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  وزارة الدولة للبحث العلمى

  أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

  ءات االختراعمكتب برا

  دليل
  طلب براءة اخرتاع أو منوذج منفعة

  
   وجنسيـتـه ومهنـته ) إن وجـد ( ولقبه واسـمه التجـارى ) صاحب الحق(اسـم طالب الـبراءة  )١(

 ، فـيذكـر اسمـها وعنوانهـا ونوعهـا ، وإذا كان الطـالب شـركة أو هـيئة ومـحل إقامـته           

  .زها العام تأليفها وعنوان مرك  والغرض مـن       
  

  يكتب اسم صاحب االختراع اذا كان فرد )فــرد(االســم 
 

 جنسية المخترع  الجنســـــيـة 

  المهنـــــــة 

  

  مهنة المخترع
 

  عنوان المخترع  ةـــل اإلقامـمح
 

 يكتب اسم الشركة اذا كانت صاحبة االختراع  )هـيـئـــة / شركـــــــة ( 

  الغرض من انشاء الشركـة  )هيئـةال/ الغرض من انشاء الشركـة (
  

المركــــــز 

  العـــــــــام 

 عنوان الشركة

 
 

     مـن قـانـون حمـاية حقـوق المـلكـية) ٣٨(فى غير الحاالت المنصوص عليهـا فى المـادة  )٢(
          يذكر اسم صاحب الفكرة ومهنته ومحل  ( ٢٠٠٢ لسنة ٨٢الفكـرية الصـادر بالقانـون رقم   
 ) إقامته وجنسيته   

  يكتب اسم المخترع  اسـم المخترع  األول
  

الجنـــــــــسـيـة 

  

 جنسية المخترع

  محـــــل اإلقامـــــة

  

 عنوان المخترع

  اسـم المخترع الثانى 
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  وزارة الدولة للبحث العلمى

  أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

  ءات االختراعمكتب برا

  الجنســــــيـة 

  

  
 

  محل اإلقامـــــة 

  

  
 

  اسـم المخترع الثالث
 

  
 

  الجنســــــيـة
  
 

  محل اإلقامـــــة 

  

  
 

  مخترع الرابعاسـم ال
 

  
 

    الجنســــــيـة
 

  محل اإلقامـــــة 

  

  
 

  وآخرون
 بأسماء و A4 ) ِِِِِِِِِِ(فى حالة وجود أكثر من أربعة مخترعين ترفق ورقة ( 

  )بيانات باقى المخترعين 
    )المخترعين 

 

 . التسمية التى تدل على موضوع االختراع  )٣(
  

  مسمـى األخــتراع
  
 

الذى اختاره الطالب لتقديم طلب البراءة ومباشرة اإلجراءات المتعلقة به ) فى مصر ( اسم ولقب الوكيل  )٤(
 ) عنوان الوكيل ( مع بيان المحل المختار 

  

  ) أو المفوض(اسم الوكــــيل 

  المحــــل المختــــــار 

  
  
  

 .المحل المختار بمصر الذى ترسل إليه المكاتبات والمستندات المتعلقة بطالب البراءة  )٥(
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  أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

  ءات االختراعمكتب برا

  : يكتب كالتالى : ةـعنوان المراسل
   المحافظة ، أو– المركز – القرية – ١
   المدينة ، أو– الحى –ب رقم     . ص– ٢
   المحافظة ، أو– المدينة – بيانات المنزل – رقم العقار و اسم الشارع – ٣
  فظة   المحا– المدينة – بيانات المنزل –رقم العقار و اسم الشارع  –  الرقم البريدى– ٤

فى حالة ما اذا كانت المدينة عاصمة محافظة يكتب اسم عاصمة المحافظة فقط وفـى حالـة القـاهرة                      ( 
  )والجيزة يكتب القسم التابع له العقار و ال يكتب اسم القاهرة أو الجيزة 

  :عنوان المراسلة 

  

  

  :       التليفون  :                          البريد االلكترونى 

 :كس  الفا

 

