور أعاله  )ج( ند الفرعي  ناقل مبوجب هذا ا تيقر ا ب بل  .ل

نقل    ....هاءهاءهاءهاء تارخي الفعيل  نقلا تارخي الفعيل  نقلا تارخي الفعيل  نقلا تارخي الفعيل  للا للل للل للل     ل

نقل هذا  )أ( ند ا يع  بارا من Æرخي تو يا ا نقل  لبح ا سـ ت فعل ل قيص ً ع ً. 

تايل  )ب( تارخي ا بارا من ا يا ا نقل  لبح ا ل ت فعل ل ًيص ع ً...................................... : 


