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دلیل
مكتب براءات االختراع

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

الصناعیةالملكیةعناصرحمایةكیفیة
)الرسوم التخطیطیة للدوائر المتكاملة-المنفعةنماذجواالختراعبراءات(

القاھرة–ش القصر العینى ١٠١:العنوان 
٢٧٩٢١٢٩١-٢٧٩٢١٢٧٤-٢٧٩٢١٢٧٢:تلیفون  
٢٧٩٢١٢٧٣: فاكس  

patinfo@egypo.gov.eg: برید الكترونى
www.egypo.gov.eg: موقع المكتب

mailto:patinfo:@egypo.gov.eg
http://www.egypo.gov.eg/
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الملكیة الفكریة

nمصنفات األدبیة والفنیة تشیر الملكیة الفكریة إلى أعمال الفكر اإلبداعیة أي االختراعات وال
والرموز واألسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعیة 

دور مكتب البراءات
–التریبس –باریس (واالتفاقیات الدولیة ٢٠٠٢لسنة ٨٢توفیر الحمایة القانونیة طبقًا للقانون 

:لكل من) PCTالتعاون الدولى بشأن البراءات 
براءات االختراع-١
ة المنفعةشھاد- ٢
الرسوم التخطیطیة للدوائر المتكاملة- ٣

منفعةنموذجأوإختراعبراءةعلىالحصول: أوال

:االختراعبراءةماھى
االختراععنالدولةباسماإلدارةتمنحھالذيالحمایةسند

:یكوناختراعنظیریمنحاستئثاريحقھى:البراءة
تجمنفىوتطویرتحدیثأوجدیدمنتج-

أوماعملالنجازجدیدةطریقةتتیحعملیة- 
مالمشكلةجدیداتقنیاحال-
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شروط منح البراءة

n الجدة(NOVELTY)
.أن یكون موضوع االختراع جدیدا ولم یسبق النشر أو االعالن عن بأى صورة أو التداول فى االسواق

nالقابلیة للتطبیق الصناعى
بیق فى الصناعةأن تكون الفكرة قابلة للتط

nاالبتكاریة أو الخطوة االبداعیة
أال یكون االختراع بدیھیا للمتخصص فى نفس المجال

تمنح براءة اختراع أو شھادة منفعةال

n األبحاث واألنواع النباتیة أو الحیوانیة أو الطرق البیولوجیة إلنتاج النبات أو الحیوان ویستثنى
.ة ومنتجاتھامن ذلك طرق علم األحیاء الدقیق

n طرق التشخیص والعالج والجراحة الالزمة لمعالجة البشر أو الحیوانات.
n المبادئ واالكتشافات والنظریات العلمیة والطرائق الریاضیة.
n المخططات  أو القواعد  أو  الطرائق  المتبعة   لمزاولة  األعمال  التجاریة  أو ممارسة

.ن اللعب مةالذھنیة المحضة أو لعباألنشطة 
nاالختراعات التي ینشأ عن نشرھا أو استغاللھا إخالل بالنظام العام أو االداب .

: الحمایةمدة
إیداعتاریخمنأوالبراءةطلبإیداعتاریخمنسنة20 لمدةاختراعھحمایةلمالكھاالبراءةتكفل

.PCTبشأن البراءات التعاونالتفاقیةطبقاالدوليالطلب

: البراءةكمالحقوق
مدةخاللبالبراءةاالنتفاعلھیجوزالأولھیجوزالذىمنتقریرفىالحقالبراءةلمالك·

.الحمایة
لھاالترخیصأوأخرىألطرافالتصریحالبراءةلمالكیجوز·
.معینةلشروططبقاباالختراعباالنتفاع·
.االختراعفىحقھبیعالبراءةلمالكیجوز·
.بھافىاالنتفاعالغیرمنعالحمایةمدةانقضاءعندراءةالبلمالكیجوزوال·
البحثأغراضفىبھااالنتفاعمنعالبراءةلمالكیجوزوال·



4

كیف تمنح البراءة؟

:إیداع طلب براءة بالمكتب الوطنى أو المكتب الدولى یشتمل على التالى

nبمجالھ التقنىتسم االختراع وبیاناأ
n خلفیة االختراع ووصفا واضحا وتفاصیل كافیة الى شخص لھ معرفة متوسطة فى

المجال كى یستعمل االختراع أو ینفذه
nالرسومات والتصامیم إن وجدت
nعناصر الحمایة أى المعلومات التى تحدد نطاق الحمایة الممنوحة بموجب البراءة.

لیمیة البراءةمبدأ إق

وحتى تحصل على الحمایة فى أى دول أخرى ) داخل جمھوریة مصر العربیة فقط( أى الحمایة محلیة 
فالبد من تقدیم طلب محلى للدولة المراد الحمایة بھا حیث الیوجد براءة عالمیة ونظام التعاون الدولى 

.نح البراءةھو نظام إیداع دولى ولیس نظام لم) PCT(بشأن البراءات والمعروف 

نظام إیداع الدولى للطلبات
PCT

أو للطلباتمحلىنظام إیداع 
فى إطار إتفاقیة باریس
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: ملحوظة مھمة جداااااااااااااااا
١٢حتى یتم الحمایة على مستوى العالم أو فى أى دولة لصاحب االختراع مھلة 

شھر من تاریخ تقدیم الطلب لتسجیل إختراعھ فى الدولة المراد الحمایة بھا أو 
شھرا من تاریخ الطلب الدولى أو الطلب٣٠تسجیل طلب دولى والذى یمنحھ مھلة 

.المحلى أیھما تم أوال

للرغبة فى التسجیل الدولى 
ضرورة الرجوع إلدارة االستقبال الدولى للحصول على المعلومات الالزمة لذلك 

المنفعةشھادة: ثانیا

طنشاعنینتجالاعاخترعنالدولةباسماإلدارةتمنحھالذيالحمایةسند
.عنھاختراعلمنحكافإبتكارى
الطلبتقدیمتاریخمنسنوات٧لحمایةامدة·
.االختراعبراءةمالكحقوقنفسھىالشھادةھذهعلىالمترتبةالحقوق·
.االختراعبراءةعلىالحصولخطواتنفسھىالمنفعةشھادةعلىالحصول·
الصناعيللتطبیقوالقابلیةالجدةھىالشھادةعلىالحصولشروط·
.المنفعةشھادةوالبراءةوكتابةتعبئتھاوكیفیة·

المنفعةونموذجالبراءةطلب: مثال

:لمزید من المعلومات عن تسجیل الطلبات بمكتب البراءات المصرى  

قانون البراءات والئحتھ التنفیذیة واالتفاقیات الدولیة المنظمة·
html.1_Laws/erinn/eg.gov.egypo.www://http