من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر ) ٣٨(إذا كان الطلب مقدما باالستناد إلى أحكام المادة رقم  )٦(
 فيذكر اسم الدولة األجنبية التى قدم إليها أول طلب براءة اختراع وتاريخ ٢٠٠٢لسنة ) ٨٢(بالقانون رقم 

مع بيان اسم ولقب من قدم ) ن آلت إليه حقوقه أو ممن يمثله قانونًا أو مم( تقديمه إليها من الطالب 
 .الطلب بإسمه لدى الدولة األجنبية 

 تاريخ األيداع رقم االسبقية اسم الدولة المودع بها األسبقية  م

١    

٢     

٣     

٤     
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  ءات االختراعمكتب برا

                                        مـن المـادة ) ٢(إذا كان الطالب قد حصل على شهـادة الحماية المؤقتة تنفيـذًا لحكم الفـقرة  )٧(
                                                               من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية فيذكر اسم المعرض الذى أذيع فيه موضوع طلب    ) ٣(رقـم              
  .البراءة وتاريخ افتتاحه الرسمى             

 

  

  م

  
 لةاسم الدو

  
 اسم العرض

تاريخ عرض االختراع 
فى ) او نموذج المنفعة (

 المعرض

تاريخ 
االفتتاح 
 الرسمى

١     

٢     

  
 اليه ينطبق على االختراع فيجب ذكر الوزارة المعنية رمن القانون المشا )  ١٧( إذا كان حكم المادة   )٨(

  عند تقديم الطلب
  

  وزارة الصحة  الداخليةوزارة  وزارة إلنتاج الحربى عوزارة الدفا
 

 

                                                         إذا كانت اإلجابة بنعم ، فانه وفقًا لحكم الفقرة  )٩(
يجب تقديم كافة المعلومات ) الخاصة بالكائنات الحية الدقيقة ( من القانون ) ١٣(األخيرة من المادة 

 إيداع مزرعة حية منها فى أحد المعامل التى يصدر باعتمادها للتعرف على تكوينها وخصائصها مع
) ٤(قرار من الوزير المختص بشئون البحث العلمى مع تقديم الشهادة الدالة على ذلك وفقًا لحكم الفقرة 

اية حقوق الملكية الفكرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم من الالئحة التنفيذية لقانون حم
 ٢٠٠٣ لسنة ١٣٦٦

  
  
  
  
  

  هل الطلب متعلق بحماية كائنات دقيقة ؟
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  رئيس مكتب براءات االختراع/ السيد األستاذ 

موضوع الطلب المقدم          بصفتى صاحب  ..........................................................أنا الموقع على هذا     
ــه   ــيالً عنــــــــ ــل  أو وكــــــــ ــب التوكيــــــــ        بموجــــــــ

 أطـلـب مـنـحى بـــراءة    ....../....../.......... الصادر بتـاريخ     .....................................رقـم
عــن مـوضـع الـطـلـب الـمـبـيـن بياناته آنفًـا والـمـقـدم للـحـصـول عـلى براءة اختراع        

  .............................................: ..................................تحت مسمى 
  

  ...../...../............تحريراُ فى 
  التوقيـع

  

 "                                                                    ...................................."  

.. 
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  *بيانات خاصة باملصريني فقط
  

  االســـــم         )١(

  سن الــــــ )٢(
 

  :تاريخ الميالد  

  المؤهـــــل  )٣(
 

  
  جهـة العمـل  )٤(  

 

  
 

  
  
  

   هل سبق لك التقدم بأفكار أخـرى لمكتـب بـراءات االختـراع المـصرى ؟                )٥(

  

  .التى تقدمت بها وتاريخ التقدم ) أو الطلبات ( أذكر رقم الطلب إذا كانت اإلجابة بنعم ، 
  

  :..../..../........تاريخ التقدم .................. :رقم الطلب االول 

  :..../..../........تاريخ التقدم ........     .... .:رقم الطلب الثانى 

  :..../..../........تاريخ التقدم ............     ..:رقم الطلب الثالث 
  :..../..../........تاريخ التقدم ............ ......:رقم الطلب الرابع 

