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١ المادة

المختصرة التمابير

صراحة: ذلك خ*ف يذكر لم وما المعاهدة، هذه Hغراض

بتسجيل المتعاقد الطرف يكلفها التي الوكالة ))المكتب(( كلمة تعني ٠١٠

؛الع*مات

ما؛ مكشب قبل من ع*مات تسجيل ))اسيل(( كلمة وتعني ((٢))

للتسجيل؛ طلباً »الطلب« كلمة وتعني ٠٣٠

طبيعي شخص إلى إشارات بأنها ٠ا)شخعس أي إلى ا¸شارات وتغسر (( ٤»

؛سواء حد على معنوي وشخص

 في الصفة تهذه المذكور الشخص التسجيل® )اصاحب عبارة وتعني ((ه ))

الع*مات؛ سجل

 لدى المحفوظة البيانات مجموعة الع*مات(( ))مجل عبارة وتعني ((٦))

 يتعلق فيما المقيدة البيانات وكل التسجي*ت كل محتويات تشمل والتي المكتب
البيانات؛ تلك فيها تخزن التي الوسيلة كانت أياً اسي*ت، بكل

الصناعية، الملكية لحماية باريس اتفاقية باريس(( ))اتفاقية عبارة وتعني «٧))

وتعديلها؛ تنقيحها تم كما ، ١٨٨٣ مارس/آذار ٢٠ في باريس في الموقعة

 نيس اتفاق بموجب المنشا التصنيف سسا، ))تصنيف عبارة وتعني «٨))
 في الموقع الع*مات، تسجيل Hغراض والخدمات لداع الدولي التصنيف بثان

؛وتعديله تنقيحه تم كما ،١٩٥٧ حزيران ا يونيه ١ ه في نيس

 حكومية دولية منظمة أو دولة كل المتعاقد(( ))الطرف عبارة وتعني ٠٩٠

المعاهدة؛ هذه في طرفاً تكون

 إلى ا¸شارات تشمل بأنها للتصديق(( ))وثيقة أي إلى ا¸شارات وتغسر ((١٠))

؛والموافقة القبول وثائق

 الفكرية؛ للملكية العالمية المنظمة ))المنظمة(( كلمة وتعني «١١»

للمنظمة؛ العام المدير العام(( ))المدير عبارة وتعني ،١٢٠

ه



تأع[ ، ١ ]المادة

 المعاهدة لهذه التنفيذية ال*ئحة التنفيذية، ،ال*ئحة عبارة وتعني ،١٣،

.١٧ المادة في اليها والمثار

٢ المادة

 المعاهدة عليها تطبق التي الع*مات

ض تتألف التي الع*مات عاى المعاهدة هذه تطبق ]فةبرع*ئت[رغك (١)
 الع*مات تسجيل تقبل التي المتعاقدة اHطراف تكون أن على ،مرئية إشارات

.الع*مات تلك على المعاهدة هذه بتطبيق وحدها ملزمة المجسمة

 الضوئية الصور )أي الهولوغرامية الع*مات على المعاهدة هذه تطبق ال وب(

 الع*مات سما وال مرئية، !شارات من المؤلفة غير الع*مات وعلى المجمة(

٠ الثم بحامة الخاصة والع*مات المعية

 باللع المتعلقة الع*مات على المعاهدة هذه تطبق ت[هتم٤لرعس (٢)

 حد على والخدمات أواللع الخدمة( )ع*مات أوالخدمات التجارية( )الع*مات

. سواء

 الرقابة وع*مات الجماعية الع*مات على المعاهدة هذه تطبق ال وبكا

.الضمان وع*مات )التصديق(

 ٣ المادة

اسب

 والرب ؛ به المرفقة أو الطلب في الواردة العناصر أو ت نا لبيا لماً ع١١
 أوالعناصر البيانات بعض الطلب تضمين يقتضي أن متعاقد طرف Hي يجوز وركا

أوكلها: التالية



(هتم،تايع[١)٣]المادة

لسيل؛ التماس «١»

وعنوانه؛ الطلب مودع واسم (ا٢ا)

 دوال مواطني ض كان إذا مواطنيها ض الطلب موع يكون دولة واسم ٠٣٠

 تكون دولة واسم ،وجد إن ،إقامة محل فيها الطلب لموع يكون دولة واسم ،ما
؛وجدت إن ،وفطية حقيقية تجارية أو صناعية مؤسسة فيها الطلب لمودع

 لذلك القانوني الطابع معنوياً، شخصاً الطلب مودع كان وإذا ٠٤٠

 الدولة تلك داخل االقتضاء، عند ا¸قليمية، الوحدة وكذلك والدولة الشخص
المذكور؛ المعنوي الشخصى قانونها على بناء لطم التي

وعنوانه؛ الممثل ذلك اسم ممثل، الطلب لموع كان وإذا »ه«

؛(وب٢)٤ مطلوباًوفقاًللمادة العنوان ذلك إذاكان للمراسلة، وعنوان ٠٦))

سابق، طلب أولوية ض االستفادة في يرغب الطلب مودع كان وإذا ((٧٠

 الماندة وا¸ثباتات البيانات مع السابق، الطلب ذلك بأولوية فيه يطالب إع*ن

باريس؛ اتفاقية من ٤ المادة على ۶بذا اقتضاؤها يجوز والتي اHولوية ¸قرار

 عرض عن ناجة حماية أي ض االستفادة في الطلب موع رغب وإذا «٨»

 لذلك مساندة ببيانات مشفوع بذلك إع*ن ،ما معرض في خدمات أو ساع

المتعاقد؛ الطرف قانون لمقتضيات وفقاً ا¸ع*ن،

 يعتبرها وأرقاماً حروفاً ستعمل المتعاقد الطرف مكتب كان وإذا «٩»

 بالحروف وتنثر الع*مة تسجل أن في يرغب الطلب مودع كان وإذا معيارية

ذلك؛ يفيد بيان المعيارية، واHرقام

،للع*مة مميزة كسمة بلون المطالبة في يرغب الطلب موع كان وإذا ((١٠))
 اHجزاء وبيان بها المطالب اHلوان أو به المطالب اللون وتسمية ذلك يفيد بيان

اHلوان؛ أوتلك اللون ذلك فيها التي للع*مة الربسية

 ذلك؛ يفيد بيان مجسمة، الع*مة كانت وإذا ٠١١))

 ؛الع*مة عن أوأكثر واحدة ونسخة ((١٢))

 ؛الع*مة ۶أجزا لبعض أو للع*مة حرفي ونقل ٠١٣))

؛الع*مة أجزاء لبعض أو للع*مة وترجة ((١٤))

٧



(هنم،تع١)٣]المادة

 Hصئاف وفقاً مجمعة تدجيلها، المطلوب والخدمات الطع وأسماه <١٥٥

 إليه تئتمي الذي الصنف برقم مسبوقة مجموعة كل تكون أن على ،نيس تصنيف

 ترتيب حب ومقدمة التصنيف ذلك في الخدمات أو البع من المجموعة تلك

المذكور؛ التصنيف أصئاف

(؛٤) الفقرة في المحدد الشخصى وتوقع (( ١٦»

الطرف قانون لمقتضيات وفقاً بالع*مة، االنتفاع نية عن وإع*ن «١٧))

المتعاقد.

 بالع*مة الفعلي االنتفاع يفيد إع*ناً يودع أن الطلب لمودع يجوز وب،
 االنتفاع نية إع*ن من بدH المتعاقد، الطرف قانون صيات وفقاً لذلك، وإثباتاً

إليه. أوبا¸ضافة <(١٧ولمتم» الفرعية الفقرة في إيها المشار بالع*مة

. للمكتب الطلب عن رسوم دفع يقتضي أن متعاقد طرف Hي يجوز وج

 تقديم بطريقة الخاصة بالثروط يتعلق فيما /ركغب[ مديم ]غرقة (٢)

ذكرها: التالي الحاالت في الطلب يرففى أن متعاقد طرف Hي يجوز ال الطلب،

 على قدم إذا الورق، على مكتوباً الطلب فيها يقدم التي الحاالت في «١»

شرط ،التنفيذية ال*ئحة في عليها المنصوص الطلب الشمارة موافقة استمارة

(،٣) الفقرة مراعاة

 إلى التبليغات بإحالة المتعاقد الطرف فيها يسمح التي الحاالت وفي ،٢٠

 الورقية النسخة كانت إذا الطريقة، بتلك الطلب ويحال الفاكس طريق عن المكتب

 نرط «،١» البند في إليها المشار الطلب الستمارة موافقة الشكل ١ه المحالة

(.٣) الفقرة مراعاة

 أو باللغة الطلب تقديم يقتضي أن متعاقد طرف Hي يجوز ]ارصفة[ (٣)

 حاز لغة، ض بأكثر يقبل المكتب كان وإذا المكتب. يقبلها التي اللفات إحدى

 إلى بانبة مطبقة تكون أخرى لغوية ثروط أي باستيفاء الطلب مودع مطالبة
. واحدة لغة من بأكثر الطلب بتقديم المطالبة يجوز ال بأنه علماً ،المكتب

٨



تابع[ ،٣ ]المادة

(< ١٦()!(»١) الفقرة في إليه المشار التوقع يكون أن يجوز )!(]/رتزوع[ (٤)

. ممثله توقع أو الطلب موع توقح هو

 أن يقتضي أن متعاقد طرف Hي يجوز ،الفرعية الفقرة من بالرغم ربكا

 مودع من موقعة وب ((١٧)) (رحمكا١) الفقرة في إليها المشار ا¸ع*نات تكون

. ممثل له كان إذا حتى بنفسه الطلب

 يتعلق أن يجوز ءده/صذغف[ نحي تندرج ت وخدان تكع خم وك ]ظغبم )ه(

 كانت سواء ،وخدمات سخ بعدة أو خدمات أو سبع بعدة بذاته واحد طلب

.نيس تصنيف من أصناف عدة أو واحد صنف إلى منتمية

 إيدع حالة في يقتضي أن متعاقد طرف Hي يجوز ارفض[ ع تفك’]اال (٦)

 ما المكتب إلى الطلب موع يقدم أن ((١٧» (ومكا١) للفقرة وفقاً االنتفاع نية إع*ن

 في محددة مهلة خ*ل قانونه، لمقتضيات وفقاً بالع*مة، الفعلي االنتفاع يثبت

. التنفيذية ال*ئحة في المقررة الدنيا المهلة مراعاة وخرط القانون ذلك

 بأن يطالب أن متعاقد طرف Hي يجوز ال ى[٠شضغت/حم ]حظرءاي (٧)

 (١من) الفقرات في إليها المشار المقتضيات خ*ف مقتضيات أي الطلب يستوفي

 بالطلب يتعلق فيما ذكره يلي ما اقتضاء يجوز ال ،خاصة وبصورة . (٦(و)٤) إلى

:النظر قيد دام ما

؛التجاري السجل من مستخرج أو شهادة أي تقديم (( ١ ))

عن فضأل تجارياً، أو صناعياً نشاطاً يمارس الطلب موع بأن وبيان «٢))

؛لذلك إثبات تقديم

 والخدمات بالسبع صلة له نشاطاً يمارس الطلب موع بأن وبيان ا(٣))
. ؛لذلك إثبات تقديم عن فضأل ،الطلب في المبينة

 طرف ع*مات سجل في سجلة الع*مة أن يفيد إثبات وتقديم ((٤))

 إذا إال متعاقداً، طرفاً تكون أن دون باريس اتفاقية في طرف أودولة أخر متعاقد

. باريس اتفاقية من )خامساً( ٦ المادة بتطبيق يطالب الطلب موع كان

٩



،تايع[٣ ]المادة

 المكب إلى ا¸ثبات تقديم يقتضي أن متعاقد طرف Hي يجوز /تمحنيءت[1 (٨)
 في معقول شك للمكب فيها يكون قد التي الحاالت في الطلب، فحص أثنا

.الطلب في وارد عنصر أو بيان أي صحة

المادة،

المراسلة وعنوان ؛التمثيل

 أي يكون أن يقتضي أن متعاقد طرف Hي يجوز /لعتمدون[ ]اتهون، (١)
 لدى معتمداً ممثõ المكتب لدى يباشر اجرام أي Hغراض كممثل معؤن شخص

المكتب.

 أن متعاقد طرف Hي يجوز (t)[HjU رعنران، /ال/زامي، هكملى (٢)

 محل له ليس شخعس كل يكون أن المكتب لدى يباشر إجرام أي Hغراض يقتضي
. له بممثل ممثأل أراضيه في وفعلية حقيقية تجارية أو صناعية مؤسسة أو إقامة

 أن )!(الفرعية للفقرة وفقاً التمثيل يقتضي ال متعاقد طرف Hي يجوز ربك
 محل له ليس شخص Hي يكون أن المكتب لدى يباشر إجرام أي Hغراض يقتضي

 في للمراسلة عنوان أراضيه في وفعلية حقيقية أوتجارية صناعية أومؤسسة إقامة

اHراضي. تلك

 الطلب موع يكون بأن متعاقد طرف سح متى )!(]/دتوكهرئاترسمي[ (٣)
 أومتى المكتب لدى بممثل ممثأل آخر معني شخعس أوأي التسجيل أوصاحب

 إليه )يثار منفصل تبلخ في معيناً الممثل يكون أن يقتضي أن له جاز ،ذلك اقتضى

 أو التسجيل صاحب أو الطلب موع اسم يبين رسمي((( *توكيل بعبارة يلي فيما

منه. موقعاً ويكون الحال، حسب اآلخر، الشخص

١٠



تاح[ (،٣) ٤ ]المادة

 الطلبات من أكثر أو بواحد الرسمي التوكيل يتعلق أن يجوز وربكا

 الشخصى طلبات بكافة أو ،الرسمي التوكيل في محدد هو مما والتسجي*ت

. الشخصى ذلك يبينه ۶امتشا أي مراعاة مع ،والمقبلة الموجودة وتسجي*ته المعؤن

 بعفى على الممثل ص*حيات الرسمي التوكيل يقصر أن يجوز وجه

 يمنح رسي توكيل أي تضمين يقتضي أن متعاقد طرف Hي ويجوز .اHعمال

٠ بذلك صريحاً بياناً التسجيل عن التنازل أو الطلب سحب حق الممثل

 إلى فيه ويشير المكتب إلى تبليغاً ما شخص فيها يقدم التي الحاالت في ودتم

 الرسمي التوكيل التبلغ، تعلم ولت حوزته، في يكن لم المكتب ولكن ممثل أنه

 المكتب إلى الرسمي التوكيل تقديم يقتضي أن المتعاقد للطرف يجوز المطلوب،

 في المقررة الدنيا المهلة مراعاة شرط المتعاقد، الطرف حددها التي المهلة خ*ل
 الشخص تبليغ أن على ينص أن متعاقد طرف Hي ويجوز . التنفيذية ال*ئحة

 التي المهلة خ*ل المكتب إلى الرسمي التوكيل يقدم لم أثرإذا أي له اليكون المذكور

المتعاقد. الطرف حددها

 المرسمي المزكيل تقديم .بطريقة الخاصة .بالمقتضيات يتعلق فيما ومه

 في الرسمي التوكيل آثار يرفض أن متعاقد طرف Hي يجوز ال ومضمونه،

ذكرها: التالي الحاالت
 إذا ،الورق على مكتوباً الرسمي التوكيل فيها يقدم التي الحاالت في (( ١ ))

 ال*ئحة في عليها المنصوص الرسمي التوكيل الستمارة موافقة استمارة على قدم

(،٤) الفقرة مراعاة شرط التنفيذية،

 إلى التبليغات بإحالة المتعاقد الطرف فيها يسمح التي الحاالت وفي ٠٢٠

 كانت إذا الطريقة، بتلك الرسمي التوكيل ويحال الفاكس طريق عن المكتب

 إليها المثار الرسمي التوكيل الستمارة موافقة الشكل ^ذا المحالة الورقية النسخة

(.٤) الفقرة مراعاة شرط «،١» البند في

 الرسمي التوكيل تقديم يقتفي أن متعاقد طرف Hي يجوز ]//لغة[ (٤)

المكتب. يقبلها التي اللفات أوإحدى باللغة

١١



،تابع[ ]المادة،

 يقتضي أن متعاقد طرف Hي يجوز اترسمي[ /رتنمكهرحه ارى ره ]/اليغ )ه(

 المكب ذلك يباشرلدى إجراب Hغراض المكتب إلى ممثل يوجهه تبلخ أي تضمين

٠ أمامه على الممثل يتصرف الذي الرسمي التوكيل ألى إشارة

 يطالب أن متعاقد طرف Hي يجوز ال حري[ مقتضإت ]حظربري (٦)

 )ه( إلى (٣) من الفقرات في المثارإليها المقتضيات خ*ف مقتضيات أي باستيفاء

. الفقرات تلك في المتناولة بالمائل يتعلق فيما

 المكتب إلى ا¸ثبات تقديم يقتضي أن متعاقد طرف Hي يجوز جت[٦]/ال (٧)

 في وارد بيان أي صحة في معقول شك للمكتب فيها يكون قد التي الحاالت في

)ه(. إلى (٢) من الفقرات في إليه مثار تبيلغ أي

 ه المادة

ا¸يداع تاريخ

 وبك الفرعية الفقرة مراعاة ع٠ (T) [ ج اكرح ت ]اسب (١)
 الذي التاريخ يكون الطلب ¸يدع تاريخاً المتعاقد الطرف يمنح (،٢) والفقرة

: (٣) ٣ المادة في المشرطة باللغة ذكرها التالي والعناصر البيانات المكتب فيه يتسلم
؛ع*مة تسجيل طلب يفيد ضمنياً أو صريحاً بياناً ا( ١ ))

الطلب؛ موع هوية بإثبات سمح وبيانات ،،٢ؤر

طريق عن ،وجد إن أوبممثله الطلب بموع ل*تصال كافية وبيانات «٣))

التريد؛

تسجيلها؛ المطلوب الع*مة عن الكفاية فيه بما واضحة ونسخة ((٤))
Hجلها؛ التسجيل يطلب التي والخدمات البع وقائمة ا( ه ه

رب أو ((١٧)) ونم (١)٣ المادة عليها -سري التي الحاالت وفي «٦»

 إليهما المثار وا¸ثبات أوا¸ع*ن ((١٧)) (ونم١) ٣ المادة في إليه المثار وا¸ع*ن

على المتعاقد، الطرف قانون لمقتضيات وفقاً التوالي، على (وب،١)٣فيالمادة

١



تابع[ ،tf(>١) ه ]المادة

 ذلك اقتضى !ذا ممثل، له كان إذا حتى ا¸ع*نين بنفسه الطلب موع يوقع أن

.المذكور القانون

 الذي التاريخ الطلب ¸يداع كتاريخ يمنح أن متعاقد طرف Hي يجوز وربكا

 الفقرة في إليها المثار والعناصر البيانات بعض فيه تسلم قد المكتب يكون
H٠ (٣) ٣ المادة في المشرطة اللغة خ*ف بلغة وسلمها كلها، من الغرءيةولمكا،بد

