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دلیل
مكتب براءات االختراع

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

عاماً عاماً ٦٠٦٠أكثر من أكثر من 
في خدمة البحث العلمي والمخترعینفي خدمة البحث العلمي والمخترعین

الصناعیةالملكیةعناصرحمایةكیفیة
)الرسوم التخطیطیة للدوائر المتكاملة-المنفعةنماذجواالختراعبراءات(

القاھرة–ش القصر العینى١٠١: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/


2

الملكیة الفكریة

nعمال الفكر اإلبداعیة أي االختراعات والمصنفات األدبیة والفنیة تشیر الملكیة الفكریة إلى أ
والرموز واألسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعیة 

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

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

منفعةنموذجأوإختراعبراءةعلىالحصول: أوال

:االختراعبراءةماھى
االختراععنالدولةباسممكتب براءات االختراعمنحھیالذيالحمایةسند

:یكوناختراعیرنظیمنحاستئثاريحقھى:البراءة
منتجفىوتطویرتحدیثأوجدیدمنتج-

ماعملالنجازجدیدةطریقةتتیحعملیة- 
مالمشكلةجدیداتقنیاحال-
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٢٠٠٢لسنة ٨٢من قانون الملكیة الفكریة ) ١مادة (شروط منح البراءة

n الجدة(NOVELTY)
.عالن عن بأى صورة أو التداول فى االسواقأن یكون موضوع االختراع جدیدا ولم یسبق النشر أو اال

أو التقدم بطلب داخل أو خارج مصر عن موضوع االختراع

nالقابلیة للتطبیق الصناعى
أن تكون الفكرة قابلة للتطبیق فى الصناعة

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

٢٠٠٢لسنة ٨٢من قانون الملكیة الفكریة ) ٢مادة (تراع أو شھادة منفعةتمنح براءة اخال

n األبحاث واألنواع النباتیة أو الحیوانیة أو الطرق البیولوجیة إلنتاج النبات أو الحیوان ویستثنى
.من ذلك طرق علم األحیاء الدقیقة ومنتجاتھا

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

.من اللعب ةالذھنیة المحضة أو لعباألنشطة 
nالعام أو االداباالختراعات التي ینشأ عن نشرھا أو استغاللھا إخالل بالنظام .

٢٠٠٢لسنة ٨٢من قانون الملكیة الفكریة ) ٩مادة (: الحمایةمدة
إیداعتاریخمنأوالبراءةطلبإیداعتاریخمنسنة20 لمدةاختراعھحمایةلمالكھاالبراءةتكفل

.PCTبشأن البراءات التعاونالتفاقیةطبقاالدوليالطلب

: البراءةمالكحقوق
مدةخاللبالبراءةاالنتفاعلھیجوزالأولھیجوزالذىمنتقریرفىالحقبراءةاللمالك·

.الحمایة
لھاالترخیصأوأخرىألطرافالتصریحالبراءةلمالكیجوز·
.معینةلشروططبقاباالختراعباالنتفاع·
.االختراعفىحقھبیعالبراءةلمالكیجوز·
.بھااالنتفاعمن الغیرمنعالحمایةمدةانقضاءعندالبراءةلمالكیجوزوال·
البحثأغراضفىبھااالنتفاعمنعالبراءةلمالكیجوزوال·
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كیف تمنح البراءة؟

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

nبمجالھ التقنىتأسم االختراع وبیانا
n خلفیة االختراع ووصفا واضحا وتفاصیل كافیة الى شخص لھ معرفة متوسطة فى

المجال كى یستعمل االختراع أو ینفذه
nالرسومات والتصامیم إن وجدت
nومات التى تحدد نطاق الحمایة الممنوحة بموجب البراءةعناصر الحمایة أى المعل.

مبدأ إقلیمیة البراءة

وحتى تحصل على الحمایة فى أى دول أخرى ) داخل جمھوریة مصر العربیة فقط( أى الحمایة محلیة 
) طلب دولىلكن یوجد ( لیس ھناك براءة دولیةاى فالبد من تقدیم طلب محلى للدولة المراد الحمایة بھا 

ھو نظام إیداع دولى ولیس نظام لمنح ) PCT(ونظام التعاون الدولى بشأن البراءات والمعروف 
.البراءة

نظام إیداع الدولى للطلبات
PCT

قیة فى إطار إتفانظام إیداع 
باریس

طلب محلى
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متطلبات طلب الحصول على براءة االختراع أو نموذج المنفعة مصریة
٢٠٠٢لسنة ٨٢من القانون ١٢،١٣مادة 

٢٠٠٣لسنة١٣٦٦من الالئحة التنفیذیة للقانون رقم ) ٤،٣(ومادة

استمارة تقدیم الطلب-١
:نسخ من طلب البراءة ویشتمل على التالى ٣-٢

وصف مختصر عربى -
وصف مختصر إنجلیزى-
–الجدید فى االختراع –المشكلة والقصور فى الفن السابق –الفن السابق (الوصف الكامل مشتمال على -