  

  

  ) بيانات الطلبات اآلخرى ) A4( لب ترفق ورقة فى حالة وجود أكثر من ط( 
  
  

                                                
  



Ministry of Scientific ResearchMinistry of Scientific ResearchMinistry of Scientific ResearchMinistry of Scientific Research    
Academy of scientific Research & TechnologyAcademy of scientific Research & TechnologyAcademy of scientific Research & TechnologyAcademy of scientific Research & Technology    

PATENT OFFICEPATENT OFFICEPATENT OFFICEPATENT OFFICE    

  

 

   جمھورية مصر العربية– القاھرة – ش القصر العينى ١٠١
  +٢٠٢- ٢٧٩٢١٢٩١ -  ٢٧٩٢١٢٧٤ – ٢٧٩٢١٢٧٢:تليفون 
  +٢٠٢ – ٢٧٩٢١٢٧٣: فاكس 

  patinfo@egypo.gov.eg: بريد إلكترونى

101 Kasr Al-Aini St., Cairo, Egypt 
Tel.: +202–27921272–27921274- 27921291 
Fax: +202- 27921273 
E-mail: patinfo@egypo.gov.eg 
 

www.egypo.gov.eg 
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  أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

  ءات االختراعمكتب برا

   هل سبق لك التقدم بهذه الفكرة أو بأفكار أخرى لمكاتـب بـراءات أجنبيـة ؟                )٦(

 

  الـتى تقـدمت بـها وسـنة التقـدم وبــلد ) أو الطلبات(، أذكر رقـم الطلب إذا كانت اإلجابة بنعم 
  مكتب البراءات األجنبى ؟) أو إقليم(
  

  ..............) : اإلقليم (   البلد ..........:    تاريخ التقدم ..............: رقم الطلب 
  ..............) : اإلقليم (   البلد ..........:    تاريخ التقدم ..............: رقم الطلب 
  ..............) : اإلقليم (   البلد ..........:    تاريخ التقدم ..............: رقم الطلب 
  ..............) : اإلقليم (   البلد ..........:    تاريخ التقدم ..............: رقم الطلب 

  
   هل سبق لك الحصول على براءة اختراع مـن مكتـب البـراءات الـوطنى ؟                )٧(

  

  .، اذكر أرقام البراءات التى حصلت عليها اذا كانت االجابة بنعم 
   ) :       ٢(                        رقم البراءة  ) :            ١( رقم البراءة 
   ) :٤( رقم البراءة  ) :                                   ٣( رقم البراءة 

  
  هــل سبــق لـك الحصول علـى بـراءة اختـراع مـن مـكتب أجنبى ؟ )٨(

  

  بلد، اذكر أرقام البراءات التى حصلت عليها و اسم الاذا كانت االجابة بنعم 
  :البلد :                                     رقم البراءة 

  :البلد :                                     رقم البراءة 

  :البلد :                                     رقم البراءة 

  :البلد :                                     رقم البراءة 
  

   ات الطلبـات المقدمـة أو البـراءات الـصادرة ؟          هل تم اسـتغالل موضـوع      )٩(

  

  .، أذكر أرقام الطلبات أو البراءات التى تم استغاللها إذا كانت اإلجابة بنعم 
     ........................ .) :البراءة (      رقم الطلب 
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  ءات االختراعمكتب برا

     ........................ .) :البراءة ( رقم الطلب      
     ........................ .) :ءة البرا( رقم الطلب      
     ........................ .) :البراءة ( رقم الطلب      
 

  



     جمھورية مصر العربية      
               وزارة الدولة لشئون البحث العلمى  
  أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 

  مكتب براءات ا&ختراع      

  * المستندات الخاصة بطلب براءة االختراعإيداعمحضر 

              :......................................................................................طلب براءة اختراع رقم ) ٢١ (
                                      :. تاريـخ تقديـم الطلـب) ٢٢ (
  اسم صاحب االختراع.                            :اسـم طالـب الـبراءة ) ٧١ (

