
 االجراءات االوراق المطلوبة اسم الخدمة مسلسل

1 
طلب تسجيل عالمة تجارية 

 ألول مرة

 5 نسخ من العالمة المطلوب
تسجيلها بالشكل وااللوان التى 

 .سوف تستخدم بها
  ما يثبت الكيان القانونى لطالب

التسجيل )صورة البطاقة 
الشخصية أو مستخرج السجل 
التجارى للشركة للشركة كلما 

 .( ذلك أمكن
  صفة مقدم الطلب صاحب

الشأن أو وكيال عنه بموجب 
 .توكيل موثق

  2يقدم طلب على أستمارة رقم 
 .عالمات تمنح مجانا

  تمأل البيانات بمعرفة مقدم
الطلب ويحدد المنتجات الخاصة 

 .به
  تقدم االستمارة مرفقا بها

المستندات لموظف االستقبال 
المختص لمراجعتها وتحديد 

 .الرسم المقرر
  يسدد الرسم بمعرفة طالب

 .التسجيل فى الخزينة
  يتم ادخال بيانات الملف على

الحاسب اآللى ويعطى رقم 
مسلسل ويتم فتح ملف خاص 

به وتسجل البيانات فى مسجل 

 .االدارة المعد لذلك
  يوزع على قسم الفحص الفنى

ليتم فحصه وأتخاذ قرار مسبب 
 .فيه

2 
األشهار عن طلب عالمة تم 

 رار مسببقبوله بق

  القرار المسبب الذي
تسلمه بقبول تسجيل 

 .عالمة

  يقدم طلب عادى من طالب
التسجيل للسماح له باألشهار 

عن العالمة فى جريدة العالمات 
 .التجارية

  يؤشر موظف االستقبال بقيمة
 .الرسم المقرر

  يسلم الملف الى قسم
النشراتسجيل بيانات النشر فى 

عدد الجريدة الذى سوف يصدر 
وتسجل بيانات االشهار على 

 .الحاسب اآللى

3 
الحصول على شهادة 
 تسجيل عالمة تجارية

 اليـوجــــــــــــد

  بعد صدور عدد جريدة العالمات
الذى يحتوى على العالمة المراد 
الحصول على شهادة تسجيلها 

وبعد مرور ستون يوما دون 
أعتراض من طرف ثالث على 

 .تسجيلها
 شهادة  يقدم طلب الحصول على

تسجيل ويسدد طالب التسجيل 
 .الرسم المقرر

  يسلم الملف الى قسم
التسجيل الستخراج شهادة 

التسجيل وتسجيل بيانات 
 .التسجيل على الحاسب اآللى

  تسلم شهادة التسجيل بعد
مراجعتها والتوقيع عليها وختمها 

بخاتم شعار الجمهورية الى 
طالب الشهادة بعد التأكد من 

 .صفته

 

  



 

 الرسوم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــ م

 100 جنيه عن كل فئة زيادة " 25" يضاف طلب تسجيل جديد  1

 70 تدوين قبل التسجيل 2

 170 تدوين بعد التسجيل 3

 180 أشهر من تاريخ صدور القرار " 6" خالل االشـــــــهار  4

 (50+)150 عن كل فئة ارتباط" جنيه 25عن كل فئة أخري  جنيه 50" ضاف التسجيل النهائي 5

 100 صورة رسمية من شهادة التسجيل  6

 100 صورة رسمية من شهادة التجديد  7

 100 من شهادة التسجيل " " صورة رسميةصورة رسمية من شهادة التعديالت + 8

 200 شهور من طلب التسجيل " 6" خالل مســـتند اسبـقية  9

 150 يوم من الصادر أو أصل خطاب البريد " 30" خالل تـظــــلم  10

 200 " عالمة واحدة على فئة واحدة "طلب فحص  11

 150 " في امليعاد القانوني"طلب تجديد  12

 301 بعد امليعاد " شهور  6" خالل طلب تجديد  13

 1101 سنوات " "ٍاعادة تجديد" 3.5شهور وحتى  6" بعد طلب تجديد  14

 50 طلب شطب العالمة التجارية املسجلة 15

 175 شهور "  3"خالل أول  ترخيص باالنتفاعٍانتقال ملكية +  16

 200 شهور "  3" خالل ثاني  ترخيص باالنتفاعٍانتقال ملكية +  17

 225 شهور "  6" بعد ترخيص باالنتفاعٍانتقال ملكية +  18

 250 “ يوم من تاريخ النشر عن القبول  60خالل " إخطار باملعارضة  19

 250 جلسة سماع اقوال 20

 25 توقيع خارجية 21

 200 صورة عالمة دولية 22

 200 طلب تصريح محكمة 23

 55 طلب االطالع على امللف او على الحاسب االلي 24

اقبة( 25 اقبة )عالمة مر  100 طلب تسجيل عالمة مخصصة للداللة على اجراء الفحص او املر

اقبة( 26 اقبة )عالمة مر  100 تسجيل عالمة مخصصة للداللة على اجراء الفحص او املر

 100 طلب تسجيل عالمة محلية في الخارج )عن كل دولة( 27

 

 يضاف الدمغات المقررة ،،،

 الرســــــوم والتقديرات


