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 صفحات  3معاينة: 

 صفحات 01اإلتفاقية الكامل: 

Summary: This is a license agreement for use of 
trademarks within a particular jurisdiction.  The 
license is recorded with the relevant authorities 
allowing the licensee to use the trademarks in 
accordance with the terms of the agreement. 

هذه إتفاقية ترخيص إلستعمال عالمات تجارية في مكان  ملخص:
محدد. الرخصة مسجلة لدى السلطات المعنية و تسمح للمرخص له 

 باستخدام العالمات التجارية وفقًا ألحكام هذه اإلتفاقية.

TRADEMARK LICENSE AGREEMENT 

 
اتفاقية ترخيص العالمة التجارية   

 
THIS TRADEMARK LICENSE AGREEMENT (the 
"Agreement") is entered into on [INSERT DATE]. 
 
BY AND BETWEEN: 

)"االتفاقيتتتتتة"   هتتتتذه أبرمتتتتت اتفاقيتتتتة تتتتترخيص العالمتتتتة التجاريتتتتة
 [.إدخال التاريخ]بتاريخ 

 
 كل من: من قبل وبين

 
***** ***** 

WHEREAS: 
 

(i) The Licensor is the owner of certain 
trademarks, the particulars of which 
are set forth in Schedule 1 hereto (the 
"Trademarks"). 

 
(ii) The Licensor has established 

substantial reputation and goodwill in 
the Trademarks and the Licensee 
recognizes the benefit to be derived 
therefrom and acknowledges the 
necessity of conforming to the high 
standards and uniform specifications 
of the Licensor in connection 
therewith. 

(iii) The Licensee is willing to use the 
Trademarks in [INSERT JURISDICTION] 
(the "Territory") under the control of 
the Licensor and expects to benefit 
from the goodwill associated with and 
symbolized by the Trademarks in the 
Territory.  

 
(iv) The Parties are entering into this 

Agreement in order to comply with 
requirements of the applicable 
legislation pertaining to recordial of 
this Agreement with the [INSERT 

 الحيثيات:
   يعد صاحب الترخيص مالك بعض العالمات التجارية, أولا )

  لهذا االتفاقية 1يرد ذكر تفاصيلها في الملحق )
  ."العالمات التجارية")

 
  أسس صاحب الترخيص سمعة كبيرة وشهرة في ثانيا)

العالمات التجارية, ويعترف المرخص له بالفائدة 
عايير العالية , ويقر بضرورة مطابقة المجراء ذلك

والمواصفات الموحدة لصاحب الترخيص فيما يتعلق 
 .ذلكب

 

  يرغب المرخص له باستخدام العالمات التجارية في ثالثا)
  تحت إشراف صاحب الترخيص, "اإلقليم") [إدخال]

ويتوقع االستفادة من الشهرة المرتبطة بها والتي يرمز 
 لها بالعالمات التجارية في اإلقليم. 

 
 
 أبرم الطرفان هذه االتفاقية بغية االمتثال للمتطلبات ارابع)

القوانين المطبقة والمتعلقة بتسجيل هذه االتفاقية مع 
وزارة أو  [إدخال مكتب تسجيل العالمات التجارية]
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Relevant Trademark Office or Ministry 
of Economy] in [INSERT].  

 
 
NOW THEREFORE the Parties have agreed as 
follows: 

 

 . [إدخال]في  االقتصاد

 

 
 ق األطراف على النحو اآلتي:وبناءا عليه اتف

1. Subject to terms and conditions set forth in 
this Agreement and for the sum of [INSERT 
AMOUNT] as paid by the Licensee, the 
Licensor grants to the Licensee the non-
exclusive rights to use the Trademarks***  

 

عماًل بالشروط واألحكام المنصوص عليها في هذه  .1
لمدفوع من , حسب ا[إدخال المبلغ]االتفاقية, ومبلغ قدره 

قبل المرخص له, يمنح صاحب الترخيص المرخص له 
 …صرية الستخدام العالمات التجاريةالحقوق غير الح