رسوم التقدیم والبحث والفحص·
·n_required/apply_how/inner/eg.gov.egypo.www://http

pdf.a_fees_ew

قاعدة بیانات البراءات الصادرة·
html.1_Search/inner/eg.gov.egypo.www://http

)٢٢(مادة : العقوبات 

یعاقب بغرامة التقل عن عشرین ألف جنیة ، من القانون ) ١٠(مع عدم اإلخالل بحكام المادة 
وال تزید عن مائة ألف جنیة 

أو نموذج منفعة منحث براءة عنھكل من قلد بھدف التدلول التجارى موضوع اختراع -١

http://www.egypo.gov.eg/inner/Laws_1.html
http://www.egypo.gov.eg/inner/how_apply/required_new_fees_a.pdf
http://www.egypo.gov.eg/inner/how_apply/required_new_fees_a.pdf
http://www.egypo.gov.eg/inner/Search_1.html
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كل من باع أو عرض للبیع أو التداول أو استورد أو حاز بقصد االتجار منتجات مقلدة -٢
متى كانت براءة االختراع أو براءة نموذج المنفعة صادرة عنھا أو ، مع علمھ بذلك 

.عن طرق إنتاجھا ونافذة فى جمھوریة مصر العربیة
كل من وضع بغیر حق على المنتجات أو االعالنات أو العالمات التجاریة أو أدوات -٣

بیانات تؤدى لالعتقاد بحصولھ على براءة اختراع أو نموذج ، التعبئة أو غیر ذلك 
.منفعة

وفى حالة العود تكون العقوبة بالحبس مدة التزید على سنتین والغرامة التى التقل عن 
.تجاوز مائتى ألف جنیھأربعین ألف جنیھ وال ت

وفى جمیع االحوال تقضى المحكمة بمصادرة األشیاء المقلدة محل الجریمة وألدوات 
التى استخدمت فى التقلید وینشر الحكم الصادر باالدانة فى جریدة یومیة واحدة أو أكثر 

.على نفقة المحكوم علیة

)٢٣(مادة : االجراءات التحفظیة 

اع أو نموذج المنفعة أن یطلب من رئیس المحكمة المختصة بحسب یجوز لصاحب براءة االختر
االحوال إصدار أمر بإجراء تحفظى بشأن المنتجات أو البضائع المدعى بتقلیدھا للمنتج الصادر 
عنھ براءة وفقا للوصف التفصیلي الذى تم االفصاح عنھ فى وثیقة براءة االختراع أو نموذج 

ءات التحفظیة الالزمة لحفظ ھذه النتجات والبضائع على النحو ویصدر االمر باالجرا،  المنفعة 
.الذى یحفظ بقائھا بحالتھا

ویجوز أن یصدر االمر المشار ألیھ قبل رفع الدعوى ویسقط بعدم رفعھا خالل ثمانیة أیام من 
.تاریخ الصدور

في الملكیسقطھابماالمنفعةونماذجوالرسوماالختراعبراءةعليالمترتبةالحقوقانقضاء
:اآلتیةاألحوالفيالعام

المنفعةلنماذجسنوات7 االختراعلبراءةسنة20  الحمایةمدةانقضاء-١
.الغیربحقوقاإلخاللدونعلیھاحقوقھعناالختراعبراءةصاحبتنازل-٢
.المنفعةنموذجأواالختراعبراءةببطالنباتحكمصدور-٣
غرامة التأخیرأوالسنویةالرسومدفععناقاالستحقتاریخمنسنةلمدةاالمتناع-٤

.القانونلھذاالتنفیذیةالالئحةتحددھاالتيلإلجراءاتوفقا
عدم إستغالل االختراع فى مصر فى السنتین التالیتین لمنح الترخیص اإلجبارى وذلك -٥

.بناء على طلب یتقدم بھ كل ذى شأن إلى مكتب براءات االختراع
الترخیصیكونالالتيالحاالتفيحقوقھاستعمالفيراعاالختبراءةصاحبتعسف-٦

.التعسفذلكلتدارككافیافیھااإلجباري
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Arab Republic of Egypt
Ministry of Scientific Research

Academy of scientific Research &
Technology

PATENT OFFICE

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

طلب براءة اخرتاع أو منوذج منفعة
Application for a Patent or Utility Certificate

Utility modelمنفعة   نموذجpatent    ة اختراع  براء
Application No. / / Filing Date                                                         : رقم الطلب : تاریخ التقدیم  Time / الوقت :
Int. application No.(PCT) Int. filing Date (PCT)                                         :الرقم الدولى :تاریخ التقدیم الدولى

(1) TITLE OF INVENTION

Solar Energy Collector

:مسمى االختراع )١(

مجمع طاقة شمسیة

(2) APPLICANT(S)  مقدم الطلب

Name  : Ahmed Said Hassan Telephone No. /رقم التلیفون
02-27659345

أحمد سید حسن: االسم

Nationality: Egyptian Company   Individual    Research Institute Facsimile No. /رقم الفاكس
02-2345178

جھة بحثیةفرد  شركة   مصرى: الجنسیة

Resident Address : Country   Egypt                City  Cairo                     P.O. Box: 123425Cairo E-mail address /البرید االلكترونى
a_hassan@hotmail.com

:ب . ص الدولة                                  المدینة                     :المركز العامالعنوان أو

State (that is, country) of nationality:دولة الجنسیة مصرى State (that is, country) of residence: :دولة االقامة  مصرى

 Further applicants are indicated on the following sheet: Continuation of Box No.(2) لنموذج المرفقفى حالة وجود أكثر من مقدم طلب یمأل ا

(3) INVENTOR(S) المخترعون

 The applicant(s) indicated in Box No.(2) is(are) the sole inventor(s) (if this check-box is marked, do not fill in the rest of Box No.(3))
)٣(وق والتمأل البیانات فى البند رقم فى حالة ما إذا كان مقدم الطلب ھو المخترع یتم تعلیم الصند

Name Telephone No. /رقم التلیفون

االسم

Nationality Facsimile No. /رقم الفاكس

الجنسیة

Resident Address : Country                              City                                P.O. Box: E-mail address /اللكترونىالبرید ا

:ب . الدولة                                          المدینة                           ص :العنوان البریدى 

 Further inventors are indicated on the following sheet:  Continuation of Box No. (3) المرفق) ٣(مأل البند فى حالة وجود أكثر من مخترع ی

یتم مأل ھذا الجزء بواسطة االدارة
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(4) REPRESENTATIVE:  The person identified below is hereby/has been appointed to act on behalf of the applicant(s)
      before the Office as a representative )بیانات الوكیل( تمثیلھم  أمام المكتب/ الطلب لتمثیل مقدمى/ الشخص التالى أسمھ تم تعینھ من قبل مقدم 

Name: Telephone No. /رقم التلیفون

:االسم  Facsimile No. /رقم الفاكس

Address : Country                              City                                P.O. Box:
E-mail address/البرید االلكترونى

:ب . المدینة                                ص الدولة:العنوان  Registration No. رقم التسجیل

The person above represents all applicants./ المذكور أعاله یمثل كل المقدمین

If not, specify the applicant(s) who is(are) represented by the person above:/ لو غیر ذلك یذكر أسم مقدم الطلب الذى یمثلھ المذكور أعاله

The power of attorney is
attached   مرفق التوكیل

The appointment is made in this
request Form لتعیین طبقا للطلب المرفق ا

The power of attorney (No. …...…………..………..)    is
already in the possession of the Office. التوكیل موجود بالمكتب

Further representatives are indicated on the following sheet: Continuation of Box No.(4) فى حالة وجود أكثر من وكیل یرفق صورة من النموذج

(5) ADDRESS FOR CORRESPONDENCE OR LEGAL SERVICE  عنوان المراسلة

Name Telephone No. /رقم التلیفون
.

