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 طلب تدوين بيانات
 
 

 رئيس مصلحة التسجيل التجارى  / السيد
                        تحية طيبة وبعد ،،،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنا الموقع على هذا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبصفتى ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أطلب تدوين البيانات الموضحة فيما بعد فى سجل العالمات التجارية ،

 
 ----فى ــــــ من شهر ـــــ سنة    

 
 التوقيع 

                                                ـــــــــــــــــ                                           
                                                    

 البيانات
 

 رقم تسجيل العالمة   او رقم طلب تسجيل العالمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 و طالب التسجيل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإسم مالكها أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رقم فئة المنتجات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــالبيانات المطلوب تدوينها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
………………………………………………………………………………………………. 

 ايصال
 استلمت أنا ـــــــــــــــــــــــــ طلب ــــــــــــــــــــــــــــــ المقدم من السيد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )رسوم / مستندات ( ات الحصول على الخدمة مستوفيا آافة متطلب
 الساعة  بتاريخ ــــــــــــــــــــــ   وقيد الطلب برقم ـــــــــــــــــــــ 

 التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    
                            توقيع الموظف المختص                                                  

                                                                             



 
 القواعد الحاآمة إلجراءات   الحصول على الخدمة 

سنه  ٤٢٤٨وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم            ـات      ١٩٩٨ ل ى الخدمـ سير الحصول عل   فى شأن تي
ـب   ـه طل ا خدمـ ـة ومنه ـات  الجماهيريــ دوين بيانـ صناعة     ت ارة وال سجيل (  وزارة التج صلحه الت م

 )التجاري 
وارد      ـــ م الخدم ــــة بتقدي ــــة المعني ـــات اإلداري ـــ      تلتزم الجه  ا لل اريخ         ة وفق صادر بت ذا النموذج  ال       به

اون بي  ٢٠٠ ٧  /١٢ /٢٧ رة للتع ـآثم ـاز المرآن الجهــ يم واإلدارة  ــ ـ   و وزارة التجزي للتنظ ارة ـ
ة  للحصول            )  مصلحة التسجيل التجاري    ( والصناعة   الغ المطلوب من تحديد للمستندات واألوراق ، والمب

ا   دم للحصول عليه ى الطلب المق ا ف ا ، أو اإلعالن عن رأيه ددة إلنجازه ة المح ات الزمني ا والتوقيت عليه
 :وذلك على النحو التالى .   رتب المسئولية وأي مخالفة لذلك ت

 
 -:أوال المستندات واألوراق المطلوبة

 إيصال سداد الرسوم المقررة  -

      عدد
 عالمات تجارية ) ٢(    صورة للعالمة بعد تعديلها على إستمارة رقم ٤  -

 بالنسبة   (وإذا آان التعديل فى اإلسم أو اسم الوآيل أو العنوان أو المهنة او نوع النشاط 

 )  للشرآات فقط 

  -: يضاف 

 مستخرج رسمى من السجل التجارى للمتنازل والمتنازل إليه  -

 -:المبالغ المقررة للحصول على الخدمة : ثانيا 
 )رسم طلب تدوين بيانات قبل التسجيل   خمسة وثالثون جينها   (ه  جنيه٣٥

 ) جنيها رسم اشهار ٤٠+ تسجيل   رسم طلب تدوين بيانات بعد ال جنيها١٠٠( جنية     ١٤٠

 -:التوقيتات المحددة النجاز الخدمه : ثالثا 
 تعلن جهة االدارة قرارها فى طلب تدوين بيانات فى نفس اليوم  

 
 
 
 

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

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

 ٩١٨٦١٧٤/ ٩١٨٦٠١٨ت : مصلحة التسجيل التجارى  
 بالبريدهيئة الرقابة اإلدارية 
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