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 وزارة اإلقتصاد و التجارة
 

 المديرية العامة لإلقتصاد والتجارة
 مصلحة حماية الملكية الفكرية

 
 

 تسجيل نموذج أو رسم صناعي إسم المعاملة:
 
 

 موضوع المعاملة 
لكل مبتكر رسم أو نموذج صناعي حق إستثمار هذا الرسم أو النموذج وبيعه بشرط أن يكون قد 

لك الرسم أو النموذج، والحصول على شهادة من مصلحة حماية الملكية أجرى مسبقًا، إيداع وتسجيل ذ
 الفكرية.

 
 المستندات المرفقة و أماكن إنجازها 

 
يتقدم صاحب العالقة شخصيا او عبر وكيله القانوني من المصلحة  بطلب تسجيل نموذج أو رسم صناعي ) -1

 التالية: وفق نموذج معتمد من الوزارة( على أن يرفق بطلبه المستندات
 
 
وصف مفصل للشكل الهندسي للنموذج او الرسم المراد حمايته مع القياسات العائدة له ، على نسختين    .1

 موقعتين من  صاحب العالقة شخصيا او من وكيله القانوني .
له رسوم توضيحية للرسوم أو النماذج المطلوب حمايتها على نسختين موقعتين من صاحب العالمة او من وكي.2

 القانوني .
 سجل تجاري ، إذا كان المستدعي مؤسسة تجارية أو شركة لبنانية.) قصر العدل ( .3
 صورة عن اإلذاعة التجارية ) إذا كان المستدعي شركة لبنانية( . ) قصر العدل ( .4

 وكالة مصدقة اصوال) إذا لم يكن المستدعي صاحب العالقة( .5
وزارة االقتصاد والتجارة( الشركات واألشخاص األجانب او المصريين او  إفادة من مكتب مقاطعة إسرائيل في.6

 االردنيين(  

 



 2 

 
  و الرسوم المتوجبة. آلية سير الملف 

 
 الرسم المتوجب آلية سير الملف

  مصلحة حماية الملكية الفكرية

  قلم المصلحةتقدم المستندات لدى  

 تسجيل المعاملة 

 ةاالحتفاظ بالرقم و التاريخ للمراجع 

 أخذ أمر قبض لرسم التسجيل ولرسم النشر 

 ل.ل على كل من: 1111طابع أميري بقيمة 

 الطلب -
 صورة شهادة التسجيل -
 صورة اإلذاعة التجارية -

 طابع أميري بقيمة: 

 ل.ل. على الوكالة الخاصة  5111 -
 ل.ل. على الوكالة العامة 11،111 -

 وزارة المالية أو مصرف
 تسديد أمر القبض 

 على النسخة الخضراء و النسخة الصفراء منه  الحصول
 ةمختوم

 ل.ل.  211،111-
 ل.ل. عن كل نموذج 0111 -
 

 % رسم تعمير 11 يضاف اليها
 و              

 بدل النشر في الجريدة الرسمية
    ل.ل. عن نشر كل سطر بمعدل  5111
 ل.ل. لكل كلمة 1111

 مصلحة حماية الملكية الفكرية
 خضراء عن أمر قبض التسجيل وبدل تسليم النسخة ال

 النشر

 ونسخة عن الوصف  استالم النسخة األصلية للشهادة
 والرسم للنموذج المطلوب حمايته

 ل.ل. 111،111 بقيمة طابع أميري
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