لوحات الرسم –لى االقل عنصر واحد ع(عناصر الحمایة –طریقة االستغالل –الوصف التفصیلى 
)وأفضل اسلوب یعرفھ المخترع یمكن ذوى الخبرة من تنفیذه–وشرحھا إن وجدت 

إثبات شخصیة لصاحب الطلب-
إذا لم یكن مقدم ھو صاحب الطلب البد من توكیل-
)شھادة قید أو كرنیة سارى للمدرسة  أو الجامعة(إذا كان صاحب الطلب طالب -
)صورة بطاقة ولى االمر(إذا كان صاحب الطلب قاصرا -
محضر إیداع الطلب-

:أشھر للتقدیم وھى كالتالى٤باقى المستندات والتى لھا مھلة -٣
إذا كان الطلب یتضمن مواد بیولوجیة نباتیة أو حیوانیة أو معارف تقلیدیة طبیة أو زراعیة أو صناعیة أو -

.على حصولھ علیھا بطریقة مشروعةحرفیة أو تراثا حضاریا أو بیئیا فیجب أ، یرفق المستندات الدالة 
مستخرج من صفحة قید طالب البراءة بالسجل التجارى أو صورة رسمیة من عقد أو قرار إنشاءه إذا كان -

".كیانا أو شخصا إعتباریا
المستندات الدالة صفة مقدم الطلب-
مستند التنازل إذا كان مقدم الطلب غیر المخترع-

إن وجدتالشھادة الصادرة بالحمایة المؤقتھ-٤
تقدیم الطلب إیصال تسدید الرسوم-٥
أو دفع رسوم الفحص ) لإلفراد المراكز البحثیة والجامعات المصریة(طلب دعم بالنسبة لرسوم الفحص الفنى-٦

أشھر٦خالل 
.أشھر ٦ترجمة الطلب إذا كان بلغة غیر اللغة العربیة خالل -٧
٥مادة (شھور معتمدة ومترجمة باللغة العربیة ٣مستند االسبقیة إذا سبق إیداع الطلب بدولة أخرى خالل -٨

.إال سقط الحق فیھا) من الالئحة
ملحوظة  جمیع المھل من تاریخ تقدیم الطلب وإذا لم تقدم فى الموعد المحدد یصبح الطلب كأن لم یكن ·

)٣بالنسبة للبند (
من القانون) ١٢مادة (الیجوز أن یتضمن الطلب أكثر من إختراع واحد ·
یمكنك الدخول "والرسومعلى الطلب ودلیل المكتب والقانون والالئحة التنفیذیةللحصول ·

www.egypo.gov.eg"على موقع المكتب 
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: ملحوظة مھمة جداااااااااااااااا
شھر من تاریخ تقدیم ١٢حتى یتم الحمایة على مستوى العالم أو فى أى دولة لصاحب االختراع مھلة 

٣٠مھلة یمنحھل إختراعھ فى الدولة المراد الحمایة بھا أو تسجیل طلب دولى والذى الطلب لتسجی
.شھرا من تاریخ الطلب الدولى أو الطلب المحلى أیھما تم أوال

للرغبة فى التسجیل الدولى 
االستقبال الدولى للحصول على المعلومات الالزمة لذلك إلدارةضرورة الرجوع 

الدولىبالطلإیداع متطلبات

شھرا من تاریخ تقدیم ١٢یمكن تقدیم الطلب الدولى مباشرا للمكتب المصرى أو لطلب سبق تقدیمھ خالل -
الطلب

*الدولي الطلبإیداعمتطلبات* *
الدولىاإلیداعطلبمننسخ١.٣
الكامــــــل الوصفمننسخ٢.٣
الحمایــــــة   عناصرمننسخ٣.٣
ــــر المختصالوصفمننسخ٤.٣
) وجدتإن(الرسملوحاتمننسخ٥.٣
وجدتإن)  اإلنجلیزیـــةباللغةاألولویةمستند(.٦
رسوم االیداع الدولى.٧
رسوم البحث الدولى.٨
فحص/ بحثكمكتبلمصر: التقدیمعند( االنجلیزیةاوالعربیةباللغةالدوليالطلبإیداعیتم: ملحوظة·

)دولى
ویجب الدخول فى المرحلة الدولیة فى ) دولة اآلن١٤٨إیداع فى (كن طلب دولى لیس ھناك براءة دولیة ول·

)شھر من تاریخ أول إیداع أو حسب الدولة٣٠الدول المراد الحمایة فیھا قبل مرور 
–المكتب االمریكى –المكتب النمساوى –المكتب المصرى ( یمكن اختیار مكتب البحث الدولى مابین ·

