
 ) عالمات تجارية ١٤نموذج  رقم (      وزارة التجارة والصناعة
  مصلحة التسجيل التجارى 

 
 )١( طلب فحص عالمة تجارية 

 

  رئيس مصلحة التسجيل التجاري /  السيد 

                        تحية طيبة وبعد ،،،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنا الموقع على هذا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقيم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خطارى عما إذا آانت صالحة للتسجيل من أطلب فحص العالمة المرفق صورتان منها وأرجوا إ

 البضائع والمنتجات  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                    التابعة للفئة رقم 

 

 

 ----تحريرا فى سنة     

                                                                          التوقيع ــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

را على فحص عالمة واحدة من بضائع أو منتجات تابعة لفئة واحدة من يكون الطلب قاص ) ١( 

 المرفق بالالئحة التنفيذية لقانون العالمات والبيانات التجارية  ) ١( المنتجات المبينة بالملحق رقم 

 

 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 إيصــــال

 ـــــــــــــــــــــــــــــ/ ـــــ طلب ـــــــــــــــــــــــــ المقدم من السيداستلمت أنا ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )رسوم / المستندات ( مستوفيا آافة متطلبات الحصول على الخدمة 

             الساعة  /    /    وقيد الطلب برقم ـــــــــــــــــــــــــ بتاريخ     

 ـــــــــــــــــــــــــلإلنجاز ــــــ التاريخ المحدد
                                                                         توقيع الموظف المختص

                                                                     



 

 القواعد الحاآمة إلجراءات   الحصول على الخدمة 
سنه  ٤٢٤٨لس الوزراء رقم    وفقا لقرار رئيس مج        ـات       ١٩٩٨ ل ى الخدمـ سير الحصول عل  فى شأن تي

مصلحه (  وزارة التجارة والصناعة      ) ١(ة  ـــــة تجاري ــــفحص عالم الجماهيريـــة ومنها خدمــه طلـب     
 )التسجيل التجاري 

اريخ    ا للـــة وفقـــم الخدمـــة بتقديـــة المعنيـــــات اإلداريـــ      تلتزم الجه  صادر بت      وارد بهذا النموذج  ال
صناعة         زي للتنظيم واإلدارة       ـــ از المرآ ــــن الجه ـــآثمرة للتعاون بي    ٢٠٠   /   / ارة وال     وزارة التج

اري  (  سجيل التج صلحة الت ا     )  م صول عليه ة  للح الغ المطلوب ستندات واألوراق ، والمب د للم ن تحدي م
ددة إل ة المح ات الزمني ا  وأي  والتوقيت دم للحصول عليه ب المق ى الطل ا ف ا ، أو اإلعالن عن رأيه نجازه
 :وذلك على النحو التالى .   مخالفة لذلك ترتب المسئولية 

 
 -: المستندات واألوراق المطلوبة: أوال 

         عدد
 .عالمات تجارية  ) ٢(  صورة من شكل العالمة على اإلستمارة رقم ٢ -
 .قررة    إيصال سداد الرسوم الم -

 

 -:المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانيا 
 جنية  قرش

  )هًا جنيمائة وخمسونفقط ( رسم طلب فحص    ١٥٠ 

 
 
 
 

 -:التوقيتات المحددة النجاز الخدمه : ثالثا 
 تعلن جهة االدارة قرارها فى طلب فحص العالمة فى موعد أقصاه شهر من تاريخ تقديم الطلب 

 
 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 
 

وفى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات او رسوم او مبالغ إضافية 
 :يمكنك االتصال بأحد الجهات التالية 

 ٩١٨٦١٧٤/٩١٨٦٠١٨ت : مصلحة التسجيل التجاري  
 بالبريد :هيئة الرقابة اإلدارية 
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