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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالفئة رقم ـــــــــــــــــــــــ

 أو يراد أن -الجهة التى يوجد بها المحل التجارى أو مشروع االستغالل التى تستخدم العالمة  ) ٣( 

 أو منتجاته  فى تمييز بضائعه-تستخدم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(  المحل المختار بمصر الذى ترسل إلية المكاتبات والمستندات المتعلقة بالسجل  ) ٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



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

صناعة وزارة التجارة و       تسجيل عالمة تجارية    الجماهيريـــة ومنها خدمــه طلـب      سجيل    (  ال مصلحه الت
 )التجاري 

اريخ          ا للوار ــــة وفق ـــم الخدم ــــة بتقدي ـــة المعني ـــــ      تلتزم الجهات اإلداري   صادر بت ذا النموذج  ال    د به
اون بي  ٢٠٠ ٧ /١٢ / ٢٧ رة للتع ـآثم ـن الجهــ يم واإلدارة   ـ زي للتنظ ـ و وزارة التجاز المرآ ارة ــــ

صناع صل( ة ـــوال اري  م سجيل التج ة     )  حة الت الغ المطلوب ستندات واألوراق ، والمب د للم ن تحدي م
دم للحصول                    للحصول عليها والتوقيتات الزمنية المحددة إلنجازها ، أو اإلعالن عن رأيها فى الطلب المق

 :وذلك على النحو التالى .   عليها  وأي مخالفة لذلك ترتب المسئولية 
 

 -:ق المطلوبةالمستندات واألورا: أوال 
 عالمات تجارية وتكون آل صورة   ) ٢(   صور من شكل العالمة على اإلستمارة رقم ٤ عدد -

 .   مطابقة لرسم العالمة 
 . إيصال سداد الرسوم المقررة -

 -:وإذا آان الطالب شرآة ترفق المستندات التالية 
 من عقد تأليفها أو صورة مستخرج رسمى من صفحة قيدها بالسجل التجارى أو مستخرج رسمى *  

 .ضوئية أليهما موقعا عليها من مقدم الطلب بمسئوليتة عن صحة البيانات 
 .سند الوآالة موثقا فى حالة وجود وآيل  •
  :ملحوظة •

يجوز آتابة تعهد بتقديم المستندات المطلوبة خالل مهلة ال تتجاوز ثالثة شهور من تاريخ تقديم الطلب 
 . عن طلبة وإال أعتبر الطالب متنازال

 -:المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانيا 
  )  .خمسون جنيها ( رسم طلب تسجيل عالمة      جنيه ٥٠
رسم   جنيها٥٠+  جنيها  رسم تسجيل عالمة فى حالة الموافقة على التسجيل ٦٠(  جنيها  وتشمل ١١٠

 .)اشهار 
 

 -:التوقيتات المحددة النجاز الخدمه : ثالثا 
فحص ( جهة االدارة قرارها فى طلب هذه الخدمة فور البت  فى آافة الطلبات المتصلة بالخدمة  تعلن 

العالمة ، ومدى مطابقتها للمواصفات، تدوين بعض البيانات قبل التسجيل ، إشهار العالمة فى حالة 

     ٢٠٠٢ نة  لس٨٢وذلك وفقًا للقانون رقم ) إلخ . …قبولها ، البت فى الرد على إخطارات المعارضة 

  الخاص بالعالمات والبيانات التجارية والئحته التنفيذية و

 ايصال
 استلمت أنا ـــــــــــــــــــــــــــــ طلب ـــــــــــــــــــــــــــالمقدم من السيد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 )م رسو/ مستندات ( مستوفيا آافة متطلبات الحصول على الخدمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــ الساعة ـــــ وقيد الطلب برقم ــــــــــــــــــــــ بتاريخ 

 التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة ـــــــــــــــــــــــــــــــ                 

   توقيع الموظف المختص  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو رسوم او مبالغ اضافية 
 -:يمكنك اإلتصال بإحدى الجهات التالية 

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