                             عنوان صاحب االختراع:المركز العـام /  محل اإلقامة 

                تسمية االختراع: التسمية التى تدل على موضوع االختراع) ٥٤ (
 : األسبقية) ٣٠ (

رقم 
 المستند

عدد  نوع المستند
 الصفحات

 

              استمارة طلب براءة اختراع  ١

              )ثالث نسخمن (الوصف المختصر باللغة العربية   ٢

               )ثالث نسخمن (الوصف المختصر باللغة اإلنجليزية   ٣

 
 

  الوصف الكامل لالختراع باللغة العربية  ٤
  شكلة أو القصور فى الفن السابق الم٢- ٤                         الفن السابق١- ٤ 
                      الوصف التفصيلى٤- ٤       الجديد فى موضوع االختراع٣- ٤ 
   العناصر الجديدة المطلوب حمايتها٦- ٤                   طريقة االستغالل ٥- ٤
   بيان بالطلبات التى قدمت بالخارج عن٨- ٤            ا لوحات الرسم و شرحه ٧- ٤ 
     نموذج المنفعة/ ذات االختراع                                                       
  )أشهر ٦أو تعهد بتقديم الوصف الكامل خالل مهلة ( 

            
            
            
            
            
            
           

 

  )المصريين فقط(استمارة استيفاء بيانات من جهة العمل   ٥
  )أو تعهد بتقديمها خالل أربعة أشهر  ( 

            
           

 

               ج التعليمات و إقرار باستالمهنموذ  ٦

              )أو طلب الحصول على مهلة ثالثة أشهر(مستند األسبقية   ٧

       ) أو تعهد بتقديم المستند خالل أربعة أشهر(مستند التوكيل   ٨

.
 

      )أو تعهد بتقديم المستند خالل أربعة أشهر(مستند التنازل   ٩

     المعنوي للشخص القانونيمستند يدل على التواجد   ١٠
  )أو تعهد بتقديم المستند خالل أربعة أشهر ( 

   

              ) بالنسبة للطلبات المقدمة من أجانب(الوصف الكامل باللغة اإلنجليزية  ١١

 

      اقرارالنشر  ١٢

تقديم شهادة تثبت ايداع مزرعة حية من موضوع الطلب بأحد المعامل المعتمدة من الوزير المختص                 ١٣
  )أو تعهد بتقديم المستند خالل أربعة أشهر ( بشئون البحث العلمى 

    

واد البيولوجية النباتية أو الحيوانيـة أو       تقديم المستندات الدالة على حصول المخترع على مصدر الم          ١٤
المعارف التقليدية الطبية أو الصناعية أو الحرفية ، أو تراثًا حضاريا أو بيئيا بطريق مشروعة وفقًـا                 

  ) أو تعهد بتقديم المستندات خالل أربعة أشهر ( للتشريعات النافذة فى جمهورية مصر العربية 

    

      أخرى  ١٥

   االختراعصاحب                         عنوان مراسلة   :عنوان المراسلة 
  

  
  :.اسم الوكــيل 
  :. المحل المختار 

                                  )يتم استيفاء هذا المستند من قبل الموظف المسئول بمكتب براءات االختراع(* 
                                                                                                   

  )عن رئيس مكتب براءات االختراع                                                                                                              ( 

      إيصال است�م رقم

  

  عدد الصفحات  

  مجموع المستندات



  ھذه ا�ستمارةإستيفاءقبل موذج التعليمات المرفق  نقراءة يرجى   

  جمھورية مصر العربية    
  وزارة الدولة لشئون البحث العلمى  
  أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 
            مكتب براءات ا�ختراع        

  
  الوصف الكامل لالختراع) ٤(

  : لكامل لالختراع على يشتمل الوصف ا
- الوصف التفـصيلى   – الجديد فى موضوع االختراع      – المشكلة أو القصور فى الفن السابق        –الفن السابق   (

  )طريقة االستغالل
  
  :الفن السابق) ٤/١(

  
            
  
  
  
  
  

                    
  

         
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تقدم هذه االستمارة من أصل و صورة •