:االسم  Facsimile No. /رقم الفاكس

Address : Country                              City                                P.O. Box: E-mail addressالبرید االلكترونى

:ب . الدولة                                               المدینة                                ص :العنوان 

(6) APPLICATION FOR A PATENT OF DIVISIBLE  APPLICATION OTHERWISE ASSOCIATED WITH ONE OR MORE
OTHER APPLICATIONS منفعھ منسلخ    نموذجإذا كان الطلب عن براءة أو 

The present application is: الطلب یمثل

an application for a patent of divisible application منسلخطلب براءة 
an application for a utility model of divisible application منفعة منسلخنموذجطلب 

    an application by new applicant(s) determined by the competent authority to
be entitled to an invention contained in an earlier application

منسلخ بمقدمین جدد من صاحب الطلب االصلى أو من یمثلھ           طلب 

Filing date of the other application, or of the
application for the other patent, associated with
the present application: السابقةةتاریخ الطلب أوالبراء

Application or patent number of the other
application or patent: رقم الطلب أو البراءة

یتم مأل ھذا فى حالة وجود وكیل وضرورة تقدم التوكیل أو 
التعھد بذلك

یكتب العنوان المراد إستقبال المرسالت علیھ وفى 
حالة وجود وكیل یكتب عنوان الوكیل

لب وتقسیم یكتب بیانات الطلب فى حالة فصل الط
االصلى
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(7) PRIORITY CLAIM:  The priority of the following earlier application(s) is hereby claimed / األسبقیات

Filing date
of earlier

application
(day/month/year)

تاریخ تقدیم الطلب

Number
of earlier

application

رقم الطلب

Where earlier application is: الطلب السابق ھو

National application: country party
to the Paris Convention or Member
of WTO طلب وطنى لدولة عضو فى
إتفاقیة باریس أو منظمة التجارة العالمیة

Regional application:*
regional Office

یمى بمكتب إقلیمىطلب إقل

International application:
receiving Office

طلب دولى بمكتب تلقى 
الطلبات الدولیة

(1)

(2)

(3)

(4)

A certified copy of the following earlier application(s) is attached.مرفق صورة موثقة من طلب االسبقیة
 (1)  (2)  (3)  (4)

*Where the earlier application is an ARIPO application, indicate at least one country party to the Paris Convention for the Protection of
Industrial Property or one Member of the World Trade Organization for which that earlier application was filed:

میة فى السطر الالحقفى حالة أن یكون مستند االسبقیة طلب إقلیمى من االریبو مثال یجب ذكر دولة واحدة من الدول االعضاء فى باریس أو منظمة التجارة العال
....................................................................................................................................................................................................................

Box No. VIIII Temporary protection / یة المؤقتةالحما

Country / أسم الدولة Exhibition name / أسم المعرض Exhibition opening Date

تاریخ إفتتاح المعرض

Date of Protection

تاریخ الحمایة

  If the application according to Article (17) Please identify the relevant Ministry:
:من القانون تعلق الطلب بإحدى الوزارة التالیة برجاء تحدید الوزارة)١٧(طبقا للمادة 

وزاررة الصحةوزارة الدخلیةوزارة االنتاج الجربيوزارة الدفاع

Did the application related to Micro-organizm Protection                              :ھل الطلب متعلق بحمایة كائنات دقیقة

Yes/ نعم 

راءات االختراعرئیس مكتب ب/ السید األستاذ 

فتى     ذا بص ى ھ ع عل ا الموق ھ    أن یال عن دم أو وك ب المق وع الطل احب موض اریخ             ص ادر بت م             الص دم رق ل المق ب التوكی /          /           بموج

:تحت مسمى أو نموذج منفعةللحصول على براءة إختراع أطلب منحى براءة عن موضوع الطلب المبین بیاناتھ أنفا  والمقدم 

:         /         /     التوقیع                                              تحریرا فى 

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

جمھوریة مصر العربیة–القاھرة –ش القصر العینى ١٠١
-٢٧٩٢١٢٩١-٢٧٩٢١٢٧٤–٢٧٩٢١٢٧٢:تلیفون 

٢٠٢+
+٢٠٢–٢٧٩٢١٢٧٣: اكس ف

 patinfo@egypo.gov.eg :برید إلكترونى

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

فى حالة وجود أسبقیة أى سبق تقدیم الطلب بالخارج

فى حالة عرض االختراع بمعرض والحصول على حمایة مؤقتة

mailto:patinfo:@egypo.gov.eg
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Continuation of  (2) FURTHER APPLICANT(S) فى حالة وجود مقدم طلب  واحد ال یستخدم وال یرفق ھذا النموذج   

If none of the following sub-boxes is used, this sheet should not be included in the request. ال یتم إرفاقھجفى حالة عدم استخدام النموذ

Name Telephone No. /رقم التلیفون

االسم

Nationality Facsimile No. /رقم الفاكس

الجنسیة

Resident Address : Country                              City                                P.O. Box: E-mail address /البرید االلكترونى

:ب . الدولة                                          المدینة                           ص :العنوان البریدى 

State (that is, country) of nationality: State (that is, country) of residence:

دولة الجنسیة :دولة االقامة 

Name Telephone No. /رقم التلیفون

االسم

Nationality Facsimile No. /رقم الفاكس

الجنسیة

Resident Address : Country                              City                                P.O. Box: E-mail address /البرید االلكترونى

:ب . مدینة                           ص الدولة                                          ال:العنوان البریدى 

State (that is, country) of nationality: دولة الجنسیة State (that is, country) of residence:دولة االقامة

Name Telephone No. /رقم التلیفون

االسم

Nationality Facsimile No. /رقم الفاكس

الجنسیة

Resident Address : Country                              City                                P.O. Box: E-mail address /البرید االلكترونى

:ب . الدولة                                          المدینة                           ص :العنوان البریدى 

State (that is, country) of nationality:دولة الجنسیة State (that is, country) of residence:دولة االقامة

یستخدم عن الحاجة فقط أى 
وجود أكثر من مقدم للطلب
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Continuation of  (3) FURTHER INVENTOR(S)   فى حالة وجود مخترع واحد ال یستخدم وال یرفق ھذا النموذج