.لرسوم حسب كل دولةبا) المكتب االوروبى
والالئحة PCTوإتفاقیة التعاون الدولى بشأن البراءات للحصول على الطلب ودلیل المكتب ·

www.egypo.gov.eg"یمكنك الدخول على موقع المكتب "التنفیذیة والرسوم
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المنفعةشھادة: ثانیا

طنشاعنینتجالاعاخترعنالدولةباسممكتب براءات االختراع منحھیالذيالحمایةسند
.عنھاختراعلمنحكافإبتكارى
الطلبتقدیمتاریخمنسنوات٧الحمایةمدة·
.االختراعبراءةمالكحقوقنفسھىالشھادةھذهعلىالمترتبةالحقوق·
.االختراعبراءةعلىالحصولخطواتنفسھىالمنفعةشھادةعلىالحصول·
الصناعيللتطبیقوالقابلیةةالجدھىالشھادةعلىالحصولشروط·
.المنفعةوشھادةالبراءةوكتابةتعبئتھاوكیفیة·

المنفعةونموذجالبراءةطلب: مثال

:لمزید من المعلومات عن تسجیل الطلبات بمكتب البراءات المصرى  

قانون البراءات والئحتھ التنفیذیة واالتفاقیات الدولیة المنظمة·
https://www.egypo.gov.eg/page.aspx?id=26

رسوم التقدیم والبحث والفحص·
https://www.egypo.gov.eg/how_apply/required_new_fees_a.pdf

براءات الصادرةقاعدة بیانات ال·
https://www.egypo.gov.eg/Search.aspx

نماذج تقدیم الطلبات·
https://www.egypo.gov.eg/page.aspx?id=42

)٣٢(مادة : العقوبات 

یعاقب بغرامة التقل عن عشرین ألف جنیة وال تزید عن مائة ألف ، من القانون ) ١٠(حكام المادة أمع عدم اإلخالل ب
جنیة 
براءة عنھتالتجارى موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحالتداولكل من قلد بھدف -١
متى ، جار منتجات مقلدة مع علمھ بذلك تاستورد أو حاز بقصد االكل من باع أو عرض للبیع أو التداول أو -٢

أو عن طرق إنتاجھا ونافذة فى جمھوریة مصر كانت براءة االختراع أو براءة نموذج المنفعة صادرة عنھا
.العربیة

،كل من وضع بغیر حق على المنتجات أو االعالنات أو العالمات التجاریة أو أدوات التعبئة أو غیر ذلك -٣
.بیانات تؤدى لالعتقاد بحصولھ على براءة اختراع أو نموذج منفعة

تقل عن أربعین ألف جنیھ تزید على سنتین والغرامة التى الوفى حالة العود تكون العقوبة بالحبس مدة ال
.وال تتجاوز مائتى ألف جنیھ

وات التى استخدمت فى وفى جمیع االحوال تقضى المحكمة بمصادرة األشیاء المقلدة محل الجریمة وألد
.فى جریدة یومیة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم علیةباإلدانةالتقلید وینشر الحكم الصادر 

)٣٣(مادة : االجراءات التحفظیة 

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

التحفظیة الالزمة لحفظ ھذه باإلجراءاتویصدر االمر ،  فى وثیقة براءة االختراع أو نموذج المنفعة تم االفصاح عنھ
.والبضائع على النحو الذى یحفظ بقائھا بحالتھاتالمنتجا

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

https://www.egypo.gov.eg/page.aspx?id=26
https://www.egypo.gov.eg/how_apply/required_new_fees_a.pdf
https://www.egypo.gov.eg/Search.aspx
https://www.egypo.gov.eg/page.aspx?id=42
mailto:patinfo:@egypo.gov.eg
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األحوالفيالعامالملكفيیسقطھابمامنفعةالونماذجوالرسوماالختراعبراءةعليالمترتبةالحقوقانقضاء
)٢٦مادة (:اآلتیة

المنفعةلنماذجسنوات7 االختراعلبراءةسنة20  الحمایةمدةانقضاء-١
.الغیربحقوقاإلخاللدونعلیھاحقوقھعناالختراعبراءةصاحبتنازل-٢
.المنفعةنموذجأواالختراعبراءةببطالنباتحكمصدور-٣
التيلإلجراءاتوفقاالتأخیرغرامةأوالسنویةالرسومدفععناالستحقاقتاریخمنسنةلمدةاالمتناع-٤

.القانونلھذاتنفیذیةالالالئحةتحددھا
االختراع فى مصر فى السنتین التالیتین لمنح الترخیص اإلجبارى وذلك بناء على طلب یتقدم استغاللعدم -٥

.بھ كل ذى شأن إلى مكتب براءات االختراع
كافیافیھااإلجباريالترخیصیكونالالتيالحاالتفيحقوقھاستعمالفياالختراعبراءةصاحبتعسف-٦

.التعسفذلكلتدارك
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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