 ينص أن المتعاقد للطرف يجوز وكا ج[ /دسمرح /اليءتة ]/تمقتضءت (٢)

.المطلوبة الرسوم تسدد أن إلى لإليداع تاريخ أي منح عدم على

 الفقرة في إيها المثار المقتضات يطبق أن المتعاقد للطرف يجوز ال وب

.المعاهدة هذه في طرفاً أصتح عندما يطبقها كان إذا إال واكا الفرعية

 بالتصحيحات الخاصة والمهل ا¸جراءات تحدد رس ]/سخت (٣)

التنفيذية. ال*ئحة في (٢و) (١) بالفقرتين المتعلقة

 يطالب أن متعاقد طرف Hي يجوز ال شغبءت;خرى[ ]حظربري (٤)

 فيما (٢ و) (١)الفقرتين في إليها المثار المقتضيات خ*ف مقتضيات أي باستيفاء

ا¸يداع. بتاريخ يتعلق

٦ المادة

أصناف عدة في تندح وخدمات لبع واحد تسجيل

 في تندرج وخدمات سلعاً بذاته واحد طلب فيها يتضمن التي الحاالت في

 واحد تسجيل الطلب ذلك على يرتب فإنه ،نيس تصنيف من أصناف عدة

بالذات.
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٧ المادة

والتسجيل اسب تقسيم

 خدمات أو سبع بعدة قائمة طلب أي تضمن إذا )!(]ئفيم/رشنب[ (١)

 على بناء أو الطلب لموع جاز اHصلي(((، ®الطلب بعبارة لي فيما إليه )ويثار

طبه،

الع*مة، تسجيل بشأن قراره المكتب يتخن أن إلى اHقل وعلى «١»

الع*مة، سجل المكب قرار على ل*عراض إجراءات أوأثناء «٢»

،الع*مة سجيل بشأن القرار الستئناف إجراءات أي أثناء أو ((٣»

 لي فيما الطلبات تلك إلى )ويشار أوأكثر طلبين إلى اHصلي الطلب تفيم

 المثار القائمة في والخدمات الح توزيع طريق عن الفرعية((( ®الطلبات بعبارة
 الفرعية الطلبات وتحتفظ الفرعية. الطلبات تلك على اHصلي الطلب في إليها

وجد. إن اHولوية، وبحق اHصلي اسب إيداع بتاريخ

 في بما الطلب، لتقسيم مقتضيات وضع حرية متعاقد طرف لكل ورث
. )!(الفرعية الفقرة مراعاة شرط ،رسوم تسديد ذلك

 تعديل، من يلزم ما مع (،١) الفقرة أحكام شري ]سيملججن[ (٢)

التقسيم هذا إجراء ويجوز ٠ التسجيل تقسيم على

،المكتب لدى التسجل صحة في الغير فيها يطعن إجراءات أي ۶أثذا ((١ ))

ا¸جرات أسا. المكب اتخن، نرار الحاف اجرات أي أسا. أو «٢»

،ادابقة

 كان إذا السجي*ت تفيم إمكانية يستبعد أن المتعاقد للطرف يجوز أنه على

 .الع*مة تسجيل يتم أن قبل ع*مة شجيل على باالعراض للغير يسمح قانونه
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٨ المادة

التوقيع

 الطرف مكتب تبلغ فيها يجري التي الحاالت في /ررروه[ شى ]/رتنميغ (١)
المتعاقد الطرف ذلك فزن مطلوباً، التوقع ويكون الورق على المتعاقد

، «٣» البند مراعاة شرط اليد، بخط التوقع يقبل أن عليه «١»
التوقع من بدآل للتوقع، أخرى أشكال باستعمال السماح حرية وله «٢»

الختم، أو المطبوع التوقح مثل اليد، بخط
كان !ذا اليد، بخط التوقح من بدH ختم استعمال يقتضي أن وله «٣»

 في الشخص ذلك عنوان وكان مواطنيه من التبغ على الموقع الطبيعي الشخص
أراضيه،

 الشخص اسم باHحرف يوضح ببيان الختم إرفافى يقتضي أن وله ا( ٤»

الختم. استعمال حالة في ختمه، استعمل الذي الطبيعي

 التبليغات بإحالة .سح المتعاقد الطرف كأن !ذا واكا ]ابغهم[ (٢)

 على ظهر إذا موقعاً التبلغ يعتبر أن عبه تعين الفاكس، طريق عن المكب إلى

 الذي الطبيعي الشخص امم ببيان مشفوعاً الختم أو التوقع، الفاكس مطبوع

٠<٤ل٠(١) الفقرة على بناء طلوباً البيان ذلك كان إذا ،باHحرف ختمه استخدم

 !يدع يقتفي أن الفرعية^ الفقرة في إليه المثار المتعاقد للطرف يجوز وب

 مراعاة شرط ،معينة مهلة خ*ل المكب لدى نسختهابالفاكس أحيك التي الورقة

التنفيذية. ال*ئحة في المقررة الدنيا المهلة

 بإحالة .سح المتعاقد الطرف كان إذا ]/بغجررئض/الحكرزب[ (٣)
 مونعاً!ذا التبلغ يعتبر عليهأن تعين االرنية، بالوماثل الكب التبليغات!لى

المتعاقد. الطرف ذلك قرر. لما وفقاً ا¸لكروتبة بالومائل مرمة البلخ عزف

 أي يقتفي أن متعاقد ظرف Hي يجوز ال //تصديى[ احظراتفا* (٤)

تعريف وماثل مئ أخرى وسيلة أوأي توقح أي على التصديق أشكال من شكل
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تابع؛ (،٤) ٨ ]المادة

 عن المتنازل يخص التوقح كان إذا إال االبقة، الفقرات في إليها المثار الذات
. ذلك على المتعاقد الطرف قانون ونص تسجيل

٩ المادة

والخدمات البع تصنيف

 يجريه نثر وأي تسجيل كل في ،تبين أن يتعين ]يذف/سعر/لخدئت[ (١)

 والخدمات السبع خدمات، أو سلعاً يبين تسجيل أو طلب بثأن المكتب

 مجموعة كل تكون أن ويتعين . نيس تصنيف Hصناف وفقاً مجمعة ،بأسمائها

 في الخدمات أو البع من المجموعة تلك إليه تنتمي الذي الصنف برقم مسبوتة

المذكور. التصنيف أصناف ترتيب حسب ومقدمة التصنيف ذلك

 آل (أ)٢مختلغة أصناف أو ذاته الصنف إلى المنتمية الخدمات ئعأو ٢٦١

 أو تسجيل أي في تظهر ألمها س٠أسا على متثاتهة الخدمات أو بع ال اعتبار يجوز

.بس تصنيف من ذاته الصنف في المكثب يجريه نثر

 أي في تظهر أتجا أساس على مختلفة أوالخدمات السبع اعتبار يجوز ال وربكا

. نيس تصنيف من مختلفة أصناف في المكتب يجريه نثر أو تسجيل

١٠ اشادة
العناوين أو اHسماء في تغييرات

 شخص يتبر ج \آلذ (أ)٢ءذواذه أو التسجيل صاحب اسم في ذتغييرات ٢١١
 تعين اHمرين، ك* أوفي أوعنوانه اسمه في طرأ تغييراً لكن التسجيل، صاحب

 في التغيير تقييد بفرض المكتب إلى موجهاً التماساً يقبل أن متعاقد طرف كل على

 أو التسجيل صاحب من موقع تبلتغ في االلتماس يقدم أن على ع*ماته، سجل
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تابع[ ١٠ ]المادة

 بالشروط يتعلق وفيما .تقييده المطلوب واتغيير المعني التسجيل رقم ويبين ممثله
 االلتماس يرفض أن متعاقد طرف Hي يجوز ال ،االلتماس تقديم بطريقة الخاصة

ذكرها: التالي الحاالت في

 ندم إذا الورق، على مكتوباً االلتماس فيها يقدم التي الحاالت في «١»

 التنفيذية، ال*ئحة في عليها المنصوصى االلتماس الستمارة موافقة استمارة على

،وجه الفرعية الفقرة مراعاة شرط

 إلى التبليغات بإحالة المتعاقد الطرف فيها يسمح التي الحاالت وفي <٢٠

 انسخة كانت إذا الطريقة، بتلك االلتماس ويحال الفاكس طريق عن المكتب

 «،١» البند في إليها المثار االلتماس الستمارة موافقة الشكل ه| المحالة الورقية

؛ .وجه الفرعية الفقرة مراعاة شرط

: االلتماس في ذكره يلي ما بيان يقتضي أن متعاقد طرف Hي يجوز وسميه

؛وعنوانه التسجيل صاحب اسم ا( ١ ))

ممثل؛ له كان إذا وعنوانه، التسجيل صاحب ممثل واسم ((٢»

. العنوان ذلك مثل التسجيل لصاحب كان إذا ،للمراسلة وعنوان ((٣))

 إحدى أو باللغة االلتماس تقديم يقتضي أن متعاقد طرف Hي يجوز وجه

المكتب. يقبلها التي اللفات

 . للمكتب االلتماس عن رسم دفع يقتضي أن متعاقد طرف Hي يجوز وده

 التغيير فيها يتعلق التي الحاالت في حتى واحد التماس تقديم يكفي ومه
. االلتماس في المعنية التسجي*ت كافة أرقام بيان شرط واحد، تسجيل من بأكثر

 مع (،١) الفقرة أحكام شري [ بررعنمانه /رخفب مردح اسم ]/اتفسرفي (٢)

 أوأكثر واحد أوبتسجيل أوأكثر واحد بطلب التغيير تعلق إذا ،تعديل من يلزم ما
 أو بعد صادراً يكن لم إذا معني طلب أي رقم أن على أكثر، أو واحد وطلب

 بأي االلتماس في الطلب ذلك تعريف تعين ممثله، أو الطلب موع ض معروفاً

. التنفيذية ال*ئحة في مقرر هو لما وفقاً ،أخرى طريقة
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تابع[ ،١٠ ]المادة

 أحكام شري اساعة[ عنمان في برو عنماره اسم/نممثرمبرر في ]المتغير (٣)

 أو ،وجد إن ،الممثل اسم في تغيير أي على ،تعديل من يلزم ما مع ، (١) الفقرة

.وجد إن ،المراسلة بعنوان يتعلق تغيير أي وعلى ،عنوانه

 يطاب أن متعاقد طرف Hي يجوز ال ;خرى[ مئتغؤت ]حظربي (٤)

 (٣) إلي (١) من الفقرات في إليها المثار المقتضيات خ*ف مقتضيات أي باد

 اليجوزاقتضاء ،خاصة وبصورة . المادة هذه في المثمارإليه بااللتماس فيمايتعلق

.بالتغيير تتعلق شهادة أي تقديم

 المكب إلى ا¸ثبات تقديم يقتضي متعاقدأن طرف Hي يجوز ]//>رغت[ )ه(

 في وارد بيان أي صحة في معقول شك للمكتب فيها يكون قد التي الحاالت في

االلتماس.

 ١١ المادة

الملكية في التغيير

 صاحب شخص في تغيير حدث إذا )!(/لمتسجده[ متي في سيير (١)

 بفرض المكتب موجهاًإلى التماماً يقبل أن متعاقد طرف كل على تعين ،التسجيل

 من موقع تبلتغ في االلتماس يقدم أن على عادماته، مجل في التغيير تقييد

 فيما )والمثارإليه الملكية اكتسب الذي الشخص أومن أوممثله التسجيل صاحب

 المطلولب والتغيير المعني التسجيل رقم ويبين ،أوممثله جديد«( ))مالك بعبارة يلي

 Hي يجوز ال االلتماس، تقديم بطريقة الخاصة بالمقتضيات يتعلق وفيما .تقييده

ذكرها: التالي الحاالت في االلتماس يرفض أن متعاقد طرف

 قدم إذا الورق، علي مكتوباً االلتماس فيها يقدم التي الحاالت في ٠١٠

 التنفيذية، ال*ئحة في عليها المنصوص االلتماس الستمارة موافقة استمارة على
()£م،٢الغقرة) مراعاة شرط
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تابع[ ،rf(>١) ١١ ]المادة

 الى التبليغات بإحالة المتعاقد الطرف فيها يسح التي الحاالت وفي «٢»

 النسخة كانت إذا الطريقة، بتلك االلتماس ويحال الفاكس طريق عن المكتب

 «،١» البند في إليها المشار االلتماس الستمارة موافقة الشكل تهذا المحالة الورقية

(دلمتم.٢) الفقرة مراعاة شرط

 أن متعاقد طرف Hي جاز ما، عقد عن الملكية في التغيير نجم إذا وبل

 ذكرها، التالي السندات بأحد االلتماس وإرفافى االلتماس في ذلك بيان يقتضي

الملتبس: الطرف اختيار حسب

 ض مصدقة النسخة تلك تكون أن اشراط -ز العقد، عن نسخة (( ١ ))

 باعتبارها أخرى، عامة مختصة سلطة أي أو عدل( )كاتب للعقود موثق قبل

اHصني؛ للعقد مطابقة

 أن اشراط ويجوز الملكية، في التغيير يبين العقد ض ومستخرج ((٢))

 سلطة أي أو عدل( )كاتب للعقود موثق قبل من مصدقاً المستخرج ذلك يكون
العقد؛ ض صحيحاً مستخرجاً باعتباره أخرى، عامة مختصة

 في المقررين والمضمون للشكل وفقاً ومعدة مصدقة غير نقل وشهادة ((٣))

الجديد؛ والمالك التسجيل صاحب ض وموقعة التنفيذية ال*ئحة

 في المقررين والمضمون للشكل وفقاً ومعد مصدق غير نقل وسند «٤»

٠ الجديد والمالك التسجيل صاحب من وموقع التنفيذية ال*ئحة

 جاز أخرى(، إلى )شركة انضمام عملية عن الملكية في التغيير نجم إذا دج

 عن بنسخة االلتماس وإرفافى االلتماس في ذلك بيان يقتضى أن متعاقد طرف Hي
 عن نسخة مثل االنضمام، لعملية ومثبتاً المختصة السلطة عن صادراً يكون سند

 التي اللطة من مصدقة النسخة تلك تكون وأن ،التجاري السجل من مستخرج

 عامة مختصة سلطة أي أومن عدل( )كاتب للعقود موثق أوض السند أصدرت

اHصلى. للسند مطابقة نسخة باعتبارها أخرى،

 دون الملكية، في الثركام ض أوأكثر واحد شخص في تغيير حدث إذا ودكا

جاز ،انضمام أوعملية عقد عن الملكية في التغيير ذلك ونجم ،كلهم يشملهم أن
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تابع[ ،ودك (١) ١١ ذالمادة

 كل يقدمها الملكية في التغيير على صريحة موافقة يقتضي أن متعاقد طرف Hي

.منه موقعة وثيقة في التغيير ذلك يشمله ال الملكية في شريك

 سيب عن بل انضمام عملية أو عقد عن الملكية في التغيير ينجم لم إذا وهت

 بيان يقتضي أن متعاقد طرف Hي جاز ،أوقرارمحكمة القانون سريان مثل أخر،

 تكون وأن التغيير تثب وثيقة عن بنسخة االلتماس وارفافى االلتماس في ذلك

 )كاتب للعقود موثق أوض الوثيقة أصدرت التي السلطة من مصدقة النسخة تلك

. اHصلية للوثيقة مطابقة باعتبارها أخرى، عامة مختصة سلطة أي من أو عدل(

:االلتماس في ذكره يلي ما بيان يقتضي أن متعاقد طرف Hي يجوز ون

؛ وعنوانه التسجيل صاحب اسم ا( ١ ا

؛وعنوانه الجديد المالك واسم (ا٢))

 أي مواطني من كان إذا مواطنيها من الجديد المالك يكون دولة واسم «٣))

 دولة واسم وجد، إن إقامته، محل فيها الجديد للمالك يكون دولة واسم دولة،

؛وجدت إن ،وفعلية حقيقية أوتجارية صناعية مؤسسة فيها الجديد للمالك يكون

 لذلك القانوني الطابع معنوياً، شخصاً الجديد المالك كان وإذا «٤))

 الدولة تلك داخل االقتضاء، عند ا¸قليمية، الوحدة وكذلك والدولة الشخص

المذكور؛ المعنوي الشخصى قانونها على بناء نظم التي

وعنوانه؛ الممثل ذلك اسم ممثل، التسجيل لصاحب كان وإذا (ا ))ه

العنوان؛ ذلك للمراسلة، عنوان التسجيل لصاحب كان وإذا ٠٦٠

وعنوانه؛ الممثل ذلك اسم ممثل، الجديد للمالك كان وإذا ٠٧٥
على بناء للمراسلة عنوان الجديد للمالك يكون أن تعين وإذا ٠٨٥

العنوان. ذلك (وبتم،٣)٤ المادة

. للمكتب االلتنماس عن رسم دفع يقتضي أن متعاقد طرف Hي يجوز ون

تسجيل من بأكثر التغيير تعلق إذا حتى واحد التماس تقديم يكفي وح،

 إلى بالنسبة نفسهما هما الجديد والمالك التسجيل صاحب يكون أن شرط واحد،

االلتماس. في مبينة المعنية اسي*ت كافة أرقام تكون وأن تسجيل، كل

٢٠



تابع[ (،١) ١١ ]المادة

(a سجيل في المبينة والخدمات اللع كل يمس الملكية التغييرفي يكن لم إذا- 

 على تعين التغيير، ذلك بتقييد يسمح المرعي القانون وكان التسجيل، صاحب
 في التغيير يشملها التي والخدمات اللع يثبرإلى منفص* تسجي* يعد أن المكتب

الملكية.