***** ***** 
4. The Licensee may not assign or transfer the 

rights provided to it*** 
 

زل عن أو نقل الحقوق ال يجوز للمرخص له التنا .4     
 …الممنوحة له

5. Licensee acknowledges and agrees that 
Licensor owns all rights to the Trademarks, 
that Licensee has no interest whatsoever to 
the Trademarks and that Licensee's right to 
use the Trademarks is limited to conducting 
business in accordance with this 
Agreement.***   
 

يقر المرخص له ويوافق على أن صاحب الترخيص  .5      
يملك حقوق العالمات التجارية, وال يملك المرخص له أي 
فائدة أيًا كانت في هذه العالمات, وأن حق المرخص له في 
استخدام العالمات التجارية يقتصر على إدارة األعمال وفقًا 

 …لهذه االتفاقية

***** ***** 
7. Licensee shall immediately notify Licensor of 

any apparent infringement of or challenge to 
the use of any Trademark, or any claim by 
any person of any rights to any Trademark, 
and Licensee shall not***  
 

يتعين على المرخص له فورًا إخطار المرخص له  .7   
لى استخدام أي أي تعدي واضح أو اعتراض ع شأنب

 ...عالمات تجارية, أو أي مطالبة

8. The Licensee undertakes to carry out any 
and all actions necessary to***  
 

يتعهد المرخص له بموجبه تنفيذ أي وكافة النماذج  .8  
 ...والوثائق, والقيام بجميع اإلجراءات

***** ***** 
11. The Licensee hereby acknowledges the right 

of the Licensor to control the compliance 
with the provisions of the above Section 10, 
and the Licensor assumes obligations to 
carry out such control. 
 

يقر المرخص له بموجبه بحق صاحب الترخيص  .11    
أعاله, ويتولى  01في ضبط االمتثال ألحكام المادة 

 لمرخص له التزامات تنفيذ مثل هذا الضبط. ا
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***** ***** 
13. The Parties may terminate this Agreement at 

any time by mutual consent by execution of 
a corresponding additional agreement to it. 
 

يجوز لألطراف إنهاء هذه االتفاقية في أي وقت من  .13   
فاق متبادل وتنفيذ اتفاق إضافي موافق األوقات, بموجب ات

 له. 

***** ***** 
15. Upon expiry or termination of this 

Agreement, as soon as practically possible, 
the Licensee shall cease using the 
Trademarks (and any similar mark or name) 
in any manner and do whatever else is 
necessary to transfer all right, title and 
interest to the Trademarks back to the 
Licensor. 

 

يتعين على المرخص له, عند انقضاء أو إنهاء هذه  .15  
االتفاقية, في أقرب وقت ممكن, التوقف عن استخدام 
العالمات التجارية )وأي عالمة أو اسم مماثل  بأي طريقة 

زم أيًا كان لتحويل كافة حقوق وملكية أو القيام بكل ما يل
 ومنفعة العالمات التجارية إلى صاحب الترخيص.

***** ***** 
17. Each Party shall take all such steps, execute 

all such documents and do all such acts and 
things as may be reasonably required by the 
other Party to implement or give effect to 
this Agreement ***  
 

يتعين على كل طرف اتخاذ جميع الخطوات من  .17    
أجل تنفيذ الوثائق والقيام بكافة األعمال واألمور التي قد 
تكون مطلوبة بشكل معقول من قبل الطرف اآلخر لتنفيذ أو 

 ية...وضع هذه االتفاق

***** ***** 
22. This Agreement shall not be deemed to 

derogate from any other existing 
agreements between the Parties.  
 

ال تنقض هذه االتفاقية وجود أي اتفاقيات أخرى قائمة  .22  
 بين الطرفين, 

  

 

SCHEDULE 1 
TO TRADEMARK LICENSE AGREEMENT  

 
TRADEMARKS 

 

(0)ملحق   

 التفاقية ترخيص العالمة التجارية

 

التجارية  العالمات   
 

 

 