If none of the following sub-boxes is used, this sheet should not be included in the request.. ال یتم إرفاقھجفى حالة عدم استخدام النموذ

Name Telephone No. /رقم التلیفون

االسم

Nationality Facsimile No. /رقم الفاكس

الجنسیة

Resident Address : Country                              City                                P.O. Box: E-mail address /البرید االلكترونى

:ب . الدولة                                          المدینة                           ص :العنوان البریدى 

Name Telephone No. /رقم التلیفون

االسم

Nationality Facsimile No. /رقم الفاكس

الجنسیة

Resident Address : Country                              City                                P.O. Box: E-mail address /البرید االلكترونى

:ب . الدولة                                          المدینة                           ص :العنوان البریدى 

Name Telephone No. /رقم التلیفون

االسم

Nationality Facsimile No. /رقم الفاكس

الجنسیة

Resident Address : Country                              City                                P.O. Box: E-mail address /البرید االلكترونى

:ب . الدولة                                          المدینة                           ص :یدى العنوان البر

یستخدم عن الحاجة فقط أى 
عمختروجود أكثر من 
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Continuation of (4) REPRESENTATIVE:  The person identified below is hereby/has been appointed to act on behalf of the
applicant(s)   before the Office as a representative

)بیانات الوكیل(تمثیلھم  أمام المكتب/ مقدمى الطلب لتمثیل / الشخص التالى أسمھ تم تعینھ من قبل مقدم 

Name: Telephone No. /رقم التلیفون

:االسم  Facsimile No. /رقم الفاكس

Address : Country                              City                                P.O. Box:
E-mail address/البرید االلكترونى

:ب . الدولة                                               المدینة                                ص :العنوان  Registration No. رقم التسجیل

Continuation of (4) REPRESENTATIVE:  The person identified below is hereby/has been appointed to act on behalf of the
applicant(s)   before the Office as a representative

)بیانات الوكیل(تمثیلھم  أمام المكتب/ مقدمى الطلب لتمثیل / الشخص التالى أسمھ تم تعینھ من قبل مقدم 

Name: Telephone No. /رقم التلیفون

:االسم  Facsimile No. /رقم الفاكس

Address : Country                              City                                P.O. Box:
E-mail address/البرید االلكترونى

:ب . ص الدولة                                               المدینة  :العنوان  Registration No. رقم التسجیل

Continuation of (4) REPRESENTATIVE:  The person identified below is hereby/has been appointed to act on behalf of the
applicant(s)   before the Office as a representative

)بیانات الوكیل(تمثیلھم  أمام المكتب/ مقدمى الطلب لتمثیل / مھ تم تعینھ من قبل مقدم الشخص التالى أس

Name: Telephone No. /رقم التلیفون

:االسم  Facsimile No. /رقم الفاكس

Address : Country                              City                                P.O. Box:
E-mail address/البرید االلكترونى

:ب . الدولة                                               المدینة                                ص :العنوان  Registration No. رقم التسجیل

The person above represents all applicants./ یمثل كل المقدمینالمذكور أعاله 

If not, specify the applicant(s) who is(are) represented by the person above:/ لو غیر ذلك یذكر أسم مقدم الطلب الذى یمثلھ المذكور أعاله

The power of attorney is
attached   مرفق التوكیل

The appointment is made in this
request Form التعیین طبقا للطلب المرفق

The power of attorney (No. …...…………..………..)    is
already in the possession of the Office. التوكیل موجود بالمكتب

یستخدم عن الحاجة فقط أى 
وكیلوجود أكثر من 
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المصریینبیانات خاصة ب

التى تقدمت بھا) أو الطلبات(إذا كانت االجابة بنعم أذكر رقم الطلب 

)بالبیانات االخرى) A4(وجود أكئر من طلب ترفق ورقة فى حالة( 

االسم) ١(
:تاریخ المیالدالسن) ٢(
المؤھل) ٣(
جھة العمل) ٤(

الھل سبق لك التقدم بأفكار أخرى لمكتب البراءات   ) ٥(

تاریخ التقدیمرقم الطلب
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جمهورية مصر العربية

وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

مكتب براءات اإلختراع

)٢٢(

)٢١(

)٤٤(

)٤٥(

)١١(

Int. Cl.٨(51)

أسم مقدم الطلب١)٧١(
٢
٣

أسم المخترع١)٧٢(
٢
٣

)١)٧٣
٢

أسم الوكیل إن وجد١)٧٤(
االسبقیة إن وجدت)٣٠(

)١٢(
تسمیة االختراع)٥٤(

الوصف المختصر) ٥٧(

یمالء بواسطة االدارة
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(22)Arab Republic of Egypt
Ministry of Scientific Research
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PATENT OFFICE
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2
3
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2
3
1)73(
2

Agent1)74(
2

Priority(30)
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(54)Title

(57) Abstract

Fill by official



-:CDبرجاء كتابة البیانات اآلتیة على 
"نسخة ورقیة واحدة "استمارة طلب البراءة -١

"نسخ ورقیة 3"الوصف المختصر العربي -٢

"نسخ ورقیة3"الوصف المختصر االنجلیزي-٣

"نسخ ورقیة3"محضر إیداع المستندات -٤

"نسخ ورقیة 3" الوصف التفصیلي -٥
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الوصف الكامل لالختراع

:یشتمل الوصف الكامل لالختراع على 
طریقة –الوصف التفصیلى –الجدید فى الموضوع–المشكلة أو القصور فى الفن السابق –الفن السابق (

))إن وجد(لوحات الرسم وشرح لوحات الرسم -عناصر الحمایھ- االستغالل

:الفن السابق
والمنشور عنھ في مجال طلب البراءة المقدم/ واق أویتم كتابة ماھو متواجد باألس

لمشكلة أو القصور فى الفن السابا
.صورة ٢تقدم ھذه االستمارة من أصل و·
) .إذا دعت الحاجة ( یكتب على وجھ واحد منھا فقط الستكمال الموضوع ) A4(ق على ھذه االستمارة ، وتستخدم أوراق بیضاء یبدأ الطالب بكتابة الفن الساب·

سابق  ن ال ح الف ة توض رض مقدم تم ع ی
م  راع ت دث اخت ب ، و أح وع الطل لموض
رض  ب ع ھ یج ى أن ھ بمعن ویر علی التط

بقت م ى س ات الت ك األختراع وع طلب وض
قة مبسطةینفس المجال بطرفى
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:المشكلة أو القصور فى الفن السابق 

والمنشور عنھ فى مجال طلب البراءة / المشاكل والقصور فى ماھو موجود ومتداول ومتواجد باالسواق أو
المقدم والذى دفع المخترع لعمل إختراعھ لتالفى ھذه العیوب أو تحسین ماھو موجود