ختراعمكتب براءات اال

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 . المدینة                                   ص الدولة                          :العنوان أوالمركز العام 

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) فى حالة وجود أكثر من مقدم طلب یمأل النموذج المرفق

(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(فى حالة ما إذا كان مقدم الطلب ھو المخترع یتم تعلیم الصندوق والتمأل البیانات فى البند رقم 

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 

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

یتم مأل ھذا الجزء بواسطة االدارة

یتم مأل البیانات على 
الكمبیوتر وال تمال بالید
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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/ 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

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 وكیل   مرفق الت

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

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

طلب منسلخ بمقدمین جدد من صاحب الطلب االصلى أو من یمثلھ           

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

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

ات الطلب فى حالة فصل الطلب وتقسیم یكتب بیان
االصلى

یتم مأل البیانات على 
الكمبیوتر وال تمال بالید
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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

یس أو منظمة التجارة العالمیةإتفاقیة بار

Regional application:*
regional Office

طلب إقلیمى بمكتب إقلیمى

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:

ة التجارة العالمیة فى السطر الالحقفى حالة أن یكون مستند االسبقیة طلب إقلیمى من االریبو مثال یجب ذكر دولة واحدة من الدول االعضاء فى باریس أو منظم
....................................................................................................................................................................................................................

Box No. VIIII Temporary protection / الحمایة المؤقتة

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 

رئیس مكتب براءات االختراع/ 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 منفعةأطلب منحى براءة عن موضوع الطلب المبین بیاناتھ أنفا  والمقدم للحصول على براءة إختراع 

:         /         /     تحریرا فى التوقیع                                          

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

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

٢٠٢+
+٢٠٢–٢٧٩٢١٢٧٣: فاكس 

 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

یتم مأل البیانات على 
الكمبیوتر وال تمال بالید
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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 . الدولة                                          المدینة                           ص :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 . المدینة                           ص الدولة         :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

یتم مأل البیانات على 
الكمبیوتر وال تمال بالید
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Continuation of  (3) FURTHER INVENTOR(S) ستخدم وال یرفق ھذا النموذج   فى حالة وجود مخترع واحد ال ی

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

جنسیةال

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

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 

قط أى یستخدم عن الحاجة ف
مخترعوجود أكثر من 

یتم مأل البیانات على 
الكمبیوتر وال تمال بالید
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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 . 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 / ل مقدم الشخص التالى أسمھ تم تعینھ من قب

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 . الدولة                                               المدینة                                ص :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:/ المذكور أعالهلو غیر ذلك یذكر أسم مقدم الطلب الذى یمثلھ

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 

نات على یتم مأل البیا
الكمبیوتر وال تمال بالید
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بیانات خاصة بالمصریین

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

)بالبیانات االخرى) A4(ر من طلب ترفق ورقة ثفى حالة وجود أك( 

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

الھل سبق لك التقدم بأفكار أخرى لمكتب البراءات   ) ٥(

تاریخ التقدیمرقم الطلب

یتم مأل البیانات على 
الكمبیوتر وال تمال بالید
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جمهوریة مصر العربیة

وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا

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

یتم مل البیانات بالكمبیوتر 
والیتم یدویا
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(22)Arab Republic of Egypt
Ministry of Scientific Research

Academy of scientific Research & Technology

PATENT OFFICE

(21)

(44)

(45)

(11)

Int. Cl.8(51)

Applicant1)71(
2
3

Inventor1)72(
2
3
1)73(
2

Agent1)74(
2

Priority(30)

(12)

(54)Title

(57) Abstract

یتم مل البیانات بالكمبیوتر 
والیتم یدویا 

Fill by official
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الوصف الكامل لالختراع

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

:الفن السابق

.صورة ٢تقدم ھذه االستمارة من أصل و ·
) .إذا دعت الحاجة ( یكتب على وجھ واحد منھا فقط الستكمال الموضوع ) A4(یبدأ الطالب بكتابة عناصر الحمایة على ھذه االستمارة ، وتستخدم أوراق بیضاء ·

كل ما ( یتم عرض مقدمة توضح الفن السابق 
نشر وتداول فى االسواق والمتعلق بموضوع 

لموضوع الطلب واحدث أختراع تم ) االختراع
نى أنھ یتم عرض االختراعات التطویر علیھ بمع

التى سبقت موضوع الطلب وفى نفس المجال 
بطریقة مبسطة
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:المشكلة أو القصور فى الفن السابق 

.صورة ٢تقدم ھذه االستمارة من أصل و ·
) .إذا دعت الحاجة ( نھا فقط الستكمال الموضوع یكتب على وجھ واحد م) A4(یبدأ الطالب بكتابة عناصر الحمایة على ھذه االستمارة ، وتستخدم أوراق بیضاء ·

المشكالت والعیوب الفنیةوالقصورطرحیتم 
فى االختراعات والمنتجات السابقة فى مجال 
الموضوع المقدم والمراد تالفیھا فى الطلب 