 تقديم يقتضي أن متعاقد طرف Hي يجوز (I) وبررحمة[ ]/دلعة،. (٢)

 أوإحدى باللغة (١) الفقرة في إيه المشار النقل أوسند النقل أوشهادة االلتماس

المكتب. يقبلها التي اللفات

 وب «٢و» ٠١٠ (وبكا١) الفقرة في إليها المشار الوثائق تكن لم إذا كابو
 لذلك جاز المتعاقد، الطرف مكتب يقبلها التي اللفات أوإحدى باللغة ووهت

 المطلوبة للويقة مصدقة أوترجة برجة االلتماس إرفاق يقتضي أن المتعاقد الطرف

المكتب. يقبلها التي اللفات أوإحدى باللغة

 ما مع (،٢و) (١) الفقرتين أحكام شبري سعب[ طي لمرممي (٣)

 واحد أوأكثرأوبتسجيل واحد بطلب الملكية في التغيير تعلق إذا ،تعديل من يلزم

 بعد صادراً يكن لم إذا معني طلب أي رقم أن على أوأكثر، واحد وطلب أوأكثر

 بأي االلتماس في الطلب ذلك تعريف تعين ،أوممثله الطلب مودع أومعروفاًمن

.التنفيذية ال*ئحة في مقرر هو لما وفقاً أخرى، طريقة

 يطالب أن متعاقد طرف Hي يجوز ال شضءتاخري[ ]حظربي (٤)

 (٣) إلى (١)من الفقرات في إليها المشار المقتضيات خ*ف مقتضيات أي باستيفاء

 اقتضاء يجوز ال ،خاصة وبصورة .المادة هذه في إليه المشار بااللتماس يتعلق فيما

ذكره: يلي ما
؛التجاري السجل من مستخرج أو شهادة أي تقديم «١ ))
عن فضأل أوتجارياً، صناعياً نشاطاً يمارس الجديد المالك بأن وبيان ((٢)ا

؛لذلك إثبات تقديم
 التي والخدمات بالساع صلة له نشاطاً يمارس الجديد المالك بأن وبيان ((٣))
؛لذلك إثبات تقديم عن فضأل ،الملكية في التغيير يمسها

٢١



تع (،٤) ١١ ]المادة

 اكتسبها التي المعة أو مشروعه نقل قد التدجيل صاحب بأن ويان « ٤ #
 إثبات تقديم عن فضأل الجديد، المالك إلى جزياً، أو كلياً الصدد، هذا في

لذلك.

 أوا¸يات ا¸بات تقديم يقتضي طرفمتعاًقدأن Hي آلحبت[يجوز )ه(

 التي الحاالت في المكتب إلى ،أورهت (وجت١) الفقرة تطبيق حالة في ا¸ضافي

 في أو االلتماس في وارد بيان أي صحة في معقول شك للمكتب فيها يكون قد

.المادة هذه في إليها مثار وثيقة أي

 ١٢ المادة

الخطأ تصحيح

 أن يقبل أن متعاقد طرف كل على )!( بسجد،[ يتخش خطك حيج ص آلم (١)
 إلى مباغ آخر التماس في أو الطلب في مرتكب خطأ لتصحح االلتماس يقدم

 في ،المكتب ذلك يجريه نثر أي أوفي ع*مته سجل في ظاهراً ويكون

 والخطأ المعني التسجيل رقم ويبين ممثله أو التسجيل صاحب من قع

 الخاصة بالمقتضيات يتعلق وفيما .إدراجه المطلوب والتصحح تصحيحه
 في االلتماس يرفض أن متعاقد طرف Hي يجوز ال االلتماس، تديم

ذكرها: التالي الحاالت

 قدم إذا الورق، على مكتوباً االلتماس فيها يقدم التي الحاالت في «١»

 التنفيذية، ال*ئحة في عليها المنصوص االلتماس الستمارة موافقة استمارة على

،ري الفرعية الفقرة مراعاة شرط

 إلى التبليغات بإحالة المتعاقد الطرف فيها يسمع التي الحاالت وفي «٢»

 النسخة كانت !ذا الطريقة، بتلك االلتماس ويحال الفاكس طريق عن المكتب

 «،١» البند في إليها المثار االلتماس الحمارة موافقة الشكل ا٠ه المحالة الورقية

.ري الفرعية الفقرة مراعاة شرط
٢٢



تابع[ <،١) ١٢ ]المادة

االلتماس: في ذكره يلي ط يان يقتضي أن متعاقد طرف Hي يجوز ربك

؛وعنوانه التسجيل صاحب اسم ا( ١»

؛وعنوانه الممثل ذلك اسم ممثل، التسجيل لصاحب كان وإذا اا٢))

العنوان. ذلك للمراسلة، عنوان التسجيل لصاحب كان واذا ٠٣٠

 إحدى أو باللغة االلتماس تقديم يقتضي أن متعاقد طرف Hي يجوز وج

المكب. يقبلها التي اللفات

 . للمكتب االلتماس عن رسم دفع يقتضي أن متعاقد طرف Hي يجوز ودتم

 من بأكثر يتعلق التصحيح كان إذا حتى واحد التماس تقديم يكفي ومتم

 هما المطلوب والتصحجح الخطأ يكون أن شرط ،ذاته للشخهى واحد تسجيل

في مبينة المعنية التسجي*ت كافة أرقام تكون وأن ،تسجيل كل إلى بالنسبة ذائنهما

االلتماس.

 ض يلزم ما مع (،١) الفقرة أحكام تسري جعب[ يعش ]تصححخعئ (٢)

 وطلب أكثر أو واحد بتسجيل أو أوأكثر واحد بطلب الخطأ تعلق إذا تعديل،
 من معروفاً أو بعد صادراً يكن لم إذا معني طلب أي رقم أن على أوأكثر، واحد

 طريقة بأي االلتماس في الطلب ذلك تعريف تعين ممثله، أو الطلب مودع

.التنفيذية ال*ئحة في مقرر هو لما وفقاً أخرى،

 يطالب أن متعاقد طرف Hي يجوز ال (خري[ مقتضإت اي ]حظر (٣)

 فيما ( ٢ و) (١) الفقرتنن في إليها المثار المقتضيات خ*ف مقتضيات أي باستيفاء

.المادة هذه في إليه المشار بااللتماسى يتعلق

 المكتب إلى ا¸ثبات تقديم يقتضي متعاقدأن طرف Hي يجوز ]/حدجت[ (٤)
 هوخطأ المزعوم الخطأ أن في معقول شك للمكتب فيها يكون قد التي الحاالت في

بالفعل.
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تابع[ ،١٢ ]المادة

 تصحح المتعاقد الطرف مكب يتولى /تكب[ يرركنب اري ء خطة ]اكõ )ه(

. ذلك مقابل رسم أي دون ،الطلب على بناء أو مباشرة أخطائه

 بتطبيق ملزماً متعاقد طرف أي يكون ال التصحح[ نحيرادهذجة ء خطة ]امل (٦)

لقانونه. وفقاً تصحيحه يمكن ال خطأ أي على و)ه( (٢و) (١) الفقرات

١٣ المادة

وتجديده التسجيل مدة

 ؛ به المشفوعة أو للتجديد التماس في الواردة العناصر أو ت نا لبيا لما ع\١

 إيدع السجيل تجديد Hغراض يقتضي أن متعاقد طرف Hي يجوز )اكا راررسب

أوكلها: ذكرها التالي البيانات بعض االلتماس ذلك وتضمين التماس

؛مطلوب التجديد أن إلى !ثارة (( ١»

؛وعنوانه التسجيل صاحب واسم ٠٢٥

المعني؛ التجيل ورقم «٣»

 تاريخ أو المعي اكجيل إلى أدى الذي الطلب إيداع وتاريخ ٠٤٥

المتعاقد؛ الطرف اختيار حسب المعني، التسجيل

وعنوانه؛ الممثل ذلك امم ممثل، التسجيل لصاحب كان وإذا ،(هؤر

العنوان؛ ذلك للمراسلة، عنوان التسجيل لصاحب كان وإذا (ا٦»

بعض إلى بالنسبة تسجيل بتجديد يسمح المتعاقد الطرف كان وإذا ا(٧ؤؤ
 أسماء ،ملتمسا التجديد ذلك وكان الع*مات سجل في المقيدة أوالخدمات السلع

 والخدمات الح أسماء أو التجديد لها يلتمس والتي المقيدة والخدمات السبع

 على نيس، تصنيف Hصناف وفقاً مجمعة التجديد، لها يلتمس ال والتي المقيدة

 أو السبع مجموعة إليه تئتمي الذي الصنف برقم مسبوقة مجموعة كل تكون أن

المذكور؛ التصنيف أصناف ترتيب حسب ومقدمة التصنيف ذلك في الخدمات

٢٤



(هتم،تاح[١)١٣]المادة

 شخص التجديد التماس يقدم بأن يسمح المتعاقد الطرف كان وإذا اا٨))

 ذلك اسم الشخص، ذلك االلتماس وأودع ممثله أو التسجيل صاحب خ*ف

؛وعنوانه الشخص

 في إليه المثار الشخصى توقع أو ،ممثله أو التسجيل صاحب وتوقع « ٩)ا

.البند ذلك تطبيق حالة في ٠٨٠ البند

 التجديد التماس عن رسم دفع يقتضي أن متعاقد طرف Hي يجوز وربكا

 للتجديد، فرة أي أوعن للتسجيل اHولى الغرة عن الرمم دفع وفور . للمكتب

 وال ٠ الغرة تلك إلى بالنسبة التسجيل لحغظ آخر مبلغ أي دفع اشراط يجوز ال

 هذه Hغراض ،أوكليهما ل*نتفاع أوإثبات إع*ن بتقديم المتعلقة الرسوم تعتبر

 الفقرة هذه في تؤثر وال التسجيل لحغظ مطلوبة مدفوعات بمثابة الفرعية، الفقرة

الفرعية.

 الرمم ودفع التجديد التماس تقديم يقتضي أن متعاقد طرف Hي يجوز وج

 المحددة الغرة خ*ل المكتب إلى وب الفرعية الفقرة في إليه والمشار لذلك المقابل

 ال*ئحة في المقررة الدنيا الغرات مراعاة شرط المتعاقد، الطرف قانون في
. التنفيذية

 تقديم بطريقة الخاصة بالمقتضيات يتعلق فيما رتمءس[yنديما ]زئقة (٢)
 الحاالت في االلتماس يرفضى أن متعاقد طرف Hي يجوز ال التجديد، التماس

ذكرها: التالي

 قدم إذا الورق، على مكتوباً االلتماس فيها يقدم التي الحاالت في ٠١٠

 التنفيذية، ال*ئحة في عليها المنصرمى االلتماس الستمارة موافقة استمارة على

(،٣) الفقرة مراعاة شرط

 إلى التبليغات بإحالة المتعاقد الطرف فيها يمح التي الحاالت وفي ٠٢٠

 النسخة كانت إذا الطريقة، بتلك االلتماس ويحال الفاكمى طريق عن المكتب

 «،١» البند في إليها المثار االلتماس الستارة موافقة الشكل -بذا المحالة الورقية

(.٣) الفقرة مراعاة شرط
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تاح[ ،١٣ ]المادة

 التجديد التماس تقديم يقتضي أن متعاقد طرف Hي يجوز لبسة[ (٣)

المكب. يقبلها التي اللفات أوإحدى باللغة

 يطالب أن متعاقد طرف Hي يجوز ال اخرى[ ت مقتضة ]حظربي (٤)

 (٣) إلى (١من) الفقرات في إليها المثار المقتضيات خ*ل مقتضيات أي باستيفاء

: ذكره يلي ما اقتضاء يجوز ال خاصة، وبصورة .التجديد بالتماس يتعلق فيما

؛للع*مة آخر تعريف أو استنساخ أي اً( ١ زح

في جدد قد تسجيلها أوأن سجلت قد الع*مة أن يثبت ما وتقديم ،(٢#

؛آخر متعاقد طرف أي ع*مات سجل

. بالع*مة االنتفاع بشأن أوكليهما أوإثبات إع*ن وتقديم (ا٣»

 المكتب إلى ا¸ثبات تقديم يقتضي أن متعاقد طرف Hي يجوز ةت[٦٧]/ )ه(

 معقول شك للمكتب فيها يكون قد التي الحاالت في التجديد التماس فحص أثناء

.التجديد التماس في وارد عنصر أو بيان أي صحة في

 اHطراف مكاتب ض مكب Hي يجوز ال ]حظرادفحعس/تمرنحرعي[ (٦)

التجديد. إجراء Hغراض ،للتسعجيل موضوعياً فحصاً يباشر أن المتعاقدة

 عثر للتجديد فرة كل ومدة للتسجيل اHولى الفترة مدة تكون ]اسه[ (٧)

. سنوات

١٤ المادة

مزمع رفض حالة في م*حظات

 ١ ٠ من المواد في عليه منصوصاً التماماً أو طلباً يرفض أن للمكتب يجوز ال

 الملتمس، أوالطرف الطلب مودع يمنح أن دون أوجزئي، كلي بثكل ،١٣ إلى

.معقولة مهلة خ*ل المزمع الرفض عن م*حظات ¸بداء فرصة الحال، حسب
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١٥ المادة

باريس باتفاقية االتزام وجوب

باريس. اتفاقية من بالع*مات المتعلقة باHحكام متعاند طرف كل يلتزم

١٦المادة

الخدمة ع*مات

 اتفاقية أحكام عليها ويطبق الخدمة ع*مات يسجل أن متعاقد طرف كل على

٠ بالع*مات المتعلقة باريى

١٧ المادة

التغذية ال*ئحة

 ٠مذ المرفقة التغذية ال*ئحة تعى )!( /هذة[ اخ ]ضرن (١)

: ذكره يلي بما تتعلق قواعد على المعاهدة

 ال*ئحة في ))مقررة أخها على صراحة المعاهدة هذه تنص التي المسائل ((١ ))

التنفيذية(*؛

المعاهدة؛ هذه أحكام لتنغيذ مفيدة تفاصيل وأي «٢»

. إدارية إجرا*ات أو مسائل أو شروط وأي اا٣))

 . دولية نموذجية استمارات على أيضاً التنفيذية ال*ئحة تحتوي وبكا

هذه أحكام بين تنارع وجود حالة في ررحتعديض[ وارالئحة ]رغزع/لكهدت (٢)

المعاهدة. هذه Hحكام الغلبة تكون التنفيذية، ال*ئحة وأحكام المعاهدة
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١٨ المادة

كوالت والو المراجعة؛

. دبلوماسي مؤتمر المعاهدة هذه يراجع أن يجوز ]/تراجة[ (١)

قوانين بثأن التنسيق عملية تطوير مواصلة Hغراض اً ]/دمدررترعدت (٢)

 تلك دامت ما بروتوكوالت، دبلوماسي مؤتمر يعتمد أن يجوز الع*مات،

.المعاهدة هذه وأحكام تتعارض ال البروتوكوالت

 ١٩الهادة

المعاهدة أطراف

 تصبح وأن المعاهدة هذه توقع أن ذكرها التالي للكيانات يجوز هدة[]/ال (١)
(:٣و) (١) ٢٠ والمادة (٣و) (٢) الفقرتين مراعاة شرط فيها طرفاً

؛مكتبها لدى الع*مات تسجيل ويجوز المنظمة في عضو دولة أي ا( ١ ))

ويسري العادمات فيه تسجل مكتب لدتها حكومية دولية منظمة وأي ا( ٢ ؤل

 الدولية للمنظمة المنشئة المعاهدة عليها تطبق التي اHراضي في اتسجيل ذلك أثر

 تكون اتي فيها اHعضا* الدول أوفي فيها اHعضا* الدول كل أوفي الحكومية

 المنظمة في اHعضاء الدول كل تكون أن شرط الطلب، في الفرض لذلك معينة

المنظمة؛ في أعضا* الحكومية الدولية

 إليها باتسبة الع*مات تسجيل يجوز وال المنظمة عضوفي دولة وأي ،<٣ه
المنظمة؛ في عضواً وتكون محددة أخرى دولة مكتب طريق عن إآل

 إليها بالنسبة الع*مات تسجيل يجوز وال المنظمة عضوفي دولة وأي « ٤ ))
؛فيها عضواً الدولة تلك تكون حكومية دولية لمنظمة اتاع المكتب طريق عن إآل

 إدها باتبة الع*مات تسجيل يجوز وال المنظمة عضوفي دولة وأي (())ه

المنظمة. في اHعضا* الدول من مجموعة بين مشرك مكتب طريق عن إال

٢٨



تابع[ ،١٩ ]المادة

 أن ( ١ ) الفقرة في إليه مشار كيان Hي يجوز ب برواالرضة ]//تصديق (٢)

:ذكرهما التالي الوثيقتين إحدى يوع

المعاهدة، هذه وقع إذا تصديق، وثيقة ا( ١ )ا

المعاهدة. هذه يوقع لم إذا انضمام، ووثيقة ا(٢))

 يق٠س وثيقة ¸يدع الفعلي التاريخ يكون /نرخصإله/ع[و/كا1 (٣)

: ريبة الفرعية الفقرة مراعاة شرط ،ذكرها التالي التواريخ أحد انضمام أو
 توع الذي التاريخ ، (( ١ )) ( ١ ) الفقرة في إليها مشار دولة إلى بالنسبة (( ١ ))

؛الدولة تلك وثيقة فيه

 وثيقة فيه توع الذي التاريخ حكومية، دولية منظمة إلى وبالشبة «٢»
الحكومية؛ الدولية المنظمة تلك

 الذي التاريخ «،٣» (١) الفقرة في إليها مشار دولة إلى وبالنسبة <٣٠

 وثيقة وتكون مودعة الدولة تلك وثيقة تكون : ذكره التالي الشرط فيه يستوفي
مودعة؛ المحددة اHخرى الدولة

 بناء المطبق التاريخ ، « ٤» ( ١ ) الفقرة في إليها مشار دولة إلى وبالنسبة ا( ٤ ))
أع*ه؛ «٢» البند على

 في إليها مشار الدول من مجموعة في عضو دولة إلى وبالنسبة ا( ه ))

 المجموعة في اHعضاء الدول كل وثائق فيه تكون الذي التاريخ (ا، ه)ا (١) الفقرة

مودعة.

 في إليها )ويشار ما لدولة أوانضمام تصديق وثيقة أي تكون أن يجوز ديبة

 مودعة اعتبارها يشارط بإع*ن مشفوعة ))الوثيقة((( بكلمة الفرعية الفقرة هذه
 أخرين دولتين أووشقتي حكومية دولية أومنظمة أخرى واحدة دولة وثيقة بإيداع

 وأهõ باسمها معرفة تكون أن على ،حكومية دولية ومنظمة أخرى دولة وثيقتي أو

 هذا من إع*ناً تتضمن التي الوثيقة وتعتبر . المعاهدة هذه في طرفاً تصبح Hن

 إذا ولكن، .ا¸ع*ن في المبين الشرط فيه يستوفى الذي اليوم في مودعة القبيل
تعين المذكور، التمتع من بإع*ن مشفوعاً ا¸ع*ن في محددة وثيقة أي إيدع كان

٢٩



تابع[ وب، )ه( ١٩ )المادة

 ا¸ع*ن في المحدد الشرط فيه يستوفى الذي اليوم في مودعة الوثيقة تلك اعتبار
اHختر.