.أصل وصورتینتقدم ھذه االستمارة من أصل و·
إذا ( یكتب على وجھ واحد منھا فقط الستكمال الموضوع ) A4(یبدأ الطالب بكتابة المشكلة أو القصور فى الفن السابق على ھذه االستمارة ، وتستخدم أوراق بیضاء ·

) .دعت الحاجة 

طرح المشكالت و العيـوب الفنيـة فـى األختراعـات     يتم 

السابقة بمعنى أنه فى اطـار هـذا البنـد يجـب االجابـة      

ما هى المشـكالت وأوجـه القصـور فـى     : على ما يلى 

السابقة فى مجال الموضـوع المقـدم و التـى    االختراعات

أن تتالقاها فى موضوع األختراعتريد
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الجدید فى موضوع االختراع

والمنشور عنھ فى مجال / الجدید الذى یقدمھ طلب البراءة عن ماھو موجود ومتداول ومتواجد باالسواق أو
طلب البراءة المقدم

.تینأصل وصورتقدم ھذه االستمارة من ·
) .إذا دعت الحاجة ( یكتب على وجھ واحد منھا فقط الستكمال الموضوع ) A4(یبدأ الطالب بكتابة الجدید فى االختراع على ھذه االستمارة ، وتستخدم أوراق بیضاء ·

افا     یح االض ب توض د یج ذا البن ار ھ ى اط ت ف
ھ   ك وأوج وع طلب ى موض دة ف الجدی
ابقة   ات الس ین االختراع ا و ب تالف بینھ االخ
ل     ى ح ى أدت ال ال و الت س المج ى نف ف

المشكالت أو القصور فى الفن السابق
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:الوصف التفصیلى 
جھزة واالدوات والمعدات ، أو طریقة التحضیر الكیمیائى فى حاالت المواد الكیمیائیة متضمنا طریقة التشغیل فى حاالت اال( 

)والزراعیة ، والتجارب المعملیة ، واالثار الجانبیة 

شرح للوصف التفصیلى لالختراع وطریقة عملة  وشرح الرسومات إن وجدت

.أصل وصورتینتقدم ھذه االستمارة من ·
) .إذا دعت الحاجة ( یكتب على وجھ واحد منھا فقط الستكمال الموضوع ) A4(بیضاء یبدأ الطالب بكتابة الوصف التفصیلى على ھذه االستمارة ، وتستخدم أوراق·

یتم عرض شرح كامل ووافى لموضوع الطلب بحیث 
متضمنا شرح ) أو خطواتھ ( یجب توضیح مكوناتھ 

الرسومات المرفقة ان وجدت  
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:طریقة االستغالل

كیفیة تشغیل وإستغالل االختراع موضوع الطلب

.أصل وصورتینتقدم ھذه االستمارة من ·
) .إذا دعت الحاجة ( یكتب على وجھ واحد منھا فقط الستكمال الموضوع ) A4(یبدأ الطالب بكتابة طریقة االستغالل على ھذه االستمارة ، وتستخدم أوراق بیضاء ·

یتم شرح مجال تطبیق موضوع االختراع مع 
توضیح الخطوات الالزمة لتنفیذه وكیفیة االستفاد 

منھ
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:العناصر الجدیدة المطلوب حمایتھا 

:الجدید فى طلب البراءة والمراد حمایتھ ویكتب عنصر الحمایة كالتالى 

طریقة وجھاز

.أصل وصورتینتقدم ھذه االستمارة من ·
) .إذا دعت الحاجة ( یكتب على وجھ واحد منھا فقط الستكمال الموضوع ) A4(یبدأ الطالب بكتابة عناصر الحمایة على ھذه االستمارة ، وتستخدم أوراق بیضاء ·

: اذا كان الموضوع عبارة عن أجھزة أو معدات تكتب العناصر كالتالى
یتضمن       كذلك و كذا          .                 جھاز ل: العنصر األول 

)بشكل مجمل ( 
تكتب ھذه العبارة السابقة       ( كما فى العنصر األول . عنصر الثانى ال

ثم یوالى مقدم الطلب تفصیل ما جاء مجمال) كما ھى 
عن الجھاز بالعنصر األول عن مكون واحد من مكونات الجھاز ثم عن 
مكون آخر فى العنصر الثالث وھكذا حتى یتم حصر و تحدید كل ما ھو 

دید و مطلوب حمایتھج
اذا كان موضوع االختراع طریقة عمل أو انتاج منتج جدید تكتب -

:العناصر كما یلى 
طریقة       تتضمن       و الجدید عن الفن و خطوات  : العنصر األول 

الطریقة بشكل مجمل
بارة         كتابة ھذه الع( طبقا لما جاء بالعنصر األول : العنصر الثانى 

ثم یشرح الطالب كل خطوة فى عنصر) السابقة 
یتبع نفس : اذا كان موضوع االختراع جھاز و طریقة الستخدامھ -

األسلوب مع الربط بین المكون و طریقة اداؤه                        
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:شرح الرسومات

.تقدم ھذه االستمارة من أصل وصورة ·
) .إذا دعت الحاجة ( لموضوع یكتب على وجھ واحد منھا فقط الستكمال ا) A4(یبدأ الطالب بكتابة عناصر الحمایة على ھذه االستمارة ، وتستخدم أوراق بیضاء ·

:یتم شرح لوحات الرسم 
..........................یمثل ) ١(شكل 
:................یمثل ) ١(وفى الشكل رقم ) ١(رقم 

:...................یمثل ) ١) .............(٢(رقم 
..........................یمثل ) ٢(شكل 
:................یمثل ) ٢وفى الشكل رقم ) ١(رقم 

إلخ:................... یمثل ) ٢) .............(٢(رقم 
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:لوحات الرسم 

أصلى
:الطالب إسم

:رقم اللوحة :عدد اللوحات 
:تاریخ التقدیم :رقم الطلب 

:الوكیل / توقیع الطالب 

یتم شرح لوحات الرسم طبقا لألرقام الموضحة 
كل رقم قبل بدایة الشرحبالرسم ویتم ذكر
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Arab Republic of Egypt
Ministry of Scientific Research

Academy of scientific Research &
Technology

PATENT OFFICE

جمهورية مصر العربية

وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

مكتب براءات اإلختراع

تراع مستندات طلب براءة اخیداعامحضر

:        /       /التاريخ 
:الوقت  

:اإليصالرقم  :الطلبرقم 

:الجنسیة  :إسم الطالب 

:مسمى االختراع

:بیان المستندات المستلمة مع الطلب 

نموذج طلب براءة اختراع أو شھادة منفعة-1

وصف تفصیلي لالختراع2 -   

الرسم الخاص باالختراع إذا كان ضروریا إدراك االختراع أو كان طابع االختراع یسمح بذلك-3

