
 االجراءات االوراق المطلوبة اسم الخدمة مسلسل

1 
تقدیم طلب تسجیل تصمیم 

 أو نموذج صناعي

  طلب تسجیل تصمیم أو
 .نموذج صناعي

  صور من التصمیم أو  ٤عدد
 .النموذج الصناعي

  مستخرج من السجل
التجاري أو عقد التأسیس 

أو النظام القانوني )إذا كان 
طالب التسجیل شخصاً 

 (أوكیاناً اعتباريا 
  صورة من التصمیم أو

النموذج الذي أودع في 
دولة أجنبیة مصدقاً علیھا 

من مكتب الملكیة 
الصناعیة فیھا)إذا رغب 

الطالب بالتمسك بإیداع 

سابق للتصمیم أو النموذج 
الصناعي استناداً إلى 

المادة الرابعة من اتفاقیة 
باریس لحمایة الملكیة 

 (الصناعیة

  واستالمھامراجعة المستندات. 
  عمل نسخة من الطلب )بناء

 (على رغبة طالب التسجیل
 تقدیر رسوم تقدیم الطلب. 
 تسدید الرسوم بالخزينة. 
  سنویا ً  –تحدید رقم متتابع- 

 .للطلب طبقاً ألولویة التقدیم
  إدخال بیانات الطلب على

 .الحاسب اآللي
 قید بیانات الطلب في السجل. 
 فتح ملف لمستندات الطلب. 

2 
شر عن قبول تسجیل الن

 التصمیم أوالنموذج الصناعي

  قرار اإلدارة بقبول طلب
 .التسجیل

  المستندات المطلوبة في
 .قرار القبول إن وجدت

  قرار لجنة التظلمات بقبول
طلب التسجیل )إذا كان 

طلب التسجیل تم رفضه 
بقرار اإلدارة وتم قبوله 

 (بقرار لجنة التظلمات

  استیفاء المستندات المطلوبة
 .في قرار القبول إن وجدت

 تقدیر رسوم النشر. 
 تسدید الرسوم بالخزینة. 
  إدخال بیانات النشر على

 .الحاسب وإعداد إعالن النشر
  إرسال إعالنات النشر للمطبعة

لنشرھا في جریدة التصمیمات 
والنماذج الصناعیة )تصدر شھریاً 
 (ملحقة بجریدة العالمات التجاریة

3 
االعتراض على تسجیل 

تصمیم أو النموذج الصناعي ال
 المنشور بالجریدة

  طلب االعتراض على
التسجیل من أصل وصورة 

یوم من تاریخ  ٦٠خالل 
 .صدور الجریدة

  المستندات الدالة على
 .صفة الٌمعارض

  المستندات الدالة على
 .جدیة أسباب االعتراض

 تقدیر رسوم االعتراض. 
 تسدید الرسوم بالخزینة. 
  وتقید في تحدید رقم للمعارضة

 .السجل
  إعالن طالب التسجیل بصورة من

 .االعتراض
  إعالن الٌمعارض بصورة من رد

 .طالب التسجیل
  عقد جلسة استماع واحدة بناء

 .على طلب أي من الطرفین
  دراسة االعتراض وأخذ قرار فیه

 .وإخطار الطرفین بالقرار

 







 