 ،وبك الفرعية للفقرة وفقاً قدم !ع*ن أي سحب وقت أي في يجوز وج
 فيه يتسلم الذي التاريخ في نافذاً ا¸ع*ن ذلك سحب ويصبح جزئياً. أو كلياً

باسب. ا¸خطار العام المدير

٢٠ المادة

 واالنضمام للتصديق الفعلي التاريخ

في تؤخذ ال الماده، طه Hغراض لىهن[٠في/ ل/روئس/رمعجباخذف (١)
 في إليها المشار الكيانات أودعتها التي االنضمام أو التصديق وثائق إال الحبان

(.٣) ١٩ للمادة وفقاً فعلي تاريخ لها والتي (١)١٩ المادة

 أن بعد التنفيذ حيز المعاهدة هذه تدخل حنرارشذ[ هلع افك ]دخولى (٢)

.أشهر بث*ثة انضمامها أو تصديقها وثائق دول زن تودع

 لميصح التنفيذ حيز المعاهدة لدخول الالحق اcنضمام أو التصديق ذنغاذ ع٣١
 من أشهر ث*ثة بعد المعاهدة تهذه ملزماً (٢) الفقرة هذه في مشمول غير كيان أي

.انضمامه أو تصديقه وثيقة فيه يودع الذي التاريخ

 ٢١ المادة

التحفظات

 دولية اقليمية أومنظمة دولة Hي يجوز س/ىالئت[ خدة ]اتراع (١)

٧و وه (٢و) (١)٣ المواد أحكام من حكم أي أن تحفظ بموجب تعلن أن حكومية



تابع[ (،١) ٢١ ]المادة

 والع*مات الدفاعية والع*مات المشركة الع*مات على تطبق ال ١٣و ١١و
 االكام التحفظ ذلك ويحدد .(دمكا٢و) (د/كا١) ٢ المادة من بالرغم المشتقة،

يسها. التي ذكرها اآلنف

 مشفع إع*ن في (١) الفقرة على بنام تحفغد أي إبدا يتعين ]رك*ت[ (٢)

 الدولية المنظمة أو للدولة إليها االنضمام أو المعاهدة هذه على التصديق بوثيقة

. التحفظ أبدت التي الحكومية

 أي في (١) الفقرة على بناه أبدي تحفظ أي سحب يجوز االحب[1 (٣)

. كان وقت

 المعاهدة هذه على تحفظ أي بإبداه يسمح ال ]حظرايتحفظاتممحئه[ (٤)

٠(١) للفقرة وفقاً به المسموح التحفظ خ*ف

 ٢٢ املادة

االنتقالية األحاكم

 .آ الطلب وتقسمي ، أصناف عدة إلى تنمتي وخدمات اكع واحد لطلب ع١١
(I) ي يجوزH طلب إيدع يجوز ال أنه تعلن أن حكومية دولية منظمة أو دولة 

 سيف من واحد صنف إلى تنتمي التي أوالخدمات اللع إلى بالنسبة إال المكتب

)ه(.٣المادة من بالرغم نيس،

 في وردت إذا أنه تعلن أن حكومية دولية منظمة أو دولة Hي يجوز وبك
 أن تعين ،نيس تصنيف من أصناف عدة إلى تنتمي وخدمات ساع ذاته الطلب

 سجل في أكثر أو تسجيلين إلى ،٦ المادة من بالرغم الطلب، ذلك يؤدي

 مائر إلى إشارة التسجي*ت تلك من تسجيل كل يحمل أن على الع*مات،

المذكور. الطلب عن الناجة التسجي*ت

٣١



تابع[ (،١) ٢٢ ]المادة

 الفقرة على بناء إع*ناً قدمت حكومية دولية أومنظمة دولة Hي يجوز (٠)ج

(.١) ٧ المادة من بالرغم طلب، أي تقيم يجوز ال أنه تطن أن الفرعية

 نجوز واحد[ زحف،ارتجل ظنب من كثر مل راخم رنيهي ]تركل (٢)

 يتعلق يجوزأن ال الرسمي التوكيل أن تعلن أن حكومية دولية أومنظمة دولة Hي

.(ب٣)٤ المادة من بالرغم واحد، أوتسجيل واحد بطلب إال

 آل الطلب توقح أو الرسمي التوكيل لتوقح تصديق تقديم اشراط ذحظر ع٣١

 من شكل أي اشراط يجوز أنه تطن أن حكومية دولية أومنظمة دولة Hي يجوز

 بالرغم ،ما لطلب المودع توقح أو الرسمي التوكيل توقح على التصديق أشكال

(.٤)٨منالماد

 بتغيير يتعلق فيما واحد تسجيل أو واحد طلب من ألكثر واحد س لتما لماً لمع١

 آلتى لخطأآليجون تصحح أو الملكية في تغيير أو كليهما أو العنوان أو اcسم في
 لتقييد التماس أي يتعلق أن يجوز ال أنه تطن أن حكومية دولية منظمة أو دولة

 وأي الملكية تغيير لتقييد التماس أي أو كليهما أو العنوان أو االسم في تغيير

 من بالرغم واحد، تسجيل أو واحد بطلب إال ما خطأ لتصحح التماس

(.٢(رهتو)١)١٢(والمادة٣(رخو)١)١١(والمادة٣(و)٢(رهتو)١)١٠المادة

 آل التجديد بمناسبة اcنتفاع، بشأن كليهما أو إثبات أو إعالن ذتقديم هع١

 إع*ن تقديم تقتضي أخبا تطن أن حكومية دولية منظمة أو دولة Hي يجوز

 من بالرغم التجديد، بمناسبة بالع*مة، االنتفاع بشأن كليهما أو إثبات أو

«.٣(»٤)١٣المادة

 دولية منظمة أو دولة Hي يجوز //تجدي[ سة بمناً الًرغحعص/تمرصوعي (٦)

 فحصاً يباشر أن (،٦)١٣ المادة من بالرغم للمكتب، يجوز أنه تطن أن حكومية

 التسجيل، لذلك اHول التجديد بمناسبة خدمات، يثممل لتسجيل موضوعياً

 الى التندة المتعددة التسجي*ت حذف على الفحص ذلك يقتصر أن شرط

أو الدولة تلك قانون نفاذ لتاريغ ال*حقة الستة اHشهر فرة خ*ل مودعة طلبات

٣٢



تابع[ (،٦) ٢٢ ]المادة

 حيز المعاهدة هذه دخول ئبل الخدمة ع*مات تسجيل إمكانية أدرج الذي ،المنظمة

التنفيذ.

 أن حكومية دولية منظمة أو دولة Hي يجوز ال واكا م/تمثنزكة[ عمم ]اكذ (٧)

 تطبيق مواصلة شأن من كان (إالإذا٦(إلى)٢من) الفقرات على بناء إع*ناً تقدم

 أن ،إليها انضمامها أو المعاهدة هذه على تصديقها وثيقة تودع عندما ،قانونها
. ا¸ع*ن ذلك لوال المعاهدة، طه من المعنية لألحكام مناقضاً يكون

 (٦) إلى (١) من الفقرات على بناء مقدم إع*ن أي يكون أن يتعين وبك

 المنظمة أو للدولة إليها االنضمام أو المعاهدة هذه على التصديق بوثيقة مشفوعاً

ا¸ع*ن. قدمت التي الحكومية الدولية

 أي في (٦) إلى ( ١ ) من الفقرات على بناء مقدم إع*ن أي سحب يجوز وجه

. كان وقت

 نام بلد بمثابة تعتبر دولة تقدمه إع*ن أي إن دراكا مرر/الءع*ن[ ]فقدان (٨)

 دولية منظمة أو المتحدة، لألمم العامة الجمعية في المتبعة للممارسات وفقاً

 الفقرات على بناء ،الدول تلك عداد في أعضائها عضومن كل يكون حكومية
 تاريخ من اعتباراً سنوات ثماني مدتها فرة نهاية في أثره يفقد )ه(، إلى (١) من

. وجه الفرعية الفقرة مراعاة شرط ،التنفيذ حيز المعاهدة هذه دخول

 الفقرة في إليها المشار الدولة خ*ف دولة تقدمه إع*ن أي إن وبئم

 إليها المثار الحكومية الدولية المنظمة خ*ف حكومية دولية أومنظمة ،وكا الفرعية

 نهاية في أثره يفقد )ه(، إلى (١) من الفقرات على بناء الفرعيةوكا، الفقرة في

 شرط التنفيذ، حيز المعاهدة هذه دخول تاريخ من اعتباراً سنوات ست مدتها فرة

. وجه الفرعية الفقرة مراعاة

 الفقرات على بناء قدم الذي ا¸ع*ن فيها يكون ال التي الحاالت في وجه
على بنا* أثره فقد يكون أوال وجه(٧) الفقرة على بنا* سحوباً )ه( إلى (١) من

٣٣



تابع[ (،٨) ٢٢ ]المأدة

 أثره يفقد فإنه ، ٢.. ٤ اHول تثرين أكتوبرا ٢٨ قبل ،أوب زام الفرعية الفقرة

.٢٠٠٤ اHول تثرين اكتوبرا ٢٨ في

 يجوز ،١٩٩٩ اHول ديمر/كانون ٣.حتى سراف,سع[ (٩)

 )اتحاد المناعية الملكية لحماية الدولي االتحاد في عضواً تكون دولة Hي

 أن المعاهدة، هذه اعتماد تاريخ في المنظمة، في عضواً تكون أن دون باريس(

 من بالرغم ،مكتبها في الع*مات تسجيل جاز إذا المعاهدة هذه في طرفاً تصتح

«.١(»١)١٩المادة

٢٣ المادة

المعاهدة نقض

 بموجب المعاهدة هذه ينقض أن متعاقد طرف Hي يجوز ر[٤ءخش٧]ك (١)

. العام المدير إلى موجه إخطار

 الذي التاريخ من واحدة سنة بعد نافذاً النقض يصبح /رذغخذ[ ئريخ٠] (٢)

 أي على المعاهدة هذه تطبيق في النقض يؤثر وال .ا¸خطار العام المدير فيه يتسلم

 عند الناقض المتعاقد الطرف إلى بالنسبة سجلة ع*مة أي أو النظر قيد طلب

 عن ينقطع أن الناقض المتعاقد للطرف يجوز أنه على ،المذكورة السنة فرة انقضاب

 ذلك تجديد فيه يتعين الذي التاريخ اعتباراًمن تسجيل أي على المعاهدة هذه تطبيق

المذكورة. السنة فزة انقضاء بعد التسجيل،

٣٤



٢٤ المادة

والتوقع المعاهدة؛ لفات

 في المعاهدة هذه توقع )!(وارتصوكغ/ررسهب[ ،.]/رنصرحساكõصلة (١)

 والصينية والروسية واالنكليزية واالسبانية العربية باللفات أصلية نسخة

.الحجية في متساوية النمرص كل وتعتبر ،والغرنسية

 نص إعداد المتعاقدة، اHطراف أحد طلب على بناء العام، المدير يتولى بكا٠ر

 الطرف لذلك رسمية لغة وتكون )!( الفرعية الفقرة إليها تثبر ال بلغة رسمي

معني آخر متعاقد طرف وأي المذكور المتعاقد الطرف مع التثاور بعد المتعاقد،

بالموضع.

 سنة لمدة المنظمة مقر في للتوتع متاحة المعاهدة هذه تظل ]مغهبة//تروع[ (٢)

.اعتمادها بعد

 ٢٥ المادة

ا¸يداع أمين

٠ المعاهدة هذه إيدع أمين العام المدير يكون

٣٥





 التنفيذية ال*ئحة
 الع*مات قانون لمعاهدة

القواعد قائمة

 ١ القاعدة
 ٢ القاعدة
 ٣ القاعدة
 ٤ القاعدة
 ه القاعدة
 ٦ القاعدة
 ٧ القاعدة
٨ القاعدة

المختصرة التعابر
 والعناوين اHسما-* بيان كيفية

 بالطلب المتعلقة التفاصيل
 بالتمثيل اشعلقة التفاصيل
 ا¸يداع بتاريخ المتعلقة التفاصيل
 بالتوقع المتعلقة التفاصيل

 رقمه بدون الطلب تعريف طريقة
 والتجديد بالمدة المتعلقة التفاصيل

النموذجية الدولية االستمارات تائمة

 ١ رقم االستمارة
 ٢ رقم االستمارة
 ٣ رقم االستمارة

٤ رقم االستمارة

 ه رقم االستمارة

 ٦ رقم االستمارة

 ٧ رقم االستمارة

٨ رقم االستمارة

ع*مة تسجيل طلب
الرسمي التوكيل
)تغييرات( تغيير تقييد بفرض التماس

 )العناوين( العنوان أو )اHسماء( االسم في
 الملكية في تغيير تقييد بفرض التماس

 )طلبات( طلب أو وا )تسجي*ت( تسجيل بشأن
الع*مات لتسجيل

 )طلبات( طلب أو وا )تسجي*ت( تسجيل بشأن نقل شهادة
 الع*مات لتسجيل

 )تسجي*ت( تسجيل بشأن نقل سند
 الع*مات لتسجيل )طلبات( طلب أو وا

 تسجيل في )أخطاء( خطأ لتصحيح التماس
 الع*مات لتسجيل )طلبات( طلب أو وا )تسجي*ت(

التسجيل لتجديد التماس
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١ القاعدة

المختصرة التعابير

 ال*ئحة هذه في ساهدة((، كلمة تعني )اكا [٠و ]وو/لئهدهكنم، (١)

. الع*مات قانون معاهدة ،التنفيذية

 من المحددة المادة إلى التنفيذية، ال*ئحة هذه في ))مادة((، كلمة تشير وبكا

- المعاهدة

 المعرفة المختصرة للتعابير يكون هدئ الط في العرفة ]/كءبيي/تمخنصره (٢)

التنفيذية. ال*ئحة Hغراض ذاته المعنى المعاهدة Hغراض ١ المادة في

٢ القاعدة

والعناوين اHمما* بيان كيفية

 يجوز ،ما شخص اسم بيان فيها يتعين التي الت اطط في وكا سمغء[ ]امل (١)

: ذكره يلي ما يقتضي أن المتعاقد للطرف

 يانه يتعين الذي االسم يكون أن طبيعياً، شخصاً الشخص كان إذا (( ١ »

 اHسا. أو الثانوي أو اسعي واالسم الربي االسم أو العائلة امم هو

 هو بيانه يتعين الذي االسم يكون أن أو ،الشخص لذلك الثانوية أو الشخصية

 عادة يستمملها التي اHسما* أو الشخص ذلك عادة يستعمله الذي االسم

اختياره؛ حسب المذكور الشخص

 بيانه يتعين الذي االسم يكون أن معنوياً، شخصاً الشخص كان وإذا ٠٢))

. المعنوي للشخص الكاملة الرسمية التسمية هو

 أي على وجب شركة، أو مؤسسة هو الذي الممثل اسم بيان تعين إذا وبهتم

. أوالشركة المؤسسة عادة تستعمله الذي البيان ل*سم كبيان يقبل متعاقدأن طرف

٣٩



تاع[ ]القاعدة؟،

 أن متعاقد طرف Hي جاز ،شخص عنوان بيان تعين إذا وعكا ررن[]ارمص (٢)

 في السريع البريد لتسليم المعتادة بالمقتضيات تغي بطريقة العنوان بيان يقتضي

 في بما المعنية، ا¸دارية الوحدات حميع الحاالت كل في وتشمل المبين، العنوان

وجد. إن المبنى، أو المنزل رقم ذلك

 باسم المتعاقد الطرف مكتب إلى تلغ فيها يوجه التي الحاالت في وية

 للطرف يجوز ،مختلفة عناوين لهم أو مختلفان عنوانان لهما أكثر أو شخصين

. للمراسلة كعنوان التبليغ ذلك في واحد عنوان بيان يقتضي أن المتعاقد

 أن يجوز كما فاكس، ورقم هاتف رقم ما عنوان بيان يتضمن أن يجوز رج

 للفقرة وفقاً المبين العنوان عن مختلفاً عنواناً المراسلة Hغراض يتضمن

وكا. الفرعية

 على تعديل، من يلزم ما مع ورجة، هكا الفرعيتان الفقرتان تهلبق ودكا

.المراسلة عناوين

 يكون أن يقتضي أن متعاقد طرف Hي يجوز /سعمءره[ ارواجب، ]الخف (٣)

 يستعمله الذي بالخط' (٢و) (١) الفقرتين في إليها المثار البيانات من بيان أي

- مكتبه

٣ القاعدة

بالطلب المتعلقة التفاصيل

 وفقاً الطلب، فيها يتضمن التي الحاالت ذئمسة[في٧^لخررفئ (١)

 الع*مة تسجيل في يرغب الطلب مودع بأن يفيد ياناً «،٩)) واًكا ( ١ ) ٣ للمادة
 على المتعاقد، الطرف مكتب يستخدمها التي المعيارية واHرقام بالحروف ونثرها

المعيارية. واHرقام الحروف بتلك الع*مة تلك وينثر يسجل أن المكتب

.٤



تابع[ ]القاعدة؟،

 بأن يفيد بياناً الطلب فيها يتضمن ال التي الحاالت في سعخ[هتم (٢)

 للطرف يجوز ال للع*مة، مميزة كسمة بلون المطالبة في يرغب الطلب مودع
:ذكره يلي مما أكثر يقتضي أن المتعاقد

 يجوز ال التي الحاالت في واHبيض باHسود الع*مة عن نسخ خمس (، ١ »

 مودع بأن يفيد بياناً المتعاقد، الطرف ذلك لقانون وفقاً الطلب، يتضمن أن فيها

 التي المعيارية واHرقام بالحروف ونثرها الع*مة تسجيل في يرغب الطلب

 فيهاً يتضمن ال التي الحاالت في أو المذكور المتعاقد الطرف مكتب يستخدمها

البيان؛ ذلك اسب

 التي الحاالت في واHبيض باHمرد الع*مة عن واحدة ونسخة «٢»

 ونثرها الع*مة تسجيل في يرغب الطلب مودع بأن يفيد بياناً الطلب فيها يتضمن

المتعاقد. الطرف ذلك مكتب يستخدمها التي المعيارية واHرقام بالحروف

 يرغب الطلب مودع بأن يفيد بياناً الطلب فيها يتضمن التي الحاالت في وربتم

 أكثر يقتضي أن المتعاقد للطرف يجوز ال ،للع*مة مميزة كسمة بلون المطالبة في

. الع*مة عن ملونة نسخ وخمس واHبيض باHسود الع*مة عن نسخ خمس من

 (١)٣وفقاًللمادة اسب، تضمن إذا |يسخةءنسةب[وتم (٣)