المقدم
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الجدید فى موضوع االختراع

.صورة ٢تقدم ھذه االستمارة من أصل و ·
) .إذا دعت الحاجة ( یكتب على وجھ واحد منھا فقط الستكمال الموضوع ) A4(یبدأ الطالب بكتابة عناصر الحمایة على ھذه االستمارة ، وتستخدم أوراق بیضاء ·

توضیح االضافات الجدیدة فى موضوع یتم 
طلبك وأوجھ االختالف بینھا وبین االختراعات 

نتجات السابقة فى نفس المجال والتى أدت والم
إلى تالفى القصور والمشكالت فى الفن السابق
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:الوصف التفصیلى 
التجارب المعملیة ، متضمنا طریقة التشغیل فى حاالت االجھزة واالدوات والمعدات ، أو طریقة التحضیر الكیمیائى فى حاالت المواد الكیمیائیة والزراعیة ، و( 

)واالثار الجانبیة 

.صورة ٢تقدم ھذه االستمارة من أصل و ·
) .إذا دعت الحاجة ( یكتب على وجھ واحد منھا فقط الستكمال الموضوع ) A4(یبدأ الطالب بكتابة عناصر الحمایة على ھذه االستمارة ، وتستخدم أوراق بیضاء ·

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

شرح الرسومات المرفقة إن وجدت
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:طریقة االستغالل 

.صورة ٢تقدم ھذه االستمارة من أصل و ·
) .إذا دعت الحاجة ( یكتب على وجھ واحد منھا فقط الستكمال الموضوع ) A4(بیضاء یبدأ الطالب بكتابة عناصر الحمایة على ھذه االستمارة ، وتستخدم أوراق·

شرح مجال تطبیق االختراع موضوع الطلب یتم 
یذه وكیفیة مع توضیح الخطوات الالزمة لتنف

.االستفادة منھ
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:دة المطلوب حمایتھا العناصر الجدی

:الجدید فى طلب البراءة والمراد حمایتھ ویكتب عنصر الحمایة كالتالى
طریقة أو جھاز أو مركب

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

:إذا كان عنصر الحمایة  لجھاز أو معدات یكتب كالتالى
)مكونات الجھاز(كذا بشكل مجمل ، جھاز ل              یتضمن  كذا -١
ثم یوالى مقدم التطلب (حیث ١جھاز ل             طبقا للعنصر رقم -٢

ت الجھاز عن مكون واحد من مكونا١تفصیل ما جاء مجمال فى العنصر 
وھكذا حتى یتم تحدید كل ماھو جدید فى ثم عنصر أخر عن مكون أخر، 

االختراع ومطلوب حمایتھ
:أما إذا كان موضوع االختراع طریقة تكتب عناصر الحمایة كالتالى

طریقة النتاج أو تصنیع أو تحضیر      تتضمن الخطوات الجدیدة عن -١
الفن السابق بشكل مجمل

ویتم تفصیل أكثر ١نیع أو تحضیر      طبقا للعنصر طریقة النتاج أو تص-٢
لكل خطوة فى عنصر من عناصر الحمایة
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:شرح لوحات الرسم

.صورة ٢تقدم ھذه االستمارة من أصل و ·
.) إذا دعت الحاجة ( یكتب على وجھ واحد منھا فقط الستكمال الموضوع ) A4(یبدأ الطالب بكتابة عناصر الحمایة على ھذه االستمارة ، وتستخدم أوراق بیضاء ·

شرح لوحات الرسمیتم 
........یمثل ) ١(شكل 
.................یمثل) ١(فى الشكل رقم ) ١(رقم 
.................یمثل) ١(فى الشكل رقم ) ٢(رقم 

........یمثل ) ٢(شكل 
.................یمثل) ٢(ل رقم فى الشك) ١(رقم 
والخ...... یمثل) ٢(فى الشكل رقم ) ٢(رقم 
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:لوحات الرسم 

أصلى
أحمد محمد على:إسم الطالب 

١/٥:رقم اللوحة ٥:عدد اللوحات 
٢٥/٢/٢٠٠٥:تاریخ التقدیم ٢٣٤/٢٠٠٥:رقم الطلب 

:الوكیل / توقیع الطالب 

ووضع أرقام على ) فقط(یتم ترقیم اللواحات 
المكونات والیتم كتابة أى بیانات أو وصف 

داخل الرسم  ویتم كتابة واسم طالب البراءة 
وعدد اللوحات فى الجدول ورقم كل لوحة وباقى 

البیانات كما بالجدول
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:CDعلى اآلتیةالبیاناتكتابةبرجاء 