مصحوبا بأفضل رسم توضیحي إن وجدباللغة العربیة واالنجلیزیة ملخص االختراع 4 -

رسمي من عقد التأسیس إذا كان الطالب شركة أو ھیئةمستخرج من السجل التجاري أو مستخرج 5-

سند الوكالة إذ أودع الطلب بواسطة وكیل-6

)التنازل(المستند الدال على أحقیة الطالب في االختراع إذا كان الطالب غیر المخترع7 -  

إذ كانت العناصر الجوھریة لالختراع قد تم الحصول علیھا من اختراع شخص آخرموافقة صاحب الشأن8 -   

دولیة مع دولة ةإذا كان الطلب یتضمن الرغبة في اعتبار األولویة في التسجیل لطلب سبق تقدیمھ في دولة  تكون طرفا في اتفاقیة أو معاھد-9
صورة من الطلب السابق و المستندات المرفقة بھ مصحوبة بشھادة تبین من القانون فانھ یجب تقدیم) 11( وفقا للمادة جمھوریة مصر العربیة

.التي أودع فیھاتاریخ و رقم إیداعھ و الدولة

المنشور و تقریر البحث و الفحص الفني) PCT(مستندات طلب -10

ادة الصادرة بالحمـایـــــة المــؤقـــتة إن وجـدتـالشھــ11 -  

)11-4من ( تعھد كتابي بتقدیم الالزم من المستندات عدا المرفق بالطلب منھا  -١٢

اخرى-13

:مجموع المستندات المستلمة :اسم المستلم 

:الختم  :التوقیع     

.أمام المستندات المستلمة یؤشر بعالمـة *  
ویجب سداد الرسم السنوي  في بدایة كل  سنة اعتبارا من السنة التالیة لتاریخ ،  ) سنوات سبع( و مدة شھادة المنفعة ، ) عشرون سنة ( مدة براءة االختراع 

.تقدیم الطلب و بانتظام 



1

Arab Republic of Egypt
Ministry of Scientific Research

Academy of scientific Research &
Technology

PATENT OFFICE

جمھوریة مصر العربیة
وزارة الدولة لشئون البحث العلمى
أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

بتعھد بتقدیم مستندات متعلقة بطل
Commitment to submit documents belongs to application

I.C. topographyتصمیم تخطیطى للدوائر المتكاملةPatent                             ة اختراعبراء
Application No. / : رقم الطلب Filing Date / تاریخ التقدیم :

:اسم الطالب 

Applicant( s ) name :

: اسم الوكیل

Agent  name :

ند المسـت لمكتب بـراءات االختـراع  بأن أقدم ) وكيال/  صاحب الطلب(  بصفتي  أتعهد أنا الموقع أدناه

.المهل القانونية طبقا للقانون والالئحة التنفيذية كالتالىالمبين أدناه خالل 
I am the undersigned  as (  An Applicant Owner(s)  / An Agent  )  promise   to
submit  to administration of  Patent Office  the document(s)  mentioned  below  within the
time limit on the regulation of law from the date of  filing .

)شھور٦(الوصف الكامل باللغة العربیة-١
)شھور٤(سند الوكالة إذ أودع الطلب بواسطة وكیل-٢
) شھور٤(مستخرج من السجل التجاري أو مستخرج رسمي من عقد التأسیس إذا كان الطالب شركة أو ھیئة-٣
) شھور٤(لتنازلاالمستند الدال على أحقیة الطالب في االختراع إذا كان الطالب غیر المخترع-٤
دولیة مع دولة ةإذا كان الطلب یتضمن الرغبة في اعتبار األولویة في التسجیل لطلب سبق تقدیمھ في دولة  تكون طرفا في اتفاقیة أو معاھد-٥

صورة من الطلب السابق و المستندات المرفقة بھ مصحوبة بشھادة تبین من القانون فانھ یجب تقدیم) 11( وفقا للمادة حمھوریة مصر العربیة 
)شھور٣(.التي أودع فیھاتاریخ و رقم إیداعھ و الدولة

).شھور٤" : ( خاصة بالمصریین" مھلة استیفاء بیانات جھة العمل -٦
)                                                                                   شھور٤(فى حالة طلب كائنات دقیقة(ایداع مزرعة حیة -٧

Date /.............. /............... / .......20التاریخ Signature/ التوقیع   
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مكتب براءات االختراع

إقرار باستالم نموذج التعلیمات الخاص
الحصول على براءة اختراع أو نموذج منفعة بطلب 

1

:مستندات یجب تقدیمھا لحظة تقدیم الطلب دون إعطاء صاحب الشأن مھلة : أوال 

-:وصف تفصيلى لالختراع وطريقة استغالله على وجه يمكن تنفيذه ، ويجب أن يشتمل( الوصف الكامل .١

أن العناصر الجديدة  المطلوب حمايتها و التى يطلب صاحب الشىلالختراع مشتمال علالوصف الكامل 

.طبقاً لمقتضيات األحوالنموذج المنفعة/ لالختراعهندسىمحددة واضحة ، رسمحمايتها بطريقة

.وصف مختصر لالختراع باللغة العربية مرفقاً به ترجمة باللغة اإلنجليزية.٢

االحوالحسب صورة من الوصف التفصيلى لالختراع ورسمه وغير ذلك من المستندات األجنبية مصدقاً عليها.٣

خاص –حكومى ( نموذج منفعة من المصريين يجب تقديم شهادة من جهة العمل / بالنسبة لطالبى الحصول على براءة اختراع.٤

بتكيف رسـمى  –نموذج المنفعة بالمجهود الشخصى / موضحا بها موضحا بها اذا كان قد تم التوصل الى االختراع) وغيره–

.٢٠٠٢لسنة ٨٢من القانون ٨،٧طبقا للمواد . ضمن واجبات الوظيفة 

إذا كان الطلب متعلقا باختراع يتضمن مواد بيولوجية أو نباتية أو حيوانية ، أو معارف تقليدية طبية أو زراعية أو صناعية أو .٥

.حرفية ، أو تراثا حضاريا أو بيئيا ، فيجب أن يكون المخترع حاصال على مصدرها بطريقة مشروعة 

ائنات دقيقة وجب على الطالب أن يفصح عن هذه الكائنات ، وأن يودع مزرعة حية منها لدى الجهـة  إذا كان الطلب متعلقا بك.٦

.التى تحددها الالئحة التنفيذية 

أحوال يعتبر فيها الطلب كأن لم يكن إذا لم تستوفى المستندات خالل مهلة محددة  : ثانيا 

دقاً ـالتالية موثقة ومصتنداتـلطالب كأن لم يكن فى حالة عدم تقديم المستبر اـيع) :اربعة أشهرالمهلة المحددة (الحالة األولى 

: عليها 
. مستخرج السجل التجارى أو مستخرج رسمى من محضر عقد اإلنشاء أو نسخة من نظام الشركة إذا كان الطالب شركة أو هيئة.١