 الع*مة عن النسخة تكون أن تعين مجمة، الع*مة بأن يفيد بياناً ((،١١)) )!(

.فوتوغرافية نسخة أو اHبعاد ثنائي بياني رسم عن عبارة

 منظر عن عبارة الفرعيةلعتم للفقرة وفقاً المقدمة النسخة تكون أن يجوز وربتم

الطلب. مودع اختيار حسب للع*مة، مختلفة عديدة مناظر أو واحد

 وفقاً الطلب مودع قدمها التي الع*مة عن النسخة أن المكتب اعتر إذا وجه

 جاز ،المجسمة للع*مة المميزة التفاصيل نحوكاف على الئظهر ليتم الفرعية للفقرة

 ،الدعوة في ومحددة معقولة مهلة خ*ل ،يقدم أن إلى الطلب يدعومودع أن له
 المناظر أو بالكلمات لها وصفاً أو للع*مة مختلفة مناظر ستة على يزيد ال ما

.معاً والوصف

٤١



تابع( (،٣)٣ ]القاعدة

 المناظر أو وصفها أو للع*مة المختلفة المناظر أن المكتب اعتبر !ذا ودتم

 المميزة التفاصيل يظهر يزال ال وجتم الفرعية الفقرة في إليه أشير مما والوصف

 يقدم، أن إلى الطلب يدعوموع أن له جاز كافية، غير بصورة المجسمة للع*مة

للع*مة. عينة الدعوة، في ومحددة معقولة مهلة خ*ل

.تعديل من يلزم ما مع اا١(متماا٢) الفقرة تطبق ومتم

كات إذا »،١٣» (ؤتم١) ٣ المادة Hغراض نع*سف[ الحرفي ]ارثر (٤)

 المكتب يستعمله الذي الخط غير بخط مادة على أوتشتمل مادة من تتألف الع*مة

 نقل اقتضاء جاز المكتب، يتعملها التي اHرقام غير بأرقام عنها معبر أرقام أو

المكتب. يتعملها التي واHرقام بالخط المادة لتلك حرفي

 الع*مة كات إذا »،١٤» (ولمتم١) ٣ المادة Hغراض //هدمي[ ]رجة )ه(

 أوإحدى اللغة غير بلغة كلمةأوكلمات تحتويءلىكلمةأوكلماتأو من تتألف

 تلك إلى أوالكلمات الكلمة لتلك ترجة افتغام جاز المكتب، يقبلها التي اللفات

اللفات. تلك أوإحدى اللغة

 إليها المثار المهلة تقل ال اص؛/ع*مة[ اعديم/يؤت ة۶]م (٦)

 مكتب قبل من الطلب قبول تاريخ من اعتباراً أشهر ستة عن (٦) ٣ المادة في

 الحق التجيل حب أوما الطلب ولمولع .لديه الطلب أوع الذي المتعاقد الطرف

 أشهر، ستة عن منها كل تقل ال فرات على المهلة تلك تمديد على الحصول في

 مراعاة وشرط اHقل على التة ونصف شتين الكلي التمديد يباغ أن شرط

المتعاقد. الطرف ذلك قانون في عليها يتص التي الشروط

٤٢



٤ القاعدة

بالتمثيل المتعلقة التفاصيل

 مكب تلم تاريخ اعباراًمن (ودك٣) ٤ المادة في المشارإيها المهلة نحب

 شهر عن المهلة تلك تقل وال .المادة تلك في المثارإليه البلتغ المعني المتعاقد الطرف

 الطرف ذلك أراضي داخل باممه التبلتغ يتم الذي الثخص عتوان كان إذا واحد

المتعاقد. الطرف ذلك أراغي خارج العتوان ذلك كان إذا شهرين وعن المتعاقد،

ه القاعدة

ا¸يداع بتاريخ المطفة التفاصيل

 ،الطلب يستوف لم إذا رات[ اارزم ء استفك عدم إه في ممتع ا ]/الءجريء (١)
 القابلة )!( (٢) أو (وحمكا١) ه المادة مقتضيات من أياً له، المكتب تلم وقت

 المقتضيات تلك استيفاء إلى فوراً الطلب موع يدعو أن المكتب على للتطبيق،

 على واحداً شهراً المهلة تلك تكون أن على الدعوة، في المذكورة المهلة خ*ل

 المتعاقد الطرف أراضي داخل الطلب مودع عنوان كان إذا الدعوة تاريخ من اHقل

 الطرف أراضي خارج الطلب موع عنوان كان إذا االكل على وشهرين المعني،

 .خاص رسم بتديد مشروطة الدعوة تلبية تكون أن ويجوز .المعني المتعاقد

 الدعوة إرسال عن المكتب تخلف إذا حتى قائمة المذكورة المقتضيات وتبقى

.المذكورة

 الدعوذالمثار الطلب مودع لبى إذا سبح[ إة٠م,يخنحي الرخ (٢)

 في إليها المشار المهلة خ*ل ،ستحق خاص رسم أي وسدد (١) الفقرة في إليها

 فيه سلم قد المكتب يكون الذي هوالتاريخ ا¸يداع تاريخ يكون أن تعين الدعوة،

إليه ودفع (ونم،١) ه المادة في إليها والمثار المطلوبة والعناصر البيانات جع

٤٣



تاح[ (،٢) ٠ ]القاعدة

 لولم كما الطلب يعامل ,اال، .(و/كا٢) ه المادة في اليه والمنار المتحق الرسم

إيداعه. يقم

 التي الظروف تحديد في حراً متعاقد طرف كل يكون ,سم[ الريغ (٣)
 في له سديد أو مكتبه قبل من تسلم بمثابة رسم تسديد أو وثيقة تسلم فيها يعتبر

 التالي الجهات إحدى لدى بالفعل الرسم أويسدد الوثيقة فيها تسلم التي الحاالت

ذكرها:

له، فرعي مكب أو المكتب لذلك فرع «١)ر

الظرف كان إذا المتعاقد، الظرف مكتب عن نيابة وطي مكتب أو ٠٢٠

 «،٢(»١) ١٩ للمادة وفقاً حكومية دولية منظمة المتعاقد

للبريد، رسمية دائرة أو <(٣))

 رسمية دائرة تكون وال المتعاقد الطرف يحددها البريد لتسليم أودائرة (، ٤))

. للبريد

 الطلب بع يسمح المتعاقد الظرف كان إذا سءكس[ ]استئ/، (٤)

 الطرف مكتب فيه يتسلم الذي التاريخ فإن بالفاكس، الطلب إيداع وتم بالغاكض
 المذكور المتعاقد للطرف يجوز أنه على الطلب، تسلم تاريخ يكون الفاكس المتعاقد

 شهر مهلة خ*ل المكتب إلى الطلب لذلك اHصلية النسخة تبلغ أن يقتضي أن

الفاكس. المذكور المكتب فيه يتلم الذي التاريخ من اعتباراً اHقل على واحد

٦ القاعدة
بالتوتع المتعلقة التفاصيل

 ،معنوي شخص عن موقعاًبالنيابة ما تبلغ إذاكان ص/تمعتونيج[٤سخ ]اثمل (١)
 المولع الطبيعي الشخص أوختم توقع يكون أن يقتضي أن متعاقد طرف Hي جاز

 الرئيسي أواالسم العائلة اسم باHحرف يوضح ببيان مشفوعاً ختمه التعتل أو

الشخص، لذلك الثانوية أو الشخصية اHسماء أو الثانوي أو الشخصي واالسم

٤٤



(،ىه[١)٦ ]القاعدة

 المذكور، الشخص عادة يستعملها التي اHسماء أو عادة يستعمله الذي االمم أو

. اختياره حسب

 عن (ب٢) ٨ المادة في إليها المثار المهلة تقل ال ص؛لمصاً (٢)
. بالفاكس المحالة الورقة سلم تاريخ من اعتباراً واحد شهر

 الختم أو التوقع يكون أن يقتضي أن متعاقد طرف Hي يجوز ]ارتكريغ[ (٣)

 مطلوبأولكنه البيان ذلك وإذاكان للتوقعأوالختم. الفعلي للتاريخ مشفوعاًببيان

 فيه يتسلم الذي هوالتاريخ يكون أوالختم للتوقع الفعلي التاريخ فإن متوافر، غير

 التاريخ لذلك سابقاً تاريخاً أويكون ،أوالختم التوقع يحمل الذي التبلغ المكتب

بذلك. يسمح المتعاقد الطرف كان إذا

V القاردة

 رقمه بدون الطلب تعريف طريقة

 الرقم ذلك ولكن برقمه طلب اHمرتعريف اقتضى صقةمبى[إذا (١)

 إذا معرفاً يعتبر الطلب فإن ،أوممثله الطلب لمودع أومعروفاً بعد صادراً يكن لم

: ذكره يلي ما قدم

وجد، إن للطلب، المكب يمنحه الذي المؤقت الرقم ٠١٠

الطلب، عن نسخة أو ،٢٠

 المكتب فيه تسلم الذي التاريخ ببيان مشفوعة ،الع*مة عن أونسخة ((٣))
 أو الطلب موع يوفره وبرقم الممثل، أو الطلب مودع علم حد على الطلب،

الطلب. لتعريف الممثل

 يطالب أن متعاقد طرف Hي يجوز ال اخرى[ مقتضذت ]حظربري (٢)

أجل من (١) الفقرة في إليها المشار المقتضيات خ*ف مقتضيات أي باستيفاء

٤٥



مع[ (،٢)٧ ]القاعد؛

 أو الطلب لموع أومعروفاً بعد مادراً الطلب ذلك رتم يكن لم إذا طلب تعريف

- ممثله

٨ القاعدة

 والتجديد بالمدة المتعلقة التفاصيل

تقديم خ*لها يجوز التي الغزة تبدأ (وجكا،١) ١٣ المادة Hغراض
 تاريخ من اHقل على أشهر ستة قبل التجديد رسم وشديد التجديد التماس

 قدم وإذا . التاريخ ذلك من اHقل على أشهر ستة بعد وتئتهي التجديد، استحقاق

 التجديد، استحقاق تاريخ بعد اHمران تم أو رسومه سددت أو التجديد التماس

٠ التجديد ۶¸جرا إضافي رمم تسديد يشزط أن متعاقد طرف Hي جاز

٤٦





 ١ رتم النموذجية الدولية االستمارة
ع*مة تسجيل طلب

.....................مكتب إلى مقدم

فقط المكب المال

الطلب* لمودع المرجس الرنم
........................لدغل*: المرجي الرنم

اساتجل٠-ائ١
الطلب. هذا في المتنخة الع*مة تجيل االستمارة هذه بموجب يلتمى

 الرنم أو الطلب مرع خممه الذي المرجعي الرنم المكان هذا في يين أن يجوز
الرنمين. أوك* الطلب لهذا الممثل خسه الذي المرجعي



صفحة ، ١ رقم النموذج

الطلب )مودعو( مودع -٢
:ذكره يلي ما يان يرجى طبيعياً، شخماً الطلب مردغ كان إذا ١-٢

الربي*: أواالمم العائلة امم )أ(
اثانوي االسم أو الشخصية( )اHسماه الشخصي االسم )ب(

الثانوية(*: )اHسماه
 الرسمية تميته يان يرجى معنوياً، شخصاً الطلب موع كان إذا ٢٠٢

الكاملة:
والبلد(: البريدي الرقم ذلك في )بما العنوان ٣-٢

الفاكس: )أرقام( رقم الهاتف: )أرقام( رنم
للمنطقة( الدليلي الرمز )مع للمنطقة( الدليلي الرمز )مع

الجية: بلد ٤٠٢
ا¸نامة: محل بلد
الموسة**: بلد

:ذكره يلي ما يان يرجى معنوياً، شخصاً الطلب موع كان إذا -ه٢
المعنوي: للشخص القانوني الطايع -
 على بتاه تظم التي الدولة تلك داخل ا¸قليمية والوحدة الدوآل -

االنتقاه: عند المعنوي، الشخص قانونا
 مودع من أكثر هناك كان إذا الخانة هذه في ع*مة وضع يرجى □ ٦٠٢

 ورقة على م٣ قائمة إعداد يرجى الحاال، هذه وفي واحد؛ طاب
 ٣-٢و ٢-٢ أو ١-٢ ابزد في إبها المثار ابيانات وذكر إضافية

٠ منهم*** واحد بكل يتعلق فيما -ه٢و ٤-٢و

الكاملة اHمماه هي و)ب( )أ( الفرعيين ابتدين في يانا يتعين التي اHسا* *
م الطلب. مودع عادة ستعملها التي اHسماه أو الطلب لمودع

.وفعلية حقيقية أوتجارية صناعية مؤسة أي امؤسة، كلمة تعتي **
 ولم مختلفة عناوين مع للطلب مودعين بعدة فائمة ا¸ضافية الورفة تضمنت إذا ***

ا¸ضافية. الورنة في المراماة عتوان تحت خط وضع وجب ممثل، هناك يكن



مغحة ، ١ رتم انموذج

الممثل -٣
 طل غير الطلب مودع □ ١-٣

طل الطلب موع □ ٢-٣

اطل تعريف □ ١-٢-٣

االبم: ١-١-٢-٣

والبلد(: البريدي الرقم فيه )بما العنوان ٢-١-٢-٣

الفاكس: )أرفام( رنم الهاتف: )أرقام( رنم
للمنطقة( الدليلي الرمز )مع للمنطقة( الدليلي الرمز )مع

المكتب. حوزة الرصي التوكيل □ ٢-٢-٣
....................................التسلسلي: الرقم

مرفق. الرسي التوكيل □ ٣-٢-٣
ال. وقت في الرسمي اكوكيل سيقدم □ ٤-٢-٣

٠الحاجةإلىتوكيلرسي □ -ه٢-٣

*** للمراطة -ءزان٤

 رقم بعد له يخصص لم أو له خصص قد الرسمي التوكيل يكن لم إذا خالياً يترك *
ممثله. أو الطلب لمودع بعد معروفاً التللي الرنم يكن لم إذا أو تللي،

لموع يكن لم إذا ٤ البند عنوان أسفل الموجود المكان في للمراسلة عتوان بيان يجب **
 محل واحد، طلب موع من أكثر هتاك كان إذا الطلب مودعي من أوالي الطلب،

 الذي المتعاقد الطرف أراضي في وفعبة حقيقية تجارية أو مناعية مؤسة أو إقامة
 في إال الطلب، هذا ض اHور الصفحة في اسه المذكور هوالمكتب مكتبه يكون

.٣ البند في ممثل فيها يذكر التي الحاالت



٤ صفحة ، ١ رتم النموذج

باHولو، ،-المطابة
ت التالية: باHولوية االستمارة هذه بموجب الطلب مودع يطالب □
:اHول* ا¸يداع )مكتب( بلد ١٠٥

اHول ا¸يداع تاريخ ٢ه-

وجد( )إن اHول لإليدع الطلب رقم ٣ه-

بأولويته** المطالب الطلب عن معدنة نخة ٤ه-

مرفقة. □ ١٠٤٠٥

 الطلب إيدع تاريخ من أشهر ث*ثة خ*ل تقدم سوف تاً ٢٠٤٠٥
الحالي.

 المصدفة النخة ترجة ٥٠٥

مرفقة. □ ١٠٥٠٥

٢٠٥٠٥ I I الطلب إيدع تاريخ من أشهر ث*ثة خ*ل تقدم موف 
الحالي.

 إيدع من أكثر هناك كان إذا الخانة هذه في ع*مة وضع يرجى I ا ٦٠٥
 فائمة إعداد يرجى ،الحالة هذه وفي ؛بأولويته مطانب واحد

 في إليها المثار المطرمات وذكر إضافية ورقة على با¸يداعات
 والخدمات والبع ه —وه ٤٠وه ٣وه- ٢وه- ١٠٥ البتود

إيدع. بكل يتعلق فيما منها كل في المذكورة

 )مثأل، وطياً مكتباً ليس مكب لدى أودع فد بأولويته المطالب الطلب كان إذا *
 ومكتب التجارية، للع*مات بتيلوكس ومكتب الفكرية، للملكية اHفريقية المتظمة
 ذلك امم ذكر وجب وانماذج((، والرسوم )الع*مات الداخبة الرق في اكسيق
المكتب. اسم وليى البلد امم ذكر وجب وإال، البلد. اسم من بدال المكب

من مصدفة تكون بأولويته المطالب الطلب عن نخة مصدفة، انخة بعبارة يقصد * *
لألمل. مطابقة باعتبارها الطلب ذلك نلم الذي المكب



ه صفحة ، ١ رقم النموذج

المتفا** بلد في )التسجي*ت( التسجيل -٦
I I مرفقة المنثا بلد في التجيل )شهادات( شهادة .

معرض في العرض عن الناجة الحماية -٧
 االنتفع في يرغب الطلب موع إذاكان الخانة هذه في ع*مة وضع يوجى □

 هذه وفي معرض. في خدمات أو وا -بع عرض عن تاجة حماية بأي
إضافية. ورقة على التفاصيل بيان يرجى الحاال،

الع*مة عن نسخة -٨

 إثبات تقديم في يرغب الطلب موع كان إذا الخانة هذه في ع*مة وضع يرجى
الطلب. يدع عن بارص اتفافية ض (١أ-) )خاماً( ٦ للمادة وفقاً



٦ صفحة ، ١ رنم النموذج

 وينثرها الع*مة المكتب يجل أن في الطلب موع يرغب □ ١-٨
* .يتعملها التي المعيارية والرنام بالحروف

للع*مة. مميزة كمة بلون يطالب ه ٢—٨

 *ا(: المطالب اHلوان )سميات به المطالب اللون سمية ١-٢-٨

:اHلوان( )تلك اللون ذلك فيها التي السية الع*مات أجر ٢-٢-٨

٣-٨ n مجمة. الع*مة
مذاظرمختلغةللع*مةمرفقة.٠...* □

 مرفقة. واHسود باHبيض الع*مة عن نخة ...*** ٤-٨

.مرفقة الع*مة عن ملونة نخة ...*** -ه٨

للع*مة الحرفي -الثل٩
يلي: كما حرفياً نقأل منها أوجز* الع*مة نقل تم

الع*مة ترجة-١٠
:يلي كما منها جز* أو الع*مة ترجة تمت

 عناصر تتضمن التي بالع*مات يتعلق فيما ٠كهذ رغبة عن التعبير يمكن ال *
،العناصر ذه مثل تتغمن ألمها المكتب اعتبر وإذا ٠منها تتألف أو تصويرية
.المربع وينثرهاكماتظهرفي الع*مة ويعجل الطلب موع رغبة يجاهل كوف

 ؟ ما مع للع*مة، مختلفة مناظر عدة على ٨ البن في الموجود المرح يثتمل لم إذا **
 المناظر تلك عدد وذكر الخانة هذه في ع*مة وضح يرجى باالستمارة، مرفقة

المختلفة.
.الملونة أو وا واHمرد بااليغى النخ عدد ذكر يرجى ***



٧ صفحة ، ١ رنم النموذج

الخدات و/أو البع-١١
: الخدمات* أو وا التخ أسما

 هذه وفي كانياً؛ أخ*ه المكان يكن لم اذا الخانة هذه في خ*مة وضع يرجى □
إضافية. ورقة على واأوالخدمات الطع أمماه ذكر يرجى الحالة،

 الفعلي؛ أوباالنتفاع االنتفاع بية يتعلق إع*ن -١٢
الفعلي االنتفاع وإثبات

 تهد مرفهاً ا¸ع*ن كان إذا الخانة هذه في ع*مة وضع يرجى □ ١-١٢
االشمارة.

