
 2014 لسنة 55 رقم عليها والحجز ورهنها التجارية العالمة ملكية نقل تعليمات

 2014/4/1 بتاريخ 5278 رقم الرسمية الجريدة عدد من 2327 الصفحة على المنشورة 

 1952 لسنة 33 رقم وتعديالته التجارية العالمات قانون من 19 المادة من 5 الفقرة بموجب صادر

 

 1 المادة

 ويعممممل( عليهممما والحجمممز ورهنهممما التجاريمممة العالممممة ملكيمممة نقمممل تعليممممات) التعليممممات هممم   تسممممى

 . الرسمية الجريدة في نشرها تاريخ من بها

 2 المادة

( 2) الممممادة فمممي لهممما المخصصمممة المعممماني التعليممممات هممم   فمممي المممواردة والعبمممارات للكلممممات يكمممون

 التجاريمممة العالممممات ونظمممام ، وتعديالتمممه 1952 لسمممنة( 33) رقمممم التجاريمممة العالممممات قمممانون ممممن

 . وتعديالته 1952 لسنة( 1) رقم

 3 المادة

 قضمما ي بمم مر أو للملكيممة ناقممل تصممر  أو واقعممة بمم   الغيممر إلممى التجاريممة العالمممة ملكيممة تنتقممل

 . خطيا   يكون أن التصر  في ويشترط ،

 4 المادة

 : الوكالة

 

 : المطلوب التصر  مباشرة لغايات المقدمة الوكالة لصحة يشترط

 علمممى التوقيممم  يمممتم أن أو ، األصمممول حسمممب العمممدل كاتمممب قبمممل ممممن عليهممما مصمممادقا   تكمممون أن. أ

 مصمممادقا   يكمممون أن المملكمممة خمممار  تنظيمهممما حمممال فمممي أمممما ، المسمممجل أممممام لممم ل  المعمممد العقمممد

 . األصول حسب المختصة المراج  من عليها

  

 عمممدا ، المطلممموب بالتصمممر  الحممم  الوكيمممل يعطمممي بالوكالمممة وصمممري  واضممم  نممم  وجمممود. ب

 .  الشخصي باسمه العالمة ملكية نقل



 تقمممديم مممم  االعتبمممار  للشمممخ  الماليمممة األممممور عمممن بمممالتوقي  المفمممو  ممممن موقعمممة تكمممون أن.  

 .  محدثا   يكون أن على التفوي  ه ا يثبت ما

 علمممى المتعاقمممدان الطرفمممان يتفممم  لمممم مممما ، تنظيمهممما تممماريخ علمممى عمممام مضمممى قمممد يكمممون ال أن. د

 . اقصر مدة

 5 المادة

 : العالمة ملكية نقل

 

 أو إليمممه المحمممال أو العالممممة مالممم  قبمممل ممممن التجاريمممة العالممممة ملكيمممة نقمممل طلمممب للمسمممجل يقمممدم

 : التالية الوثا   به ومرفقا   الغاية له   المعد لألنمو   وفقا   منهما أل  القانوني الوكيل

 علمممى التوقيممم  يمممتم أن أو ، العمممدل كاتمممب قبمممل ممممن عليهممما مصممماد  الملكيمممة نقمممل وثيقمممة أو عقمممد. أ

 عليهمما مصممادقا   تكممون أن المملكممة خممار  إبرامهمما حممال فممي أممما ، المسممجل أمممام لمم ل  المعممد العقممد

 . األصول حسب المختصة المراج  من

  

 للطمممممرفين الحمممممال مقتضمممممى حسمممممب الشمممممركة تسمممممجيل شمممممهادة أو التجمممممار  السمممممجل شمممممهادة. ب

 .  تاريخها من اسبوع خالل أقصى بحد محدثة تكون أن على المتعاقدين

 ممممن ترجمتهممما صمممحة علمممى مصممماد  أجنبيمممة بلغمممة المكتوبمممة للوثممما   العربيمممة باللغمممة ترجممممة.  