   يكتب على وجه واحد ) A4(يبدأ الطالب بكتابة الفن السابق على هذه االستمارة ، وتستخدم أوراق بيضاء  •

  ).إذا دعت الحاجة لذلك(منها فقط الستكمال الموضوع            

  
يتم عرض مقدمة توضـح الفـن الـسابق         
لموضوع الطلب ، و أحدث اختـراع تـم         

 بمعنى أنـه يجـب عـرض       التطوير عليه 
  األختراعات التى سبقت موضوع طلبك فى

  نفس المجال بطرقة مبسطة



  ھذه ا�ستمارةإستيفاءقبل موذج التعليمات المرفق  نقراءة يرجى   

  

  عربيةجمھورية مصر ال       
  وزارة الدولة لشئون البحث العلمى  
  أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 

  مكتب براءات ا�ختراع      
  
  :المشكلة أو القصور فى الفن السابق) ٤/٢(
 

           

  
  
  
 

                                   
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  
 
  
  

  
  تقدم هذه االستمارة من أصل و صورة •

   يكتب على وجه واحد ) A4(يبدأ الطالب بكتابة الفن السابق على هذه االستمارة ، وتستخدم أوراق بيضاء  •

  .)إذا دعت الحاجة لذلك(منها فقط الستكمال الموضوع            

  

     

  
يتم طرح المشكالت و العيـوب الفنيـة فـى          

بقة بمعنى أنه فى اطار هـذا       األختراعات السا 
مـا هـى    : البند يجب االجابة على ما يلـى        

  المشكالت وأوجه القصور فى االختراعات
  السابقة فى مجال الموضوع المقدم و التى تريد

 أن تتالقاها فى موضوع األختراع



  ھذه ا�ستمارةإستيفاءقبل موذج التعليمات المرفق  نقراءة يرجى   

  جمھورية مصر العربية  
  وزارة الدولة لشئون البحث العلمى  
  أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 

        مكتب براءات ا�ختراع      
  
  الجديد فى موضوع االختراع) ٤/٣(
  

           

  
  
 
 

  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 

  
  تقدم هذه االستمارة من أصل و صورة •

   يكتب على وجه واحد ) A4(يبدأ الطالب بكتابة الفن السابق على هذه االستمارة ، وتستخدم أوراق بيضاء  •

      ).كإذا دعت الحاجة لذل(منها فقط الستكمال الموضوع            
  جمھورية مصر العربية     

 

فى اطار ھذا البند يجب توضيح 
ا�ضافات الجديدة فى موضوع 
طلبك وأوجه ا�خت>ف بينھا و 

بين ا�ختراعات السابقة فى نفس 
المجال و التى أدت الى حل 

المشك>ت أو القصور فى الفن 
 السابق



  ھذه ا�ستمارةإستيفاءقبل موذج التعليمات المرفق  نقراءة يرجى   

  وزارة الدولة لشئون البحث العلمى  
  أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 

  مكتب براءات ا�ختراع      
  

  الوصف التفصيلى) ٤/٤(

  غيل فى حاالت األجهزة و األدوات و المعدات ، أو التحضيــر الكيميائى فى حاالت المواد الكيميائيـةمتضمناً طريقة التش( 
    فى  - إن وجدت -والزراعية، و التجارب المعملية ، واآلثار الجانبية ، و ترفق الجداول و لوحات الرسـم التوضيــحية   
  لعناصر الجديدة المطلوب حمايتها، على أن تكون الرسومات مرقمة وفى وضع رأسى وال يوجد عليها    صفحات مستقلة بعد ا  
  )       أى بيانـات توضيحية وتعرف فقط أجزاء الرسم بأرقام يتم توضيحها وشرحها داخل الوصف التفصيلى  
  

            
  
 

                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تقدم هذه االستمارة من أصل و صورة •

   يكتب على وجه واحد ) A4(يبدأ الطالب بكتابة الفن السابق على هذه االستمارة ، وتستخدم أوراق بيضاء  •

  ).إذا دعت الحاجة لذلك(منها فقط الستكمال الموضوع            

  جمھورية مصر العربية       

 