 الفعلي االنتفاع إثبات كان إذا الخانة هذه في ع*مة وضع يرجى □ ٢-١٢
.االستمارة تبذه مرفقاً

باللفات متعلقة مقتضيات -١٣
بفرض طيه مشفوع المرفق كان إذا الخانة هذه في ع*مة وضع يرجى ا ا

.المكب** إلى بالنبة للتطبيق قابلة لغوية مقتضيات أي اشيفاه

 تمتيف أصناف من واحد محنف من أكثر إلى سي أوالخدمات وا الح كانت إذا *
 صئف كل رنم يان ووجب التصتيف، ذلك Hمناف طبقاً جعها وجب بى،
العنف. ذلك لرنم وفقاً ذاته المنف إلى سي التي و/أوالخدمات اداع وجع
 تعنيف أصئاف من واحد محنف إلى تتمي الخدمات أو البع جع كانت وإذا
٠ الصنف ذلك رنم بيان وجب ،نيص

واحدة. لغة من بأكثر يقبل المكقب كان إذا إال الخانة هذه استعمل ال **



٨ صفحة ، ١ رنم النموذج

أوالختم التونع-١٤
٠ تعتلختمه:٠أوالم المربع الطبيعي الثخص امم ١-١٤
هوالتوقعأو المبين ماإذاكان حسب المناسبة الخانة في ع*مة ير-صوخع ٢-١٤

:أحدتا عن نيابة ختمه أووضع وقع أولمن أوالممثل الطلب لمودع الختم
مودعالطلب. □ ١-٢-١٤

□الممثل. ٢٠٢٠١٤
 :الختم أووضع التوقح تارخ ٣- ١٤

التوقحأوالختم: ٤٠١٤

)بوم( الرم ٠١٥
 الطلب: هذا عن المددة( الرمرم )مبالغ المدد الرسم ومبلغ العملة ١٠١٥

القديد: طريقة ٢-١ه

والمرفقات ا¸ضافية اHوراق-١٦
 إنحافية أوراق هناك كانت إذا الخانة هذه في ع*مة وضع يرجى □

والمرفقات: ورافى٠اال لتلك الكلي العدد وبيان ومرفقات،



 ٢ رمق ال7وذجية الدولية االمشارة
الرس اتوكد

.....................مكتب لدى تباشر التي لإلجرءات

فقط المكتب المال

.................المش*: للشخص المرجعي الرتم

-التعين١
.ممده أنه على أدنا، ٣ البن في المعرف اسعى أدنا، المربع يعجن

المجن** المكلف الفخص جم٢

اسل -٣
االم: ١٠٣

وابد(: البريدي الرنم ذلك في )بما اسران ٢-٣

الفاكى: )ارقام( رنم الهاتف: )ارقام( رنم
للمنطقة( الدبلي الزز ).ع للمنطقة( الدبلي الرمز )مع

 لهنا اشجن اسعى خععه الذي المرجس الرنم المكان هنا في ين ان يجرز *
الرس. التوبل

 الذي االم فإن الطلب(، مردس )أحد الطب مودع عر اشجن اسعى كان إذا ٠٠
 عذا لرفح )الطبات( الطب في لببن عر كا المودع، ذلك ام عو يانه يلزم

 أساب )احد اتجبل ماب عر المذكور اسعى كان ئذا الربل.
 هو كما ذلك، التجيل صاجيع امم هو يانه يلزم الذي االمم فإن التجيل(،

 موع غير سياً شخصاً المذكور الثخص كان وإذا .الع*مات مجل في مفيد
 لذلك الكامل االمم هو يانه يلزم الذي االمم فإن التجيل، أوصاحب الطلب

. الشخص ذلك عادة يتعمله الذي االمم أو الشخص



منحة ، ٢ رتم النموذج

 المعفية( )الطلبات المعفى -الطب٤
المعية( )التسجي*ت المعني التسجيل أو وا

:ذكره يلي بما الرسمي التوكيل هذا يتعلق

للشخص وال*حقة الموجودة اتجي*ت أو وا الطلبات جع تا ١-٤
إضافية. ورقة على مبين امشاء أي مراعاة شرط المعؤن،

)اسي*ت التالي اسيل واأو التالية( )الطلبات التالي □الطلب ٢٠٤
التالية(:

)الع*مات( بالع*مة المتعلقة( )الطلبات المتعلق الطلب ١٠٢٠٤
اناب*:

 أي عن فف*' اناب**، )اHرقام( الرنم )الطبات( الطلب ٢٠٢٠٤
:ذلك( عن ناتجة )سجي*ت ناتج تجيل

اناب: )اHرقام( الرنم )اسي*ت( اسيل ٣٠٢٠٤

أو٢-٢-٤أو١-٢٠٤□إذالميكنالمكانالواردضابتد ٤٠٢٠٤
 الخانة هذه في ع*مة وضع يرجى كافياً، ٣٠٢٠٤
.إضافية ورقة على المطرمات وتقديم

 الطلب مع المكتب لدى مودعاً الرسمي التوكيل كان إذا ابند ذا استكمال يرجى *
)الطبات(.

 جاز أولممثله، الطلب لموع معروفاً يكن لم أو بعد مدر ند الطلب رقم يكن لم إذا **
 ئ إن للطلب، المكتب يمنحه الذي المؤنت الرقم ،١٠ بتقديم: الطلب ذلك تعريف
 للتاريخ بتيان مثفوعة الع*مة، عن نخة أو ،٣٠ الطلب، عن نخة أو ٠٢٠ وجد،
 يوفره وبرقم ،ممثله أو الطلب موع علم حد على ،الطلب المكب فيه تلم الذي
.الطلب لتعريف ممثله أو الطلب موع



صفحة ، ٢ رنم النموذج

الرسي التوكيل نطاق-٠
 في الحق للممثل كان إذا الخانة هده في ع*مة وضع يرجى I I ١ه-

 التالي اHغراض ذلك في بما اHغراض، لجمح كممثل التمرف
:تسجيل أوصاحب طلب هوموع المعس الشخص ذكرهاإذاكان

)الطلبات( الطلب سحب □ ١-١ه-
)التجب*ت( التجيل عن التخلي □ ٢-١ه-

 في الحق للممثل يكن لم إذا الخانة هذه في ع*مة وضع يرجى □ ٢ه-
 ورقة على أو هنا والتوضح اHغراض لجمح كممثل التمرف
المطل: تديل ض المنتا؛ اHغراض اغابة

الخم آد التوقع-٦
ختمه: أوالمتعتل الموقع الطبيعي الشخص امم ١-٦

:الختم وضع أو التوقح تاريخ ٢-٦
الختم: التوجعأو ٣-٦

والمرفقات ا¸ضافية اHوراق -٧
 إضافية أوراق هناك كانت إذا الخانة هذه في ع*مة وضع يرجى □

والمرفقات: اHوراق لتلك الكلي العدد وبيان ومرفقات،



ئع



 ٣ رؤم النموذجية الدوية االستمارة
)تغييرات( تغيير تقييد بفرض التماس

)العناوين( أوالعتوان )اHسا*( االم في
 )ع*مات( ع*مة لتجيل )طلبات( طلب أو وا )تجي*ت( تجيل بثأن

...................مكتب إلى مقدم

فقط المكتب الستعمال

..................:الطلب* أومودع وا التجيل لماحب المرجعي الرتم
...................................................للممثل*: المرجس الرقم

التقييد بفرض التماس - ١
. هذاااللتماس في الواردة( الوارد)التغييرات تقيدالتغيير االستمارة هذه بموجب إلتمس

 اسية( )الطبات المعني واأواسب المعبة( )العجي*ت المعني الثجيل -٢
التالي الطلب و/أو التالية( )التجي*ت التالي بالتجيل االلتماس هذا يتعلق

التالية(: )الطلبات
انجي*ت(: )أرقام التجيل رنم ١٠٢

الطلبات(**: )أرقام اسب رتم ٢-٢
 كافياً،يرجىوتحع٢-٢أو١-٢إذالميكنالمكانالواردفيالبذد □ ٣-٢

.إضافية ورقة على المطومات وتقديم الخانة هذه في ع*مة

 مودع أو وا التسجيل ماحب خمصه الذي المرجعي الرتم المكان هذا في ين أن يجور *
االلتماس. لهذا الممثل خممه الذي المرجعي الرتم و/أو الطلب،

 ذلك جازتعريف ،أولممثله الطلب لمودع معروفاً يكن أولم بعد مدر قد الطلب رتم يكن لم إذا **
 عن نخة أو ،٢٠ وجد، إن للطلب، المكتب يمنحه الذي المؤنت الرتم ٠١٠ بتقديم: الطلب

 على الطلب، المكتب فيه نلم الذي للتاريخ بييان مدعوعة الع*ط، عن أونخة ،٣٠ الطلب،
.الطلب لتعريف أوممثله الطلب مودع يوفره وبرنم ،ممثله أو الطلب مودع علم حد



صفحة ، ٣ رتم النموذج

الطلب )مودعو( أوموع وا التجيل )أصحاب( صاحب -٣
يان يرجى ،طبيعياً شخهاً الطلب أوموع وا التسجيل صاحب كان إذا ١ -٣

:الرئيسي* أواالسم العائلة اب ن ٠٠)أ(

الثانوي االسم أو الشخصية( )اHسما* الثخمي االسم )ب(
الثانوية(*: )اHسما

 بيان يرجى ،معنوياً شخهاً الطلب أوموع وا التجيل ماحب كان إذا ٢ -٣
الكاملة: الرسمية تسميته

والبلد(: الريدي الرنم ذلك في )بما العنوان ٣-٣
الفاكس: )أرقام( رقم الهاتف: )أرقام( رقم
للمنطقة( الدليلي الرمز )مع للمنطقة( الدليلي الرمز )مع

 صاحب من أكثر هناك كان إذا الخانة هذه في ع*مة وضع يرجى □ ٤-٣
 إعداد يرجى الحالة، هذه وفي واحد؛ طلب أومودع وا تجيل

 ابنود في إبها المثار البيانات وذكر إضافية ورقة على م٣ قائمة
٠ منهم** واحد بكل يتعلق فيما ٣-٣و ٢-٣ أو ١-٣

؛-المحل

وابلد(: البريدي الرنم ذلك في )بما العتآن ٢-٤

الفاكس: )أرقام( رنم الهاتف: )أرقام( رقم
للمنطقة( الدبلي الرمز )مع للمنطقة( الدليلي الرمز )مع

:الرسي** للتوكيل التلل الرقم ٣-٤

للمراسلة عتوان ه-

 ئ الطلب في ابينة اHسما هي و)ب( )أ( الفرعين ابتدين في يما يتعين التي اHسما *
االلتماس. ذا موضع )انجي*ت( انجيل بخمرص المقيدة أو )الطبات(

 أو تللي، رنم بعد له يخممى أولم له خممى قد الرسي التوكيل يكن لم إذا خاباً يرك **
أوالممثل. الطلب لمودع و/أو انجيل لماحب بعد معروفاً التدني الرنم يكن لم إذا



صفحة ،٣ رتم النموذج

)التفيهرات( التغيير بيان -٦
:تفترها المطلوب البيانات ١ —٦

التغير*: اجر بعد البيانات

كافياً؛ أع*ه المكان يكن لم إذا الخانة هذه في ع*مة وضع يرجى □ ٢-٦
 البيانات مع تغيرها المطلوب اليانات ذكر يرجى الحالة، هذه وفي
.إضافية ورقة على اتفيير إجرا* بعد

الخم أو التوي-٧
:ختمه المتعتل أو المربع الطبيعي الثخص اسم ١-٧

أو هوالتوقع المبين إذاكان ما حب المناسبة الخانة في ع*مة ونع يرجى ٢-٧
 أو وقع لمن أو للممثل أو الطلب موع أو وا التجبل لصاحب الختم
: احدهم عن نيابة ختمه وضع

 ٠ الطلب* موع أو وا التجيل صاحب ه ١ —٢-٧

الممثل- □ ٢-٢-٧
:الخم وضع أو التوقع تاريخ ٣٠٧

أوالختم: الوقع ٤-٧

التغيير. إجرا* بعد )العناوين( العنوان أو وا )اHسماء( االم يان يرجى *



٤ صفحة ،٣ رنم انموذج

الرسم -٨
O : انغيير)الفييرات( نقييد االنماس هذا عن المدد الرسم ومبلغ العملة ١ -٨

:التديد طريقة ٢-٨

والمرفقات ا¸ضافية اHوراق-٩
إضافية أوراق هناك كانت إذا الخانة هذه في ع*مة ونع يرجى □

:والمرفقات اHوراق لتلك الكلي العدد وبيان ومرفقات،



 ٤ رقم النموذجية الدوية االستثمارة
الملكية في تغيير تقييد بفرض التماس

الع*مات لتجيل )طلبات( أوطلب وا )تجي*ت( تجيل بشأن

..................مكتب إلى مقدم
فقط المكتب الستعمال

الطلب* أوموع وا التجيل لصاحب المرجعي الرتم
................................................للممثل*: المرجعي الرتم

اي بفرض اتماس-١
.االنماس هذا ني الوارد الملكية في التغيير تقييد االستمارة هذه بموجب يلتمس

 المعبة( )الطبات المضي و/أوالطلب المعبة( )انجي*ت المضي انجيل -٢
التالي الطلب أو وا اتالية( )اتجي*ت اتالي باتجيل االتماس هذا يتعلق
اتاب(: )اسبات

اتجي*ت(: )أرقام اتجيل رتم ١-٢

اسبات(**: )أرقام الطلب رتم ٢٠٢

 كافياً،يرجىوضع٢-٢أو١-٢إذالميكنالمكانالواردفيالبذ □ ٣-٢
.إضافية ورفة على المطرمات وتقديم ،الخانة هذه في ع*مة

 أو وا اتجيل صاحب خصمه الذي المرجعى الرنم المكان هذا في يين أن يجرز *
االتماس. لهذا الممثل خصمه الذي المرجعي الرنم أو وا الطلب، موع

 جاز أولممثله، الطلب لموع معروفاً يكن أولم بعد صدر فد الطلب رقم يكن لم إذا **
 إن ،للطلب المكتب يمتحه الذي المؤنت الرقم ٠ ١ا :بتقديم الطلب ذلك تعريف

 للتاريخ ببيان مثفوعة ،الع*مة عن أونخة ،٣» ،الطلب عن أونخة ٠٢٠ ،وجد
 يوفره وبرتم أوممثله، الطلب موع علم حد على الطلب، المكتب فيه نلم الذي
٠ الطلب تعريف ممثله أو الطلب موع



 ٢ صفحة ، ٤ رنم النموذج

بالتفعر المتأثرة أوالخدمات وا البع -٣
١ -٣ i I والخدمات البع جع كانت إذا الخانة هذه في ع*مة وخع يرجى 

 المثار )التجي*ت( أوالتجيل وا )الطلبات( الطلب ني الواردة
بالتفتر. متأثرة ٢ البند ض )إليها( إليه

 أو طلباً يذكر ٢ البند كان إذا الخانة هذه فى ع*مة وع يرجى □ ٢-٣
 فى الواردة والخدمات الش بعض كان وإذا فقط واحداً تجي*

 يان ويرجى بالتفتر، متأثرا فقط التجيل أو الطلب ذلك قائمة
 المالك أوتجيل طلب فى تظهر أن ينبغي التي والخدمات البع

 فى تبقى غيرالمبيتة والخدمات اللع فإن الحالة، ٠الجديد)وفىهذ
التجيل(: أوصاحب الطلب موع أوتجيل طلب

٣-٣ I من أكثر يذكر ٢ البند كان إذا الخانة هذه فى ع*مة وضع يرجى ا 
 اHقل على منها واحد ني التغير كان وإذا واحد أوسجيل طلب
 وني الغانة. في انواردة والخدمات اللع ص من أقل في يؤثر
 بكل يتعلق فيما إضافية، ورفة على يبين أن يرجى الحاال، هذه

 البح جح في يؤثر التفتر كان إذا ما ،حدة على أوتمل طلب،
 أو وا البع بعض كان وإذا فقط. بعضها فى أو الخدمات أو

 تعين بالتغيير، متأثراً فقط أوتجيل طلب بأي المتعلقة الخدمات
.٢-٣ البند ني المحددة بالطريقة ذلك يان

O



٣ مغحة ، ٤ رنم النموذج

الملكة تجي اتغير -ىس٤
 ٠ عقد. عن الملكية في التغيير يتجم ا 1 ١-٤

ذكرها: اتالي اندات أحد طيه أرفق

.لألدل مطابقة باعتبارها مصدقة العقد، عن نخة تاً ١-١ —٤

٢-١-٤ I I ستخرجاً باعتباره مصدق العقد، ض متخرخ
.العقد من صحيحا

نقل. شهادة ه ٣-١-٤

ضدنقل. □ ٤-١-٤

 أخرى(. إلى )شركة انغمام عملية عن الملكية في التغيير يتجم □ ٢-٤

 مطابقة نخة باعتبارها معذقة ذكره، اتالي اند عن شخة طيه أرفقت
االنضام: لعملية ومبتة لألصل،

التجاري. السجل من ستخرج □ ١-٢-٤

٢-٢-٤ I المختمة اللطة من صادر ضدآخر ا.