"واحدةورقیةنسخة" البراءةطلبستمارةا-١
" ورقیةنسخ3 " العربيالمختصرالوصف-٢
"ورقیةنسخ3 "االنجلیزيالمختصرالوصف-٣
"ورقیةنسخ3 " المستنداتإیداعمحضر-٤
" ورقیةنسخ3 " التفصیليالوصف-٥
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جدول
تسجیل الرسوم المستحقة الخاصة ببراءات االختراع ونماذج المنفعة و 

-:ةللدوائر المتكاملةطیطیلتخاالتصمیمات 

الرسم بالجنیھ نوع الخدمة
المصرى

طلب الحصول على براءة 
االختراع

عن كل طلب١٥٠

طلب الحصول على براءة نموذج 
منفعة 

عن كل طلب١٠٠

تصمیم تخطیطى تسجیل طلب ل
لدائرة متكاملة

عن كل طلب١٠٠٠

االطالع على طلب الحصول على 
براءة االختراع او

الحصول على صورة طبق االصل 
.منھ

١٠٠

التظلم للجنة المنصوص علیھا فى 
لسنة ٨٢من القانون ) ٣٦(المادة 
٢٠٠٢

٢٥٠

٥٠٠طلب المعارضة فى اصدار البراءة
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Arab Republic of Egypt
Ministry of Scientific Research

Academy of scientific Research &
Technology

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

)للمصریین فقط ( طلب دعم مصروفات الفحص الفنى 
عن طلب مقدم للحصول على براءة اختراع لمكتب براءات االختراع المصرى

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 

، ) (    أرجـــو مـــن ســـیادتكم دراســـته ؛ مـــن حیـــث أحقیتـــه فـــى دعـــم تمویـــل مصـــروفات الفحـــص مـــن قبـــل 

(              )وذلك وفًقا لقرار رئیس األكادیمیة رقم 

Date /.............. /............... / .......200التاریخ Signature/ التوقیع   

اللجنة المقررة للصندوقیمأل بواسطة 

qیدعم من قبل الصندوق

qیدعم من قبل الصندوق بنسبة

qال یدعم من قبل الصندوق

رئیس األكادیمیة

محمود صقر. د.أ
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إجراءات ودورة 
الطلب داخل مكتب البراءات
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لم یستوفى الشكل

البراءة تقدیم طلب

أو شهادة المنفعة

قسم االستقبال

قسم االستقبال

:فحص إستیفاء الطلب للتالى 
وجود وصف كامل للطلب·
وجود عناصر حمایة·
یة إن وجدتمطابقة االسبق·
الروسومات إن وجدت·
وصف مختصر·

لتقدیم مستند االسبقیةشھور٤مھلة ·
:یوم ٩٠كتابة تعھد بتقدیم المستندات التالیة خالل ·

أو أي -مستند السجل التجارى–التنازل -التوكیل 
)أشھر للترجمة٦(إستیفاءات أخرى

:فحص إستیفاء الطلب للتالى
مستند االسبقیة إن وجــــد·
التوكیـــــــــــــــــــــــــــل·
التنـــــــــــــــــــــــــــازل·
السجل التجارىمستخرج ·

رفض الطلب

تحصیل الرسوم المقررة
وإعطاء صاحب الشأن محضر إیداع الطلب مشتمل 

على بیانات ورقم الطلب وتاریخ وساعة التقدیم

ة االولىالمرحل

الفحص الشكلي

مستوفى على قاعدة البیانات (یتم قرار 
بواسطة الفاحص القانونى وإدخال التصنیف 

عي القاعدة من قبل الفاحص الفنى

غیرمستوفى على قاعدة البیانات (یتم قرار 
بواسطة الفاحص القانونى

:م إستیفاء المستندات خالل المھلة تت
- التنازل – مستند السجل التجارى- أو أي  التوكیل

)أشھر للترجمة٦(إستیفاءات أخرى
من یتم تعدیل حالة الطلب على القاعدة إلى مستوفى 

للمستندات مسحعملقبل الفاحص القانونى ویتم
وإرفاقھ بالطلب

فاحص فنى
موجود بإدارة 

االستقبال

فاحص قانوني 
موجود بإدارة 

قبالاالست

طلب محلي·
طلب فى إطار معاھدة باریس·
PCTطلب فى إطار معاھدة ·
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ویفحص االسبقیةسقوط
الطلب بدون أسبقیة

لم یتظلم

قبول التظلم

التظلمرفض

غیر مستوفى

تظلمتقدیم

لم یقدم 
المستندات

مستوفى

المرحلة الثانیة
االستقبالإدارة 

الفحص القانونى

إدارة الوثائق

لجنة التظلمات

الفحص القانونى

عمل ملف خاص بالطلب وتعلیة البیانات علیھ
عمل كارت خاص بالرسوم وآخر لحركة الملف

وإدخال الرسومالتسجیل فى سجل الطلبات المقدمة
إدخال البیانات الببلیوجرافیة على الحاسب
للطلب وربطھ بقاعدة البیاناتScanعمل 