يتم عرض شرح كامل ووافى لموضوع الطلب بحيث 
متضمنا شرح ) أو خطواته ( يجب توضيح مكوناته 

 الرسومات المرفقة ان وجدت  
 
 
 



  ھذه ا�ستمارةإستيفاءقبل موذج التعليمات المرفق  نقراءة يرجى   

  وزارة الدولة لشئون البحث العلمى  
  أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 

  مكتب براءات ا�ختراع      
  

  طريقة االستغالل) ٤/٥(

  
            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تقدم هذه االستمارة من أصل و صورة •

   يكتب على وجه واحد ) A4(يبدأ الطالب بكتابة الفن السابق على هذه االستمارة ، وتستخدم أوراق بيضاء  •

  ).إذا دعت الحاجة لذلك(منها فقط الستكمال الموضوع            

  

 

يتم شرح مجال تطبيق موضوع ا�خنراع مع 
وات ال>زمة لتنفيذه وكيفية ا�ستفاد توضيح الخط

 منه



  ھذه ا�ستمارةإستيفاءقبل موذج التعليمات المرفق  نقراءة يرجى   

        
 

  العربيةجمھورية مصر 
  وزارة الدولة لشئون البحث العلمى  
  أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 

  مكتب براءات ا�ختراع      
          

  العناصر الجديدة المطلوب حمايتها) ٥(

  

  
  

            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  تقدم هذه االستمارة من أصل و صورة •

: اذا كان الموضوع عبارة عن أجھزة أو معدات تكتب العناصر كالتالى  
يتضمن       كذلك و كذا           .                 جھاز ل: العنصر اTول 
)بشكل مجمل                  (   
عبارة السابقة       تكتب ھذه ال( كما فى العنصر اTول . العنصر الثانى 

ثم يوالى مقدم الطلب تفصيل ما جاء مجم>)                    كما ھى   
عن الجھاز بالعنصر اTول عن مكون واحد من مكونات الجھاز ثم عن 
مكون آخر فى العنصر الثالث     وھكذا حتى يتم حصر و تحديد كل ما 

 ھو جديد و مطلوب حمايته
 طريقة عمل أو انتاج منتج جديد تكتب  اذا كان موضوع ا�ختراع-

:العناصر كما يلى   
طريقة       تتضمن       و الجديد عن الفن و خطوات  : العنصر اTول 

                    الطريقة بشكل مجمل
كتابة ھذه العبارة         ( طبقا لما جاء بالعنصر اTول : العنصر الثانى 

م يشرح الطالب كل خطوة فى عنصرث)                    السابقة   
يتبع نفس :  اذا كان موضوع ا�ختراع جھاز و طريقة �ستخدامه -

 اTسلوب مع الربط بين المكون و طريقة اداؤه                        



  ھذه ا�ستمارةإستيفاءقبل موذج التعليمات المرفق  نقراءة يرجى   

   يكتب على وجه واحد ) A4(يبدأ الطالب بكتابة الفن السابق على هذه االستمارة ، وتستخدم أوراق بيضاء  •

  ).إذا دعت الحاجة لذلك(منها فقط الستكمال الموضوع            

   مصر العربيةجمھورية     
  وزارة الدولة لشئون البحث العلمى  
  أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 

  مكتب براءات ا�ختراع      
  شرح لوحات الرسم)  ٦(

  

            
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  

  هذه االستمارة من أصل و صورةتقدم  •

   يكتب على وجه واحد ) A4(يبدأ الطالب بكتابة الفن السابق على هذه االستمارة ، وتستخدم أوراق بيضاء  •

 
ينم شرح لوحات الرسم طبقا ل_رقام 

الموضحة بالرسم زيتم ذكر كل رقم قبل 
 بداية الشرح



  ھذه ا�ستمارةإستيفاءقبل موذج التعليمات المرفق  نقراءة يرجى   

  ).إذا دعت الحاجة لذلك(منها فقط الستكمال الموضوع              

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                 
  
                                                                               
  
  
  