انغمام. عمية أو عقد عن الملكية في التغيير يتجم ال □ ٣-٤

١-٣-٤ I I مصدقة للتغيير، مبت ضد عن نخة طيه أرفقت
.لألصل مطابقة شخة باعتبارها



٤ صفحة ، ٤ رنم النموذج

الطلب )مودعو( مودع أو وا التسجيل )أصحاب( صاحب -٠
٠ يان يرجى شخماًطبيعياً، الطب أومودع وا جيل—الت صاحب إذاكان ١ه-

:** الربي* االمم أو العاتلة امم □ ن ٠٠)أ(

الثانوي أواالم )اHممالنخصية( الشخصي االم I ا )ب(
الثانوية(*: )االسما

معنوياً، شخصاً الطلب مودع أو وا التجيل صاحب كان إذا □ ٢ه-
: الكاملة الرسمية تميته بيان يرجى

والبلد(: البريدي الرقم ذلك ض )بما العنوان □ ٣ه-
الفاكس: )أرقام( رنم الهاتف: )أرقام( رنم
للنطقة( الدبلي الرض )مع للمنطقة( الدليلي الرمز )مع

 صاحب من أكثر هناك كان إذا الخانة هذه في ع*مة وضع يرجى □ ٤ه-
الحالة، هذه وفي التغيير؛ يمه واحد طلب موع و/آو تجيل
 إبها ادار ابيانات وذكر إضافية ورقة على م٣ قائمة إعداد يرجى

منهم. واحد بكل يتعلق فيما ،٣وه- ٢ه- أو ١ه- البنود في
 أو وا التجيل صاحب كان إذا الخانة هذه في ع*مة وضع يرجى ٠ ه-ه

الطلب، أومودعي وا التسجيل أمحاب أوأحد الطتي، مودع
 تفييد بفرض التماس تقديم دون أوالعناوين وا اHمما* في تر قد

 الملكية نقل الذي الشخص أن سبت مند وإرفاق التخير، ذلك
.ذاته الثخص )هم( هما الطلب أوموع وا التجيل وماحب

الطلب أومودع وا التسجيل صحب ممثي -٦

:والبلد( البريدي الرنم ذلك في )بما العتوان ٢-٦
الفاكس: )أرقام( رنم الهاتف: )أرقام( رنم
للمنطقة( الدبلي الرمز )مع للمتطغة( الدليلي الرمز )مع

بى*ح١الرنماكدللدوكيل ٣-٦

الطلب في اية االما هي و)ب( )أ( الفرعيين ابتدين في بيما يتعين التي األسما *
االلتماس. هذا موضع )انجي*ت( انجيل بخمرص المقيدة أو )الطلبات(

أو سدلي، رنم بعد له يخممى لم أر له خمص فد الرسمي التوكيل يكن لم إذا خالياً زك **

الممثل. أر الطلب لمودع و/أو انجيل لماحب بعد معروفاً انلل الرنم يكن لم إذا



ه منحة ، ٤ رتم النموذج

V— الظلع موجع ودأى الءجيل بام'ح المراباة عنوان

الجد( )الم*ك الحديد المالك -٨
ذكره: يلي ما يان يرجى طبيعياً، ثخصاً الجديد المالك كان إذا ١-٨

:** السي* أواالسم العائلة اسم )أ(
 )اHسما► الثانوي االسم أو الثخصية( )اHسما► الشخصي االسم )ب(

الثانوية*(:
 الرسمية تسميته بيان يرجى معنوياً، شخصاً الجديد المالك كان إذا ٢-٨

الكاملة:
والبلد(: البريدي الرقم ذلك في )بما العتوان ٣٠٨

الفاكس: )أرقام( رنم الهاتف: )أرقام( رقم
للضطقة( الدبلي الرمز ع٠) للدطقة( الدبلي الرمز )مع

الجية: بلد ٤٠٨
ا¸قامة: محل بلد
الموسة**: بلد

ذكره: يلي ما بيان يرجى معنوياً، شخصاً الجديد المالك كان إذا ٥٠٨
:المعنوي للشخصى القانوني الطابع -
 على بنا► تظم التي الدولة تلك داخل ا¸قليمية والوحدة الدودة -

االقضا►: عند المعنوي الشخص قانونها
 مالك من أكثر هناك كان إذا الخانة هذه في ع*مة وضع يرجى □ ٦٠٨

 ورقة على بهم قائمة إعداد يرجى الحالة، هذه وفي واحد؛ جديد
 ٣-٨و ٢٠٨أو ١٠٨ ابنود في المثارإبها ابيانات وذكر إضافية

.منهم*** واحد بكل يتعلق فيما -ه٨و ٤-٨و

 الكاملة اHسماه هي و)ب( )أ( الفرعتن البندين في يابا يتعين الي اHسا، *
الجديد. المالك عادة .ستعملها التي اHسماه أو الجديد للمالك

وفعلية. حقيقية تجارية أو مناعية مؤسة ٠»مؤسة كلمة تعي **
يكن ولم مختلفة عناوين مع جدد م*ك بعدة نائمة ا¸ضافية الورقة تضمنت إذا ***

ا¸ضافية. الورنة في المراس* عتوان تحت خط وضح وجب ممثل، هناك



٦ صفحة ، ٤ رنم النموذج

الجديد المالك ممثل -٩

ممثل. غير الجديد المالك □ ١-٩

مطل. الجديد المالك □ ٢-٩

الممثل تعريف ١-٢-٩

االسم؛ ١-١-٢-٩

: والبلد( البريدي الرقم ذلك في )بما العتوان ٢—١٠٢٠٩

الفاكس: )أرقام( رنم الهاتف: )أرقام( رنم
للمنطقة( الدليلي الرمز )مع للمنطقة( الدليلي الرمز )مع

المكب*. حوزة ني الدس اتوبل □ ٢-٢-٩
.................... اتللي: الرنم

الرس-رفق. التركيل □ ٣-٢-٩
الحق. وك ني الرس اتركلي سمقدم □ ٤-٢-٩

الرسي. التركيل الى حأجة ال □ -ه٢-٩

:الجديد** المالك مراطة هوان -١.

 رنم بعد له يخممى لم أد له خمعى لد الرس اتوبل يكن لم إذا خاباً يرك *
اسل. أو الجديد لدالك بعد اتلل.عروناً الرنم يمن لم أوإذا تللي،

 للمالك يكن لم إذا ١ * البند عنوان أسفل الموجود المكان في للمراسلة عنوان يان يجب **
 مخ إقامة محل واحد، جديد مالك من أكثر هناك كان إذا الجدد الم*ك من أوHي الجديد،

 يكون الذي المتعاقد الطرف أراضي في وفعبة حقيقية تجارية أو صناعية مؤسة أو
 الحاالت في إال االلتماس، هذا من اHور المنحة في اسمه المذكور هوالمكب مكتبه
.٩ابذ في ممثل فيها يذكر التي



٧ صفحة ، ٤ رتم انموذج

ام أد "-البرقع
ختمه: المتعتل أو المربع الطبيعي الثخص امم ١٠١١

هوالتونجعأوالختم المبين كان إذا ما المناسبة الخانة في ع*مة صوضع٠ير ٢-١١
 أووضع ونع أولمن أوللممثل الطلب أومودع وا انسجل لماحب

 تاًئ:يسفىجد„عع

المالكالجديد. □ ٢-٢-١١
□المطل. ٣-٢-١١

 الختم: أووضع التوضع تاريخ ٣-١١
انوتجعأوالختم: ٤-١١

 الملكية: في تغيير لتقيد االلتماس هذا عن المدد الرم ومببغ العملة ١-١٢
التديد: طريقة ٢-١٢

والمرفقات ا¸ضافية اHوراق-١٣
I I إضافية أوراق هناك كانت إذا الخانة هذه في ع*مة وضع يرجى 

والمرفقات: اHوراق لتلك الكلي العدد وبيان ومرفقات،



o



صفحة ، ه رفم النموذج  ه رتم النموذجية الدولية االستمارة
نقل شهادة

 الع*مات لتجيل )طلبات( طلب أو وا )تجي*ت( تجيل بشأن

..................مكتب إلى مقدمة

فقط المكتب الستعمال

؛-التصديق
 طمة أن على أدناه وقع س إيهم( )الحقول إيه والمتقول )الناقلون( الناقل يثهد
بموجب نقلت قد أدناه هومعرف مما )الطيات( أوالطلب وا )التجي*ت( التجيل

بانقل المتأثرة الخدمات واد البع -
والخدمات السلع جع كانت إذا الخانة هذه في علõمة وخح وجى □ ١-٣

 المثار )التجي*ت( أوالتجيل وا )الطيات( الطلب في الواردة
بالحقل. متأثرة ٢ البند في )إيها( إليه

 أو طياً يذكر ٢ البند كان إذا الخانة هذه في ع*مة وضع يرجى ه ٢-٣
 في الواردة والخدمات اللع بعض كان وإذا فقط واحداً تجيأل

 بيان ويرجى بالحقل، متأثراً فقط أوالتجيل الطلب ذلك قائمة
 المالك أوتجيل طلب في تظهر أن ينبغي الحي والخدمات السبع
 في تبقى المبيتة غير والخدمات السبع فإن ،الحالة هذه )وفي الجديد
التجيل(: أوصاحب الطلب موع أوتجيل طلب

 المحية( )السجي*ت المحى -التجيل٢
المحية( )الطبات المحي اسب واد
 التالي الطلب و/أو التاية( )التجي*ت التالي التجيل بتقل النهادة هذه تتعلق

التاية(: )الطلبات

التجي*ت(: )أرقام التجيل رنم ١-٢
الطلبات(*: )أرقام الطلب رقم ٢-٢

 كافياً،يرجىوخع٢-٢أو١-٢□إذالميكنالمكانالواردفيالبتد ٣-٢
.إضافية ورقة على المطرمات وتقديم ،الخانة هذه في ع*مة

 تعريف جاز لممثله، أو للناقل معروفاً يكن لم أو بعد مدر قد الطلب رقم يكن لم إذا *
 أو ،٢٠ وجد، إن للطلب، المكتب يمنحه الذي المؤنت الرنم ٠١٠ بتغديم: الطلب ذلك
 فيه تلم الذي للتاريخ ببيان منفوعة الع*مة، عن أونخة ،٣٠ الطلب، عن نخة

 لتعريف ممثله أو الحاقل يوفره وبرقم ممثله، أو الحاقل علم حد على الطلب، المكتب
اسب.

 من أكثر يذكر ٢ اين كان إذا الخانة هذه في ع*مة وضع يرجى □ ٣-٣
 اHقل على منها واحد في التقل كان وإذا واحد -سجيل أو طلب
 بكن يطق ا٠ذي ور؟إضافية، ض يبين ان٠يرجى غالة،٠ هذه وفي . الغائمة فى ابواودة والخدمات( لعكا جع ص أقبة في يؤثر

 البع جيمع في يؤثر التقل إذاكان ط ،حدة على أوتجبل طلب
 أو وا البع بعض كان وإذا .فقط بعضها في أو الخدمات أو

 تعين بالحقل، متأثراً فقط أوتجيل طلب بأي الحملقة المقدمات
.٢-٣ البد في المحددة بالطريقة ذلك يان



صفحة ، ه رقم النموذج

الثانوية(*: )اHمما،

)الثاقلون( الناثل-٤

:ذكره يلي ما يان يرجى طبيعياً، شخصاً التاقل كان إذا ١-٤

الربي*: أواالمم العائلة امم )أ(

الثانوي االمم أو الشخصية( )اHسما اسمي االمم )ب(

 الكاطة: الرسمية تسميته يان يرجى معنوياً، شخصاً الناقل كان إذا ٢-٤

والبلد(: البريدي الرنم ذلك في )بما العنوان ٣-٤

 الهاتف: )أرقام( رنم
للمنطقة( الدليلي الرمز )مع

 الفاكس: )أرقام( رنم
للمنطقة( الدليلي الرمز )مع

 ناقل من أكثر هناك كان إذا الخانة هذه في ع*مة ونع يرجى □ ٤-٤
 إضافية ورقة على م٣ إعدادقائمة يرجى ،الحالة هذه وفي ؛واحد
 فيما ٣-٤و ٢-٤ أو ١-٤ البنود في إيها المثار البيانات وذكر
منهم. واحد بكل يتعلق

 الطلب في المبينة اHسما، هي و)ب( )أ( الفرعيين البندين في يما يتعين اني اHسما *
.الشهادة هذه مرضع )التجي*ت( التجيل بخصوص المقيدة أو )الطلبات(



٤ صفحة ، ه رنم النموذج

الثانوية(*: )اال،

إليهم( )المنقول إليه المنقول ه-

ذكره: يلي ما يان يرجى طبيعياً، نخماً إليه المتقول كان إذا ١ه-

الرسي*: أواالمم العاتلة امم )أ(

الثانوي االسم أو الشخصية( )اال، الشخص االسم )ب(

:الكاملة الرسمية تميته يان يرجى شخصاًمعتويأ، إليه المتقول كان إذا ٢ه-

والبلد(: التريدي الرقم ذلك في )بما العنوان ٣ه-

 اهلاتف: )أريام( رمن
االبليستة( الرمزع٠)

 الفاكس: )اريام( رنم
س*ة( الديلي الزز )مع

 إيه متقول من أكثر هتاك كان إذا الخانة هذه في ع*مة وضع يرجى □ ٤ه-
 إضافية ورقة على م٢٠ قائمة إعداد يرجى ،الحالة هذه وفي ؛واحد
 فيما ٣وه- ٢ه- أو ١ه- ايتود في إيها المثار البيانات وذكر
متهم. واحد بكل يتعلق

 للدغول الكاملة اHسماء هي و)ب( )أ( الفرعيين ابتدين في ياثما سعين التي اHسماء *
إليه. المتقول عادة يتعملها التى اHسما، أو إيه



ه صفحة ، ه رتم النموذج

أواHختام التوقيعات -٦
اناقلين( أوأختام )توقيعات الناقل أوختم توقح ١-٦

٠)أسما ختمه اسل أو الموقح الطبيعي الشخص اسم ١-١-٦
أختامهم(: أوالمتعتلة الموقعين الطبيعيين اHشخاص

)اHختام(: الختم وضح أو )التوقيعات( انوقع تاريخ ٢-١-٦

اHختام(: أو )انوقيعات الختم أو انوقع ٣-١-٦

 أوأختامهم( إليهم المتقول )توقيعات أوختمه إليه المتقول توقع ٢-٦

)أمما* ختمه اسل أو الموقع الطبيعي الثخص امم ١-٢-٦
أختامهم(: اسلة أو نوقعين الطبيعيين اHنخاص

)اHختام(: الختم أووضع )انوقيعات( الزقح تاريخ ٢-٢-٦

أواHختام(: )انوقيعات أوالختم اتوقح ٣-٢-٦

والمرفقات ا¸ضافية اHوراق -٧
إزاب أوراق ناك كانت إذا الخانة ط. في ة٠ءال دفع يرجى □

والمرفقات: اHوراق نلك الكلي العدد وبيان ومرفقات،





صفحة ، ٦ رنم النموذج  ٦ رتم النموذجية الدولية االستمارة
نقل سند

 الع*مات كجيل )طلبات( طلب أو وا )تعجي*ت( تجيل بثأن

..................مكتب إلى مفدمة

فقط المكتب الستسال

التفل إع*ن-١
 أدناه الموقع إليه المتقول إلى أدناه( الموقعون )الناقلون أدناه الموقع الناقل يتقل

 )الطلبات( الطلب أو وا )التجي*ت( التجيل ملكية أدناه( الموقعين إليهم )المتقول
: أدناه معرف هو مما

 المعنية( )التسجي*ت المعني التسجيل -٢
المعنية( )الطبات المضي أوالطلب وا

 التالي الطلب أو وا التالية( )التجي*ت التالي التجيل بتقل الند هذا يتعلق
التالية(: )الطلبات

التجي*ت(: )أرقام التجيل رنم ١-٢
الطلبات(*: )أرقام الطلب رقم ٢-٢
 كافياً،يرجىوضع٢-٢أو١-٢□إذالميكنالمكانالواردفيالبذد ٣-٢

إضافية. ورقة على المطرمات وتقديم الخانة، خه في ع*لة

بالنقل المتاكرة الخدمات أو وا البع -
والخدمات البع جح إذاكانت الخانة هذه في ع*مة وضح يرجى I ا ١ -٣

 المثار )العجي*ت( أوالتجيل وا )الطبات( الطلب في الواردة
بالتقل. متأثرة ٢ البند في )إيها( إيه

 أو طباً يذكر ٢ البند كان إذا الخانة هذه في ع*مة وضح يرجي □ ٢-٣
 في الواردة والخدمات البع بعض كان وإذا فقط واحدآ تجيأل

 بيان ويرجى بالتقل، متاكراً فقط التجيل أو الطلب ذلك قائمة
 المالك أوتجيل طلب في تظهر أن يتبغي التي والخدمات البع

 في تبقى غيرالمبيتة والخدمات البع فإن الحاال، هذه الجديد)وفي
التجيل(: صاحب أو الطلب مودع أوتعجيل طلب

 من أكثر يذكر ٢ اين كان إذا الخانة هذه في ع*مة وضع يرجى □ ٣-٣
 اHقل علي منها واحد ني التقل كان وإذا واحد -سجيل أو طلب
 بكز يتلق نيما إضاتة، ورة طى يين ان يرجى اغاآل، هذه وفي - الغاشة فى الواراً؛ ٠والخدائ جيوالطع ص أفب في يوثر

 اًو و/ السذع٠ئرض ن١ك ١وال فقعذذ. بعضاً في أ'و الحدمات و١ السبع حمع في يؤثر النقل كان إذا ما حدة، على تمل آر طلب

 تعين بالتقل، متأثراً فقط أوتجيل طلب بأي المتطقة الخدمات
.٢-٣ ايند فى المحددة بالطريقة ذلك بيان

 تعريف جاز لممثله، أو للتاقل معروفاً يكن لم أو بعد صدر قد الطلب رقم يكن لم إذا *
 أو ،٢٠ وجد، إن للطلب، المكتب يمنحه الذي المؤنت الرنم ٠١٠ بتقديم: الطلب ذلك
 فيه تلم الذي للتاريخ ببيان منفوعة الع*مة، عن نخة أو ،٣ا الطلب، عن نخة

 لتعريف أوممثله الناقل يوفره وبرنم أوممثله، الناقل علم حد على الطلب، المكتب
اسب.