لفحص إستیفاء شھور٦مضى دالفحص القانونى المبدئى للطلبات بع
:لألتىبعمل بحثالطلبات

االسبقیة-سجل مستخرج ال-التنازل -التوكیل   ·
( كأن لم یكن) إدخال االقرار على الحاسب اآللى

الفحص القانوني 
المبدئي

فحص 
التظلم

االسبقیة

التظلم من 
القرار

تسدید الرسوم 
المقررة

إخطار صاحب الطلب بتسدید رسم البحث والفحص
مراجعة عملیة تسدید الرسوم السنویة وإرسال إخطار بالرسوم 

مستوفى شكال–السنویة لصاحب الشأن

ن لم یكنأك

إدارةنھایة الطلب
الوثائق

نشر ال
بالجریدة

لم یسدد 
الرسوم

سقوط الطلب 
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قبول التظلم

الطلبرفض لم یتظلم
تظلم

التوجد 
معارضة

قبول الطلب

تعدیل الطلب

قبول التظلم

رفض التظلم

لم یتظلم

قبول المعارضة

قبول الطلبارضةھناك مع

رفض المعارضة

المرحلة الثالثة الفحص الفنى

الفحص الموضوعى للطلب من حیث 
التطبیق –االبتكاریة –الجدة 

الصناعى والتصنیف الدولى للطلب 
وإدخال القرارات

قرار الفحص

التظلم من 
القرار

المعارضة

التظلم من القرار

فحص التظلم

فحص القانونى ال
والفنى

لجنة التظلمات

نھایة الطلب
الفحص القانونى

النشر عن المنح فى الجریدة 
یوم مھلة معارضة٦٠الرسمیة و

١٧یوم مادة ٩٠

الفحص 
القانونى 

الفحص 
الفنى

رفض الطلب

نھایة الطلب

الفحص 
القانونى والفنى

لجنة 
التظلمات

فحص 
التظلم

تم السداد

النشر 
بالجریدة

فى حالة إحتواء الطلب عل أكثر 
من طلب یتم فصل الطلباات وتعامل 
الطلبات كطلب جدید ولكن بنفس 

تاریخ الطلب القدیم

معارضة 
قبول الطلب
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المرحلة الرابعة

إستالم المطبوعات على 
آخر وضع

مراجعة المطبوعات
على آخر وضع

الفحص الفنى

إصدار البراءة وإعطاء رقم البراءة·
إعطاء شھادة للبراءة لصاحبھا·
لجریدة الرسمیةالنشر با·
التسجیل فى سجل البراءات·
إدخال البیانات على الحاسب اآللى·
·Scan للبراءة الصادرة وربطھا بقاعدة

البیانات
WIPO ST. 36عمل ·

تقدیم المطبوعات
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:منفعةشھادةأوإختراعبراءةلطلبمؤقتةحمایةطلب:ثالًثا 

:ونصھا كالتالى٢٠٠٢لسنة ٨٢لبند الثانى  من القانون المصرى للملكیة الفقرة الثانیة ا) ٣(طبقاً المادة 

وال یعد إفصاحاً فى حكم البند السابق الكشف عن االختراع فى المعارض الوطنیة أو الدولیة خالل السة األشھر " 
"السابقة على تاریخ التقدم بطلب البراءة

:وإجراءات الكشف عن االختراع وتحدد الالئحة التنفیذیة لھذا القانون أوضاع 

ونصھا كالتالى ٤٩اوالً فى المادة 
إذا رغب صاحب االختراع أو نموذج المنفعة فى ضمان الحمایة الوقتیة الختراعھ عند عرضھ فى احد " 

المعارض الوطنیة التى تقام فى مصر او احد المعارض الدولیة  وجب علیھ أن یخطر المكتب برغبتھ فى العرض 
ویقدم مشفوعاً ببیلن موجز عن وصف االختراع ،ویحرر االخطار على االستمارة المعدة لذلك، صولھ قبل ح

ویجوز للمكتب أن یكلف الطالب بتقدیم أى بیان أخر یتعلق باالختراع أو نموذج المنفعة إذا رأى المكتب ، ورسمھ
"نھ أن ذلك ضرورى للوقوف على عناصر االختراع او نموذج المنفعة او الغرض م

ونصھا كالتالى ٥٠ثانیاً فى المادة 
:من ھذه الالئحة فى سجل بالمكتب یشتمل على البیانات االتیة ) ٤٩(تقید االخطارات المشار إلیھا فى المادة "
.تاریخ تقدم اإلخطار -١
اسم العارض-٢
.اسم المعرض ومقره وتاریخ افتتاحھ الرسمى ومدة إقامتھ -٣
وع االختراع أو نموذج المنفعة تسمیة تدل على موض-٤
تاریخ عرض االختراع أو نموذج المنفعة فى المعرض-٥
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ة للدوائر المتكاملىیسجیل التصمیمات التخطیطت:رابعاً 
: تعریف 