  

                   
  

                  
  

                   

  أصل
 اسم الطالب 

 عدد اللوحات                    رقم اللوحة 
 رقم الطلب                       تاريخ التقديم 

 الوكيل/توقيع الطالب



  الوصف المختصر باللغة العربية) ٢(

    (22) 

(21) 

(44)  

(45)  

(11)  
 

  جمھورية مصر العربية

  وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

  أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

 مكتب براءات ا,ختراع

 

(51) Int. Cl.6  
 

**اع يكتب اسم  صاحب ا,ختر ** ١.  
٢.  
٣.  

(71) 

** يكتب اسم  صاحب ا,ختراع  ** ١.  
٢.  
٣.  

(72) 
 

**يكتب اسم  صاحب ا,ختراع  ** ١.  
٢.  

(73) 

 ١.  
٢.  
٣.  

(74) 

  (30) 
 (12)  براءة أصلية 

 

  **تسمية اBختراع                                        **  (54)
  

 )فيما � يزيد عن مائة كلمة المختصر باللغة العربية الوصفيكتب (
  
  
  

  **يكتب نبذة ومختصرة عن موضوع ا$ختراع **                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

(57)  
  
  
  
  
  
  
 

  



  الوصف المختصر باللغة اإلنجليزية) ٣(
  

   

Arab Republic of Egypt 

Ministry of  State for Scientific Research  and Technology  

Academy of Scientific Research and  Technology  

Egyptian Patent Office 
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(21) 

(44)  
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**يكتب اسم  صاحب ا�ختراع  ** 

(72) 1. 
2. 
3. 

 **يكتب اسم  صاحب ا�ختراع ** 

(73) 1. 
**يكتب اسم  صاحب ا�ختراع  .2 ** 

(30) 1. 
2. 
3. 

 

  (74) 
 (12)  براءة أصلية 

 

                                                                    (54)   ** ا;ختراع ةتسمي**  
  

(57)                          
  
  

  **يكتب نبذة ومختصرة عن موضوع ا�ختراع            ** 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  

 



  جمھورية مصر العربية    
  وزارة الدولة لشئون البحث العلمى  
   أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا  

  مكتب براءات االختراع        

  
  

  نموذج التعليمات الخاص) ٩(
  ءة اختراع وإقرار باست�مهبطلب الحصول على برا

  

  مستندات يجب تقديمها لحظة تقديم الطلب دون إعطاء صاحب الشأن مهلة  : أوال 
  وصف تفصيلى لالختراع وطريقة استغالله على وجه يمكن تنفيذه ، ويجب أن يشتمل (  الوصف الكامل – ١

ر الجديدة  المطلوب حمايتها و التى يطلب صاحب الـشأن حمايتهـا بطريقـة                       الوصف الكامل على العناص   
   ) محددة واضحة ، رسم لالختراع طبقاً لمقتضيات األحوال 

  .   وصف مختصر لالختراع باللغة العربية مرفقاً به ترجمة باللغة اإلنجليزية– ٢
   لالختراع ورسمه وغير ذلك من المستندات األجنبية مصدقاً عليها من  صورة من الوصف التفصيلى– ٣

  .  من قانون براءات االختراع ٥٣ إدارة الملكية الصناعية ، وذلك إذا كان الطلب مستنداً للمادة     
  

  ل مهلة محددة  أحوال يعتبر فيها الطلب كأن لم يكن إذا لم تستوفى المستندات خال: ثانيا 
  يعتبر الطالب كأن لم يكن فى حالة عدم تقديم المستندات    ) : المهلة المحددة أربعة أشهر(الحالة األولى 

  : التالية موثقة ومصدقاً عليها 
     من نظام الشركة  مستخرج السجل التجارى أو مستخرج رسمى من محضر عقد اإلنشاء أو نسخة– ١

  .  إذا كان الطالب شركة أو هيئة   
  . مستند انتقال الملكية على أن يكون مصحوبا بترجمة باللغة العربية– ٢
  .١٩٥١لسنة  ٢٣٠ من الالئحة التنفيذية رقم ٤٥ مستند الوكالة مع مراعاة أحكام المادة – ٣
  .   الشهادة الصادرة بالحماية المؤقتة–٤