٣ صفحة ، ٦ رتم انموذج

)االقلون( االقل-٤
ذكره: يلي ما يان يرجى طبيعياً، شخصاً اناقل كان إذا ١-٤

السي*: أواالسم العائلة اسم )أ(

 )االد الثانوي االمم أو الشخصية( )اHسماه الثخصي االمم )ب(
:الثانوية(*

الكاملة: الرسمية تسميته يان يرجى معتوياً، شخصاً اناقل كان إذا ٢-٤

:والبلد( البريدي الرنم ذلك في )بما العنوان ٣-٤

الفاكى: )أرقام( رنم الهاتف: )أرقام( رنم
للمنطقة( الدليلي الرمز )مع للمنطقة( الدليلي الرمز )مع

 ناقل من أكثر هناك كان إذا الخانة هذه في ع*مة وضع يرجى □ ٤-٤
 إضافية ورقة على بم قائمة إعداد يرجى الحاال، هذه وفي واحد؛
 فيما ٣-٤و ٢-٤ أو ١-٤ ابزد في إيها المثار البيانات وذكر
متهم. واحد بكل يتعلق

 الطب في اية اآلط، هي د)ب< )ا( الرصن ابدين في ياب يتبن الي االى، *
الذ. ط| .رفع )اس*ت( التجل بخعرص ايدة أو )الطبات(



٤ صفحة ، ٦ رتم النموذج

إليهم( )المثول إليه المتقول ه-
ذكره: يلي ما يان يرجى طبيعياً، شخصاً إبه المثول كان إذا ١ه-

اليي*: أواالسم العائلة اسم )أ(
 )اHسماه الثانوي االسم أو الشخصية( )اHسما، الشخمي االسم )ب(

الثانوية(*:
:الكاملة الرسمية تميته بيان يرجى معنوياً، شخصاً إبه المثول كان إذا ٢-٠

وابلد(: ابريدي الرنم ذلك في )بما العتوان ٣ه-
الفاكس: )أرقام( رقم الهاتف: )أرقام( رقم
للمنطفة( الدبلي الرمز )مع للمنطقة( الدبلي الرمز )مع

 إليه متقول من أكثر هناك كان إذا الخانة هذه في ع*مة وضع يرجى □ ٤ه-
 إضافية ورقة على م٢٠ إعدادتائمة يرجى الحالة، هذه وفي واحد؛
 فيما ٣وه- ٢٠٥ أو ١ه- البتود في إبها المثار ابيانات وذكر
منهم. واحد بكل يتعلق

االستمارة( هذه ملحق طيه )انظر ا¸ضافية البيانات -٦
الملكية( في التغيير تقييد Hغراض خياري ابيانات تلك ض أي تقديم )إن

٠ الملحق استخدم إذا الخانة هذه في ع*مة وضع يرجى ا ا

 للمنقول الكاطة االى، هي و)ب( )أ( الفرعتن البندين ساتجافي يتعين التي اHسماه *
إليه. المتقول عادة يتعملها اش اHسما، أو إليه



ه صفحة ، ٦ رتم النموذج

أواالحتام التوقيعات-٧
الناقلين( أوأختام )توقيعات الناقل أوختم توقح ١٠٧

)أسما ختمه المتعتل أن الموقع الطبيعي الثخص اسم ١٠١٠٧
أختامهم(: المتعتلة أو الموقعين الطبيعين اHشخاص

)اHختام(: الختم وضع أو )التوقيعات( التوقع تاريخ ٢٠١٠٧

اHختام(: أو )التوقيعات الختم أو التوقع ٣٠١٠٧

 أختامهم( أو إليهم المتقول )توقيعات ختمه أو إليه المتقول توقح ٢٠٧

)أسما ختمه المتعتل أو الموقع الطيعي الثخص اسم ١٠٢٠٧
أختامهم(: أوالمتعتلة الموقعين الطيعين اHشخاص

)اHختام(: الختم وضع أو )التوقيعات( التوقع تاريخ ٢-٢-٧

اHختام(: أو )التوقيعات الختم أو التوقع ٣٠٢٠٧

والملحقات والمرفقات ا¸غابة اHوراق-٨
 إضافية أوراق هناك كانت إذا الخانة هذه في ع*مة وخع يرجى □

والمرففات: اHوراق لتلك الكلي العدد ويان ومرفقات،
 عدد وذكر ملحق، طيه أرفق إذا الخانة هذه في ع*مة وضع يرجى □

:له إضافية أوراق أي وعدد الملحق صفحات



 ٦ رتم االشارة ملحق
(٦ )البذ انقل بسن تتعلق إضافية بيانات

اHعمال أو المعة نقل - ألف
لمعة سمل التفل كان إذا الخانة هذه في ع*مة وسع يرجى ه )أ(  في الراودة ت٠والخدما بجمعالدع يتعلق فبا" أواالعمال المنية

 أشير ط )التجب*ت( التجل أد دا )الطبات( الطلب قاتمة
سذداسل.٢لبفيابذ

 التفل مند من ٢ البند كان إذا الخانة هذه في ع*مة وبع يرجى I 1 )ب(
 المعة يثمل التفل كان وإذا فقط واحداً تجي* او طلباً يذكر
 فقط الخدمات أو وا البع ببعض يتعلق فيما ل اHعط أو المعبة

 أو وا التخ ويان ،التجيل أو الطلب ذلك نائمة في الواردة
:اHعمال أو المعنية للمعة الثامل انقل يمها التي الخدمات

 انقل مند من ٢ البند كان إذا الخانة هذه في ع*مة وتح يرجى □ )ج-(
 على منها واحد نقل كان وإذا واحد أوتجيل طلب من أكثر يذكر
 حمح من بأنل يتعلق فيما اHعمال أو المعتية المعة يثمل اHنل
 يرجى الحالة، وفيهذه .الغائمة في الواردة أوالخدمات وا اللع

 على تجيل طبو/أو لكل مخععة إضافية ورنة على يين أن
 يتعلق فيما أواHعمال المعية المعة يثمل النقل كان إذا ما حدة،
 أي نقل كان وإذا فقط. أوببعضها أوالخدمات وا البع بجمع
 يتعلق فيما اHعمال أو المعنية المعة يثمل -سجيل أو طلب

 بالطريقة ذلك بيان يرجى فقط، الخدمات أو وا اللع ببعض
. وبك الفرعي البند في المحددة

ي



صفحة ، ٦ رتم النموذج ملحق

االنتفاع عن اناجة الحقوق نقل - باء
:إلى بالنبة بالع*مة االنتفاع عن الناجة الحقوق تتقل

)طلبات(. طلب واأو )تجي*ت( تجيل كل □ )أ(
التالي الطلب أو وا التالية( )التجب*ت التالي التجيل □ )ب(

فقط: التاية( )الطبات

دعوى ريع في الحق تقل - جيم
.سابقة تعديات ببب دعوى رفع في الحق إيه للمتقول 1 ا

المقابل - دال
 ٠ محملة نقود مقابل انقل يجري □ )أ(
.وفيم مالح مقابل وغيرها'من محملة نقود مقابل التقل يجري □ )ب(
.أع*ه المذكور المقابل جلم الفرعي البند هذا بموجب اناقل يقر □ )ج(

سقل الفعلي اتارخ ٠ هاء
هذا. انقل سند توقح تاريخ من اعتباراً فعلياً انقل يصبح تا )أ(
....................:التالي التانخ من اعتباراً فعلياً التقل يصح □ )ب(



 ٧ رؤم النموذجية الدوية االستمارة
)أخطا( خطأ لتصحح التماس

 الع*مات لتسجيل )طلبات( طلب أو وا )تعجي*ت( تجيل في

...................مكتب إلى مقدم

فقط المكب الستعمال

..................: الطلب* أوموع وا التجيل لماحب المرجعي الرقم
....................................................للممثل*: المرجس الرنم

للتصحح االلتماس - ١
المحددة( )التصحيحات المحدد التصحح إجرا* االحمارة هذه بموجب يلتمس

االلتماس. هذا نجي

المعية( )الطلبات اص أوالطلب وا المعية( )التسجي*ت المعني اكجيل -٢
التالي الطلب و/أو التالية( )التجي*ت التالي بالتجيل االلتماس هذا يتعلق
اناب(؛ )الطبات

: انجي*ت( )أرقام انجيل رقم ١-٢
الطلبات(**: )أرقام الطلب رقم ٢٠٢

 دفع يرجى كاباً، ٢-٢ أو ١-٢ الذ في الوارد المكان يكن (1 !ذا □ ٣-٢
. إضافية ورقة على المطومات وتقديم الخانة، هذه في ع*مة

 أوموع وا انجيل ماحب خصصه الذي المرجس الرتم المكان هذا في يين أن يجوز *
االنماس. لهذا الممثل خممه الذي المرجس الرنم أو وا الطلب،

 جاز لممثله، أو الطلب لموع معروفاً يكن لم أو بعد صدر ند الطلب رنم يكن لم إذا **
وجد، إن للطلب، المكتب يمتحه الذي المؤنت الرنم ٠١’ بتقديم: الطلب ذلك تعريف

 نلم الذي للتاريخ بببان مشفوعة الع*مة، عن أونخة ٠٣٠ الطلب، عن أونخة ٠٢٠
 أو الطلب موع يوفره وبرتم أوممثله، الطلب موع علم حد على الطلب، المكتب فيه

.الطلب لتعريف ممثله



صفحة ،٧ رتم النموذج

الطلب )مودعو( موع أو وا التعجيل )أصحاب( صاحب -٣
 يان يرجى طبيعياً، شخصاً اذجلو/أومودعالطلب صاحب إذاكان ١-٣

الربي*: أواالمم العائلة انم ن ٠٠)أ(

الثانوي االمم أو الشخصية( )االما* الثخمي االسم )ب(
الثانوية(*: )اHمما*

 يان يرجى شخصاًمعنوياً، الطلب أومودع وا التجل صاحب إذاكان ٢-٣
الكاملة: الرسمية سيته’

والبلد(: البريدي الرقم ذلك في )بما العنوان ٣-٣
الفاكس: )أرقام( رقم الهاتف: )أرقام( رقم
للمنطقة( الدليلي الرمز )مع للمنطقة( الدليلي الرمز )مع

 صاحب من أكثر هناك كان إذا الخانة هذه في ع*مة وضع يرجى □ ٤٠٣
 إعداد يرجى الحالة، ٠هذ وفي واحد؛ طلب أوموع وا تجل
 ابرد في إيها المثار ايانات وذكر إغابة ورفة على مم فاتة
نهم. واحد بكل يتعلق بعا ٣-٣ر ٢-٣ أو ١٠٣

؛-الممثل
االمم: ١-٤
والبلد(: البريدي الرنم ذلك في )بما العنوان ٢-٤

الفاكس: )أرقام( رنم الهاتف: )أرقام( رقم
للمنطقة( الدليلي الرمز )مع للمنطقة( الدليلي الرمز )مع

الرغمي**: للتوكل اكلل الرنم ٣-٤

 الطلب في المبيتة اHمما* هي و)ب( )أ( الفرعيين البندين في يانما سعين التي اHمما* *
االلتماس. هذا موضع )انجي*ت( التجل بخصوص المقيدة أو )الطبات(

تلل، رنم بعد ل يسى لم أو ل غص فد الرس الربل يكن لم خابآإذا برن *٠
أوالمغل. اسب أولمودع وا انيل لعاحب بعد اتدني.عروى' ارنم يكن لم أوإذا

يت



٣ صفحة ، ٧ رتم النموذج

للمراسلة عنوانه-

)التصحيحات( والتصحح )اHخطاء( الخطأ بيان-٦
 تصحيحها: سلوب البيانات ١٠٦

التمجح: إجراه بعد البيانات

كافياً؛ أع*ه المكان يكن لم إذا الخانة هذه في ع*مة وضع يرجى □ ٢-٦
 اع تمحيحها المطلوب البيانات ذكر يرجى الحاال، هذه وفي

.إضافية ورقة على التمجح إجراه بعد البيانات

الختم أو التوقع -٧
:ختمه استل أد اربع اليي الشخص ام ١-٧

او *والزلع اين إذاكأن ط حب المتأب الخانة ع*ئذني ونع يرجى ٢٠٧
 أو وم لمن أو أولدئل اسب آومودع وا انجيل لعاحب الختم
:أحدهم عن نيابة ختمه وضع

 الطلب. أوموع وا التسجيل □صاحب ١٠٢٠٧

□المطل. ٢٠٢٠٧

:الختم أودفع التولع تاريخ ٣-٧

اوالختم: اتولج ٤-٧



٤ مغحة ،٧ رنم النموذج

الرم -٨
:التمحح االكاس ظ؛ عى ادد الرم وبلغ اداة ١-٨

:التديد طريقة ٢-٨

والمرفقات ا¸نابة اHوراق-٩

I I إضافية أوراق هناك كانت إذا الخانة هذه في ع*مة وضع يرجى 
والمرفقات: اHوراق لتلك الكلي العدد وبيان ومرفقات،



 ٨ رتم النموذجية الدولية االستمارة
التسجيل لتجديد التماس

................................مكتب إلى مقدم

فقط المكتب الستعمال

: التجيل* لصاحب المرجعي الرقم
.........................للممثل*: المرجعي الرقم

ملتمس التجديد بأن بيان - ١
االلتماس. هذا في المحدد التجيل تجديد االستمارة هذه بموجب يلتمس

المعني ؟-انجيل
رقمالتجبل: ١-٢
 انجيل: إلى أفغى الذي الطلب إيدع تاريخ ٢-٢

التجبل: تاريخ

 و/أو التجيل صاحب خصصه الذي المرجعي الرنم المكان هذا في يبين أن يجرز *
هذا. التجديد اللتماس المشل خعمه الذي المرجعي الرنم



٢ صفحة ، ٧ رقم النموذج

اتجيل )أصحاب( صاحب -٣
ذكره: يلي ما يان يرجى طبيعياً، شخماً التجيل صاحب كان إذا ١-٣

الربي*: االمم أو العائلة امم )أ(

الثانوي االمم أو اسمية( )اHسماه الثخمي االسم )ب(
الثانوية(*: )االما

 الرسمية تسميته يان يرجى معنوياً، شخصاً التجيل صاحب كان إذا ٢٠٣
الكاملة:

والبلد(: البريدي الرنم ذلك في )بما العنوان ٣-٣

الفاكس: )أرقام( رقم الهاتف: )أرقام( رقم
للمنطقة( الدليلي الرمز )مع للمنطقة( الدليلي الرمز )مع

 صاحب من أكثر هناك كان إذا الخانة هذه في ع*مة وضح يرجى □ ٤٠٣
 ورقة على م٣ قائمة إعداد يرجى الحالة، هذه وفي واحد؛ سجل
 ٣-٣و ٢-٣أو ١٠٣ البنود في إليها المثار البيانات وذكر إضافية

٠ منهم واحد بكل يتعلق فيما

 بخموص المقيدة االسماه هي و)ب( )اً( الفرعيين البدين في بيما يتعين اني اHسماه *
االلتماس. هذا مونح انجيل

ي



٣ مغحة ، ٧ رتم النموذج

التسجيل صاحب ممثل - ٤
االسم: ١٠٤
والبلد(: الريدي الرقم ذلك في )بما العنوان ٢٠٤

الفاكس: )أرقام( رنم الهاتف: )أرقام( رنم
للمنطقة( الديلي الرمز )ح للمنطقة( الدليلي الرمز دمع

الرسمي*: للتوكيل التلل الرنم ٣-٤

** للمراسلة ه-عتوان

 رتم بعد له يخمص لم أو له خممى ند الرسمي التوكيل يكن لم إذا خالياً يرك **
الممثل. أو انجيل لصاحب معروفاً التلل الرنم يكن لم إذا أو تلل،



٤ صفحة ، ٧ رتم النموذج

الخدمات* -البعو/أو٦
 يثملها التي الخدمات و/أو اس لجمع مكس التجديد □ ١-٦

التجيل.

 يشملها التي التالية الخدمات أو وا لللع فقط مكس التجديد تاً ٢-٦
التجيل**:

 يشملها التي الخدمات أو وا الطبع لجمع مكس التجديد تاً ٣-٦
ذكره***: يلي ما باشا التجيل

 كافياً أع*ه المكان يكن لم إذا الخانة هذه في ع*مة ونع يرجى □ ٤-٦
.إخافية ورقة واستعمال

.٣-٦و ٢-٦و ١-٦ الخانات من فقط واحدة خانة في ع*مة وضع يرجى *
ذاتها بالطريقة التجديد التماس موضع الخدمات أو وا اسبع قائمة تقديم يجب **

 رنم سان بداً نيس صيف Hصناف طبقاً )مجمعة الثجيل في ئها تظهر التي
 أو الخ كانت إذا التعنيف ذلك أصناف ترتيب حب ومقدمة ،المعني الصتف

5 واحد(. صنف من أكثر إلى تئتمي الخدمات
 Hصناف طبقاً التجديد التماس يثملها ال التي الخدمات أو وا البع جح يجب ***

 دلك أصناف ترتيب حب وتقديمها المضي الصنف رتم وبدأببيان نبس تعنيف
بس. صيف أصناف ض واحد صنف من أكثر إلى تئتمي كانت إذا التعنيف،



ه صفحة ،٧ رتم النموذج

 للتجديد، االلتماس هذا يوع الذي الشخص -٧
أوممثله التجل صاحب خ*ف

 أن التسجيل صاحب ممثل أو التجيل صاحب خ*ف لشخص يجوز ال :مهم
 ال وبالتالي، بذلك. يمح المعني المتعاقد الطرف كان إذا إال لتجديد التماساً يودع
 المحدد هوالمكتب يكون*كتبه الذي المتعاقد الطرف يكن البندإذالم هذا استكمال يمكن

 حبما خ*ف شخص يوع بأن للتجديديمح االلتماس هذا من اHولى الصفحة في
.للتجدد التماساً التجيل حبما أوممثل الثجيل

 للتجديد االلتماس هذا أوع إذا الخانة ٠هذ في ع*مة وضع يرجى I ا
التجيل. صاحب أوممثل التجيل صاحب خ*ف شخص

ذكره: يلي ما بيان يرجى طبيعياً، شخصاً الثخص كان إذا ١٠٧

الربي: االمم أو العائلة امم )أ(

أوالثانوية(: الشخصية )اHسما أوالثانوي الشخصي االسم )ب(

الكاملة الرسمية التسمية بيان يرجى ،معنوياً شخصاً الشخص كان إذا ٢-٧
الشخص: لذلك

والبلد(: البريدي الرنم ذلك في )بما العتوان ٣-٧
الفاكس: )أرقام( رقم الهاتف: )أرقام( رنم
للمنطقة( الدليلي الرمز )مع للمنطقة( الدليلي الرمز )ح



صفحة ، ٧ رقم النموذج

الختم أو التوقح -٨
< ختمه: أواسل المربع الطبيعي الثخص امم ١-٨

أو هوالتوقع المبين ماإذاكان حب المناصبة الخانة في ع*مة وضع يرجى ٢ -٨
 أولمن ٧البند في المثارإيه أوالثخعى أوالممثل اتجيل لعاحب الختم
:أحدهم عن نيابة ختمه يضع أو يوبع

انجيل. صاحب □ ١-٢-٨
التجيل. صاحب ممثل □ ٢-٢-٨
.٧ البند في إليه المثار الثخص □ ٣-٢-٨

: الختم أووضع التوقح تاريخ ٣-٨
أوالختم: التوقع ٤-٨

 هذا: التجديد التماس عن المدد الرمم ومبلغ العملة ١-٩
اتديد: طريفة ٢-٩

ا¸ضافية .'-اHوراق
 العدد ويان إضافية، أوراق طيه أرفقت إذا الخانة خ في ع*مة وضع يرجى

ال'وراق:1 كلك الكلي

-'رم٩



 قانون معاهدة نص عن صحيحة نسخة سبق ما أن على هذا بموجب أصدق
 اHول تثرين أكتوبرا ٢٧ في اعتماده تم كما التنفيذية، والئحتها الع*مات

١٩٩٤.

٧٢
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