
  
 
 
 

Abu-Ghazaleh Intellectual Property                                         أبو غزاله للملكية الفكرية   
 

Deed of Assignment 
 

This Assignment made the _____ day of ________ 
       20                    Between: 

 
Of:  

 
hereinafter called The Assignor(s) of the one part 

 
AND    

 
Of: 

 
hereinafter called The Assignee(s) of the other part 

 
Whereas the Assignor(s) is/are the proprietor(s) of 
the following trademark(s) registered in Algeria  
under No(s) :     
   
   
and whereas the Assignor(s) has/have agreed with 
the Assignee(s) to assign, sell and transfer the said 
registered trademark(s) to the Assignee(s). 

 
NOW THIS DEED WITNESSES that in pursuance 
of the said agreement and in consideration of the 
sum of ……. the receipt of which is hereby 
acknowledged, the Assignor(s) do hereby assign 
and transfer to the assignee(s) the said registered 
trademark(s) together with the goods will of the 
business concerned in the goods in respect of which 
the said trademark(s) is/are respectively registered.  

 
Accordingly, the said registered trademark(s) 
has/have become as from the date of this DEED the 
absolute property of the Assignee(s) and their 
assigns and/or successor(s). the Assignor(s) and the 
Assignee(s) accept the aforesaid assignment and 
hereby appoint Abu-Ghazaleh Intellectual 
Property –TMP Agents - 175 Krim 
Belkacem Street, Algiers, Algeria  to 
pursuethe necessary procedures to effect the 

registration of this DEED at the registrar’s office 
concerned. 

                             

عقد نقل ملكية                                                                          
___من  شهر  ___ذا يف اليوم النظم عقد نقل امللكية ه  

  : بني كل من 20____    سنة 
 

      املقيم يف
                                                           
     :من جهة و) املسمى فيما يلي باحملول(

                        
                                                           املقيم يف

                                                                  
                 .من جهة أخرى) املسمى فيما يلي باحملول إليه(

ة حيث أن احملول هو املالك الوحيد للعالمات التجارية املسجل
     :حتت األرقام  الجزائريف

                                                                
و و حيث أن احملول قد اتفق مع احملول إليه على نقل و بيع 
        .حتويل ملكية العالمات التجارية املذكورة إىل احملول إليه

 إشهادا بدلـك ووفقـا لالتفاقية املذكورة و مبقـابل مبلـغ
الذي يعترف احملول باستالمه، ينقل احملول و حيول ...........

إىل احملول إليه ملكية العالمات التجارية املذكورة أعاله مع 
السمعة التجارية املتعلقة بالبضاعة اليت من اجلها سجلت هده 

مات موضع هدا االتفاق من و بدلك أصبحت العال. العالمات
 . تارخيه ملكا خاصا للمحول إليه و من خيلفه بصورة مطلقة

 و يقبل احملول و احملول إليه حتويـل امللكـية اآلنفة الذكر و 
 يت أم يب –أبو غزاله للملكيه الفكرية   يوكالن هبـذا

 كرمي بلقاسم ، اجلزائر ، اجلمهورية هنج 175 –اجنتس 
 اإلجراءات الضرورية الختاذ  راطية الشعبيةاجلزائرية الدميوق

  .للقيام بتسجيل هذا العقد لدى دائرة املسجل املختص
استشهادا على ما تقدم فقد وضعت هبذا العقد األختام و 
.التواقيع لألطراف املذكورين يف اليوم و السنة و املبينني أعاله

_________________________________________________________________ 
                                                     
IN WITNESS WHEREOF the common seals of the parties hereto were hereunto affixed the day and year first 
above writ. 

 
                Assignor(s) __________________________       _____________Assignee(s)  

                                   احملول إليه                                                                                      احملول 
        20 , ___________                                            20  ,             __________                      