  ويجب تقديم هذه المستندات المشار إليها عاليه مع الطلب أو خالل أربعة أشهر من تاريخ : ملحوظة
  تقديم الطلب بناء على تعهد مقدم من صاحب الشأن وإذا انتهت المهلة المحددة ولم يستوف هذه 

  .المستندات يعتبر الطلب كأن لم يكن 
  )المهلة المحددة شهرين : (الحالة الثانية 

  على الطالب أداء رسم النشر عن قبول الطلب فى ميعاد ال يجاوز شهرين من تاريخ اإلخطار لقبول الطلب
  .وإال يعتبر الطلب كأن لم يكن 

  )المهلة المحددة ثالثة أشهر : (الحالة الثالثة 
   والبيان - إن وجد-يقوم طالب البراءة بسداد نفقات كتابة وطبع عدد خمسة نسخ من وصف االختراع ورسمه

  هر من المختصر لوصف االختراع مشفوعاً بالرسومات التى توضح موضوعه خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أش



  تاريخ إخطاره بسداد نفقات كتابة وطبع عدد خمسة نسخ من المطبوعات الخاصة بالبراءة وإال أعتبر الطلب 
  .كأن لم يكن 

  

  األحوال التى يعتبر فيها الطلب متنازالً عنه:ثالثاً 
  ال تعديالت على الطلب ولم يقم الطالب بإجراء هذه التعديالت من تاريخ إذا كان قرار اإلدارة يقضى بإدخ
  اإلخطار أعتبر متنازالً عن طلبه

  أن يكون اإلخطار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وتحتسب المدة من تاريخ تصدير : مالحظات عامة 
  علمى والتكنولوجيا وفى الحاالت التى يثبت فيها صاحب الشأن عدم استالمه اإلخطار من أكاديمية البحث ال

  الخطاب المسجل بعلم الوصول فتحتسب له مدة أخرى من تاريخ علمه بالموضوع
  

  )طلب التقدم والبراءة(االحوال التى تنقضى فيها الحقوق المترتبة على الطلب:رابعاً 
   من قانون براءات االختراع  ١٢ انقضاء مدة الحماية التى تخولها براءة االختراع طبقاً للمادة -١  
  .    تنازل صاحب براءة االختراع عنها-٢  
  . صدور حكم حائز لقوة الشىء المقضى به ببطالن البراءة- ٣  
   المستحقة فى مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقها عدم دفع الرسوم- ٤  

  تاريخ االستحقاق هو تاريخ تقديم الطلب :   مالحظة 
  

  )المهلة المحددة ثالثة أشهر( األحوال التى يسقط فيها الحق فى  األسبقية : خامساً
  ذلك إذا قدم بعد انتهاء مدة السنة من تاريخ تقدمه بالبلد األجنبى إذا لم يوضح هذا الحق بطلب التقديم و ك- ١
   عدم تقديم المستند الخاص باألسبقية خالل ثالثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب و ذلك فى حالة التقدم  - ٢

   بمهلة لتقديمه     
  

  م تجديد البراءةالحاالت التى تؤدى إلى عد: سادساً
  عدم التقدم بطلب لتجديد مدة الحماية خالل السنة األخيرة لحماية البراءة من صاحب الشأن مؤيداً بالمستندات

  . التى تثبت أن لالختراع أهمية خاصة و أنه لم يجن منه ثمرة تتناسب مع جهوده و نفقاته

  إقــــــرار                                    
              عن الطلب رقم ) وكيل الطالب/ مقدم الطلب (أقر أنا 

                                        
                  والمقدم بتاريخ                                      

  أننى قد استلمت نموذج التعليمات للعلم واإلحاطة وتنفيذ ما جاء به ، وليس هناك أى غموض فى عرض 
   .التعليمات ، وهذا إقرار منى بذلك

                        المقر بما فيه                                                                                   
                                                                                )             (    
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