. مستند انتقال الملكية على أن يكون مصحوبا بترجمة باللغة العربية.٢

.تند الوكالة مس.٣

.الشهادة الصادرة بالحماية المؤقتة .٤

تقديم الطلب بناء على تعهد مقـدم  من تاريخخالل أربعة أشهر ويجب تقديم هذه المستندات المشار إليها عاليه مع الطلب أو : ملحوظة

.المستندات يعتبر الطلب كأن لم يكن من صاحب الشأن وإذا انتهت المهلة المحددة ولم يستوف هذه

:األحوال التى يعتبر فيها الطلب متنازالً عنه:ثالثاً 
خالل ولم يقم الطالب بإجراء هذه التعديالت ٢٠٠٢لسنة ٨٢من القانون ١٣طبقا للمادة إذا كان قرار اإلدارة يقضى بإدخال تعديالت على الطلب

.اإلخطار أعتبر متنازالً عن طلبهمن تاريخثالثة أشهر 

أن يكون االخطار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وتحتسب المدة من تاريخ تصدير االخطار من اكاديمية البحث العلمـى  : ملحوظة

والتكنولوجيا وفى الحاالت التى يثبت فيها صاحب الشان عدم استالمه الخطاب المسجل بعلم الوصول فتحتسب له مدة أخرى من تاريخ 

.علمه بالموضوع



2

)طلب التقدم والبراءة(التى تنقضى فيها الحقوق المترتبة على الطلباألحوال:رابعاً 

.٢٠٠٢لسنة ٨٢من قانون ٩انقضاء مدة الحماية التى تخولها براءة االختراع طبقاً للمادة .  ١

. تنازل صاحب براءة االختراع عنها.١

. المقضى به ببطالن البراءةالشيءصدور حكم حائز لقوة .٢

.ستحقة فى مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقهاعدم دفع الرسوم الم.٣

)المهلة المحددة ثالثة أشهر( األحوال التى يسقط فيها الحق فى  األسبقية : خامساً

٨٢من القانون ) ٣٨مادة ( إذا لم يثبت هذا الحق بطلب التقديم وكذلك إذا قدم بعد انتهاء مدة السنة من تاريخ تقدمه بالبلد األجنبى - ١

.٢٠٠٢لسنة 

.عدم تقديم المستند الخاص باألسبقية خالل ثالثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب وذلك فى حالة التقدم بمهله لتقديمه - ٢

إقــــــرار

والمقدم بتاريخعن الطلب رقم) وكيل الطالب/ مقدم الطلب (أقر أنا 

التعليمات ، وهذا إقرار منىطة وتنفيذ ما جاء به ، وليس هناك أى غموض فى عرضأننى قد استلمت نموذج التعليمات للعلم واإلحا

(                                              )الوكيل        /  مقدم الطلب  المقر بما فيه                      
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)للمصریین فقط ( طلب دعم مصروفات الفحص الفنى 
صول على براءة اختراع لمكتب براءات االختراع المصرىعن طلب مقدم للح

جامعات Universities ھیئة بحثیة   Research Organization فرد     Individual

:اسم الطالب          

:رقم الطلب           

:تاریخ تقدیم الطلب 

Applicant( s ) name :

Application No. /

Filing Date /

:نقطة اتصال

Focal Point:

رئیس أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا / السید األستاذ الدكتور 

المقدم لمكتب براءات االختراع بتاریخ              (             ) أتقدم لسیادتكم بصفتى صاحب الطلب رقم 

، وذلــك (                   ) أرجـو مـن سـیادتكم دراسـته ؛ مـن حیـث أحقیتـه فــى دعـم تمویـل مـصروفات الفحـص مـن قبـل 

(              )ًوفقا لقرار رئیس األكادیمیة رقم 

eDat.............. /............... / .......200/التاریخ Signature/ التوقیع   

یمأل بواسطة اللجنة المقررة للصندوق

qیدعم من قبل الصندوق

qیدعم من قبل الصندوق بنسبة

qال یدعم من قبل الصندوق

رئیس األكادیمیة

محمود محمد صقر.د.أ
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وزارة الدولة للبحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

مكتب براءات االختراع

مدیر ادارة الحسابات/ السید األستاذ 

تحیة طیبة و بعد  ،،،،

أرجو التوجیه باتخاذ الالزم نحو تحصیل مصروفات الفحص الخاصـة بطلـب التقـدم للحـصول 

على براءة اختراع

كامــــلإعفــــــــاءمؤسسة تعلیمیة                            فيطالب -١

)سبعة أالف جنیة (جنیة    ٧٠٠٠شركات               /مؤسسة بحثیة أو تعلیمیة /فرد -٢

:          /رقـم الطلب 

//    :    تاریخ التقدیم 

مقدم الطلب

٢٠١//   :   تحریرا فى 

(                                                     )لقبول مبلغ وقـدره  لخزینة البراءات 

لحــساب تمویــل البحــوث الخــاص بمكتــب البــراءات تنفیــذا لقــرار الــسید وزیــر التعلــیم العــالى والبحــث 

٢٠١١لسنة ٢٢العلمى تنفیذا لقرار رقم 

دائنین ·

یعتمد ،

رئیس مكتب البراءات

عادل السعید عویضة/ أ 

صندوق بحــوث* 



 جدول
 الرسوم المستحقة الخاصة ببراءات االختراع و نماذج
 المنفعة و التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة

 
 

 
 
 

 مع إضافة قيمة الدمغات  المستحقة وفقا لقانون الدمغة 
 
 

 نوع الخدمة الرسوم بالجنيه المصرى

  عن آل طلب١٥٠
 

  عن آل طلب١٠٠
 
 

 إعفاء آامل
 

 مجانا
 

 مجانا
 

 مجانا
 

 مجانا
 

 مجانا

 طلب مقدم للحصول على براءة اختراع 
 

 طلب مقدم للحصول على براءة نموذج منفعة 
 

طلب مقدم من طالب فى مؤسسة تعليمية على 
 مختلف أنواعها

 
 االستعالم 

 
 التقدیمدليل 

 
 البحث للطلبة فى قواعد البيانات  

 
   آيفية استيفاء استمارات الطلب

 
 االستفسارات بالمكتب 



 ضافة قيمة الدمغات المستحقة وفقاً لقانون الدمغة
 دة الحماية سبع سنوات بالنسبة لبراءات نماذج المنفعة ، وعشرون سنة بالنسبة لبراءات االختراع

  هو مدرج بالجدولمن قيمته كما%) ١٠(نخفض الرسم السنوى بالنسبة للطلبة ليكون 
خفض إلى النصف الرسم السنوى بالنسبة لالفراد أو المنشآت الفردية التى ال يزيد عدد العاملين بها على عشرة 

 ما هو مدرج بالجدول
 عن الرسوم المستحقة%) ٧(ستحق غرامة تأخيرية مقدارها 

 
 