 .  للوثا   العدل كاتب قبل

 .  قانونا   المقررة الرسوم دف  يثبت ما. د

 . المسجل يطلبها أخرى ثبوتية أورا  أو بيانات أ .  هـ

 6 المادة

 يقممدم طلممب بموجممب الشممرعيين الورثممة إلممى ملكيتهمما تنتقممل التجاريممة العالمممة مالمم  وفمماة حممال فممي

 الصمممادرة الرسممممية اإلرث حصمممر حجمممة بمممه مرفقممما   ، قمممانوني وكيمممل قبمممل ممممن أو الورثمممة أحمممد ممممن

 قيمممد ويمممتم ، محدثمممة تكمممون أن علمممى األصمممول حسمممب عليهممما والمصممماد  المختصمممة المحكممممة عمممن

 . للنشر المقررة الرسوم دف  بعد و ل  الرسمية الجريدة في وينشر السجل في  ل 

 7 المادة

 : النشر



 

 الرسمممممية الجريممممدة عممممدد فممممي التجاريممممة العالمممممة ملكيممممة انتقممممال إعممممالن نشممممر المسممممجل علممممى. أ

 المقمممررة الرسممموم اسمممتيفا  بعمممد و لممم  التجاريمممة العالممممات علمممى تطمممرأ التمممي بالتعمممديالت الخممما 

 : يلي ما اإلعالن ويشمل ، للنشر

 . العالمة وصن  رقم. 1

 . وعنوانه الساب  العالمة مال  اسم. 2

 . وعنوانه الملكية إليه انتقلت من اسم. 3

 . الملكية انتقال تاريخ. 4

  

 بمم ل  يفيممد ممما للعالمممة الجديممد المالمم  ومممن  ، السممجل فممي الملكيممة نقممل تممدوين المسممجل علممى. ب

 . الغاية له   المعد لألنمو   وفقا  

 8 المادة

 : العالمة رهن

 

 عليمممه مصمممادقا   المممرهن علمممى المممدال المسمممتند بمممه مرفقممما   المسمممجل إلمممى العالممممة رهمممن طلمممب يقمممدم. أ

 .  المخت  القانوني المرج  من

 .  الرهن لقيد المحدد الرسم استيفا  يتم. ب

 .  الرسمية الجريدة في نشرها ويتم ، السجل في التجارية العالمة رهن إشارة قيد يتم.  

 .  الغاية له   المعد لألنمو   وفقا   العالمة برهن يفيد ما المرتهن من  يتم. د

 المسمممجل إلمممى التجاريمممة العالممممة مالممم  يقدممممه طلمممب علمممى بنممما  العالممممة رهمممن شمممطب يمممتم. همممـ

  لممم  وينشمممر السمممجل ممممن المممرهن بشمممطب المسمممجل ويقممموم ، المممرهن انقضممما  يثبمممت مممما بمممه مرفقممما  

 . الرسمية الجريدة في

 9 المادة

 : الحجز



 

 تخولهممممما رسممممممية أو قضممممما ية جهمممممة أ  ممممممن رسممممممي كتممممماب بموجمممممب الحجمممممز طلمممممب يقمممممدم. أ

 .   ل  التشريعات

 كتممماب ممممن نسمممخة وتحفمممظ ، السمممجل فمممي التجاريمممة العالممممة قيمممد علمممى الحجمممز إشمممارة توضممم . ب

 .  التجارية العالمة مل  في الحجز

 بإيقممماع إلبالغهممما الحجمممز قمممرار أصمممدرت التمممي الجهمممة مخاطبمممة يمممتم الحجمممز قمممرار تنفيممم  بعمممد.  

 .  الحجز

 نقمممل ممممن العالممممة مالممم  ويمنممم  التجاريمممة العالممممة قيمممد علمممى موضممموعة الحجمممز إشمممارة تبقمممى. د

 متضممممنا   الحجممز قممرار أصممدرت التممي الجهممة ممممن كتمماب يصممدر حتممى فيهمما التصممر  أو ملكيتهمما

 العالممممة قيمممد علمممى الحجمممز إشمممارة رفممم  ويمممتم ، التجاريمممة العالممممة قيمممد علمممى الحجمممز إشمممارة رفممم 

 . السجل في التجارية

 

 

 

 الحلواني حاتم. د                                                                         

 والتموين والتجارة الصناعة وزير