 
א א א א א א א א א מ א

א א א  מ

 א
א  א
א  א

 )א(

 א
א א  א

 ةالرسم بالجني الغرامة بالجنية الرسم الغرامة الرسم الغرامة

 
 
 
 א

 ة السنة الثانية ٢ ٠٠,١٤ ١٠ ٠٠,٧٠ ٢٠ ١,٤٠
  السنة الثالثة ٤ ٠٠,٢٨ ٢٠ ١,٤٠ ٤٠ ٢,٨٠

  السنة الرابعة ٨ ٠٠,٥٦ ٤٠ ٢,٨٠ ٨٠ ٥,٦٠

  السنة الخامسة ١٠ ٠٠,٧٠ ٥٠ ٣,٥٠ ١٠٠ ٧,٠٠

  السنة السادسة ١٥ ١,٠٥ ٧٥ ٥,٢٥ ١٥٠ ١٠,٥٠

  السنة السابعة ٢٠ ١,٤٠ ١٠٠ ٧,٠٠ ٢٠٠ ١٤,٠٠

  السنة الثامنة ٢٥ ١,٧٥ ١٢٥ ٨,٧٥ ٢٥٠ ١٧,٥٠

  السنة التاسعة ٣٠ ٢,١٠ ١٥٠ ١٠,٥٠ ٣٠٠ ٢١,٠٠

  السنة العاشرة ٣٥ ٢,٤٥ ١٧٥ ١٢,٢٥ ٣٥٠ ٢٤,٥٠

  السنة الحادية عشر ٤٠ ٢,٨٠ ٢٠٠ ١٤,٠٠ ٤٠٠ ٢٨,٠٠

  السنة الثانية عشر ٥٠ ٣,٥٠ ٢٥٠ ١٧,٥٠ ٥٠٠ ٣٥,٠٠

  السنة الثالثة عشر ٦٠ ٤,٢٠ ٣٠٠ ٢١,٠٠ ٦٠٠ ٤٢,٢٢

  السنة الرابعة عشر ٧٠ ٤,٩٠ ٣٥٠ ٢٤,٥٠ ٧٠٠ ٤٩,٠٠

  السنة الخامسة عشر ٨٠ ٥,٦٠ ٤٠٠ ٢٨,٠٠ ٨٠٠ ٥٦,٠٠

  السنة السادسة عشر ٩٠ ٦,٣٠ ٤٥٠ ٣١,٥٠ ٩٠٠ ٦٣,٠٠

  السنة السابعة عشر ١٠٠ ٧,٠٠ ٥٠٠ ٣٥,٠٠ ١٠٠٠ ٧٠,٠٠

  السنة الثامنة عشر ١٠٠ ٧,٠٠ ٥٠٠ ٣٥,٠٠ ١٠٠٠ ٧٠,٠٠

  السنة التاسعة عشر ١٠٠ ٧,٠٠ ٥٠٠ ٣٥,٠٠ ١٠٠٠ ٧٠,٠٠

  السنة العشرون ١٠٠ ٧,٠٠ ٥٠٠ ٣٥,٠٠ ١٠٠٠ ٧٠,٠٠

 
 

 العلمى والتكنولوجياأكاديمية البحث 
    مكتب براءات االختراع
 مع إ
م) ١(
ي) ٢(
ي) ٣(

     ك
ي) ٤(

بداي
بداية
بداية
بداية
بداية
بداية
بداية
بداية
بداية
بداية
بداية
بداية
بداية
بداية
بداية

بداية
بداية
بداية
بداية
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وزارة الدولة للبحث العلمى
أكادميية البحث العلمى والتكنولوجيا

مكتب براءات االخرتاع

:بشـــأن

:الطلب رقـم

:المقدم بتاريخ

:بـراءة رقم

:صادرة بتاريخ

رئيس مكتب براءات االختراع/ السيد المهندس 

وبعد،.. تحيه طيبة 

.....................................................................................أنا الموقع على هذا 

..............................................................................................................

......................................................................................................بصفتى 

..............................................السنة الـ برجاء التكرم بقبول الرسم السنوى المستحق عن 

.أعاله) بياناتها/بياناته(الموضح ) للبراءة/للطلب(وذلك 

وتفضلوا بقبول وافر االحترام ،

: ...............................االسـم 

: ...............................التوقيع 

مليم       جنيه

=رسم السنـة

=رسم الغرامة

____________

)الغيرفقط                 =                                (اإلجمالى 

:    /    /تحريراً فى 
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¨PCT  ¨ــــــــــــــــــــ وطنى /ــــــــ: رقـم الطـــلب ) ٢١(

ــــــــــــــــــــــــــــــــ/ ــــ/ ـــ: تاريخ تقديم الطلـب) ٢٢(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: تسمية االختــراع ) ٥٤(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: اسـم الطالــب  ) ٧١(

األستيفاءاتبيـان المستندات و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عادل السعيد عويضه/ ستاذالسيد اال

مكتب بـراءات االختـراع رئيـسالقائم باعمال 

وبعد ....... تحیة طیبة 

ــــــــــــــــــــــــــــبصفتيأنا الموقع على هذا  ـــــــــــ 

و برقم     /   /         الرد على قرار المكتب الصادر بتاريخ     ةأوضح بعالي

وتفضلوا بقبول فائق االحترام

/     /يتحريراً ف

التوقيع



*
االستفساریقدم الموقع والبرید اإللكترونى خدمة متمیزة لراغبى

:عن

تقدیم الطلب الجدید
استیفاء  بیانات نماذج التقدم للحصول علي براءة اختراع-

طلبات المقدمة  و الرسوم السنویةموقف ال-
جریدة براءات االختراع الشھریة-

نشرة األوصاف المختصرة-
یمكنكم مخاطباتنا بریدیا على

patinfo@egypo.gov.eg

یمكنك اآلن االطالع علي قانون براءات االختراع واالتفاقیات 
دات الدولیة وإنزال المعلومات الخاصة ببراءات االختراع و والمعاھ

نماذج المنفعة وأى معلومات أخرى عن المكتب عن طریق موقع 
المكتب على االنترنت

www.egypo.gov.eg

االستفساریقدم الموقع والبرید اإللكترونى خدمة متمیزة لراغبى*
:عن

تقدیم الطلب الجدید-
استیفاء  بیانات نماذج التقدم للحصول علي براءة اختراع-

موقف الطلبات المقدمة  و الرسوم السنویة-
جریدة براءات االختراع الشھریة-

ختصرةنشرة األوصاف الم-
یمكنكم مخاطباتنا بریدیا علي

patinfo@egypo .gov.eg

یمكنك اآلن االطالع علي قانون براءات االختراع واالتفاقیات 
والمعاھدات الدولیة وإنزال المعلومات الخاصة ببراءات االختراع و 

المكتب عن طریق موقع نماذج المنفعة وأى معلومات أخرى عن 
المكتب على االنترنت

www.egypo.gov.eg
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