مثبتة –نشطًا یقصد بالدائرة المتكاملة كل منتج فى ھیئتھ النھائیة او فى ھیئتھ الوسیطة یتضمن مكونات أحدا على االقل یكون عنصراً 
.وتشكل مع بعض الوصالت أو كلھا كیاناً متكامًال یستھدف تحقیق وظیفة إلكترونیة محددة، على قطعة من مادة عازلة 

.كما یقصد بالتصمیم التخطیطى كل ترتیب ثالثى األبعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنیع

:مدة الحمایة 
لدوائر المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاریخ تقدم طلب تسجیلھا فى جمھوریة مصر العربیة لةالتخطیطیتكون مدة حمایة التصمیمات 

.أو من تاریخ استغالل تجارى لھ فى جمھوریة مصر العربیة او فى الخارج اى التاریخین أسبق،
.تصمیم وتنقضى مدة حمایة التصمیمات التخطیطیة فى جمیع اْالحوال بمرور خمس عشرة سنة من تاریخ اعداد ال

:شروط منح الحمایة للتصمیم التخطیطى للدوائر المتكاملة 
یتمتع بالحمایة التصمیم التخطیطى للدوائر المتكاملة ویعد التصمیم التخطیطى جدیداً متى كان نتاج جھد ·

.فكرى بذلھ صاحبھ ، ولم یكن بین المعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعى المعنى

ر التصمیم التخطیطى جدیداً اذا كان اقتران مكوناتھ واتصالھا یبعضھا جدیداً فى ومع ذلك یعتب
ذاتھ على الرغم من أن المكونات التى یتكون منھا قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة لدى 

.أرباب الفن الصناعى المعنى
ن ان یشتمل علیھا التصمیم ال یتمتع بالحمایة أى مفھوم او طریقة او نظام فنى أو معلومات مشفرة یمك·

.التخطیطى للدوائر المتكاملة
یجوز للطالب ان ستبعد جزءاً أو أكثر من التصمیم إذا كانت االجزاء المقدمة منھ كافیة لتحدید ھذا التصمیم -

.وبیان وظیفتھ
ھ سواء ال یقبل الطلب إذا قدم بعد انقضاء سنتین من تاریخ أول استغالل تجارى للتصمیم من صاحب الحق فی-

.فى مصر أو فى الخارج
ال یجوزر بغیر تصریح كتابى مسبق من صاحب الحق فى التصمیم التخطیطى المحمى قیام أى شخص ·

:طبیعى أو اعتبارى بأى من االعمال التالیة

نسخ التصمیم التخطیطى بكاملھ أو أى جزء جدید منھ سواء تم النسخ بإدماجھ فى دائرة -أ
.رمتكاملة أو بأى طریق آخ

إستیراد التصمیم التخطیطى أو بیعھ أو توزیعھ ألغراض التجارة سواء تم ذلك على وجھ االنفراد أو كان -ب
.مندمجاً فى دائرة متكاملة أو كان أحد المكونات لسلعة

:یجوز ألى شخص طبیعى أو اعتبارى القیام بغیر ترخیص من صاحب الحق بعمل أو أكثر مما یلى ·

ل التجارى الذى یشمل االستیراد او البیع او التوزیع لدائرة متكاملة تحتوى على النسخ أو االستغال-أ
تصمیم تخطیطى محمى او لسلعة تدخل فى صنعھا تلك الدائرة المتكاملة ، إذا وقع الفعل من شخص ال یعلم 

او لم یكن متاحاً لھ ان یعلم  وقت الفعل أن تلك الدائرة المتكاملة أو السلعة  
.اً تخطیطیاً محمیاً تتضمن تصمیم

االستخدام الشخصى أو ألغراض االختبار او الفحص او التحلیل او التعلیم او التدریب اوالبحث العلمى -ب
لتصمیم تخطیطى محمى ، فإذا اسفر ذلك االستخدام عن ابتكار تصمیم تخطیطى جدید یكون للمبتكر الحق 

.فى حمایتھ
.خر محمى وذلك نتیجة جھود مستقلةابتكار تصمیم تخطیطى مطابق لتصمیمى آ-ج
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استیراد تصمیم تخطیطى محمى أو الدائرة المتكاملة التى تم انتاجھا باستخدام تصمیم تخطیطى محمى -د
سواء كانت ھذه الدائرة منفردة أو مندمجة فى سلعة ، أو السلعة التى تحوى دائرة متكاملة تضمن تصمیما 

.یھما فى جمھوریة مصر العربیة أو فى الخارجتخطیطیا محمیا ، وذلك متى تم تداول ا
یجوز لمكتب براءات االختراع أن یمنح للغیر ترخیصاً إجباریا باستخدام تصمیم تخطیطى محمى وفقا ·

.ألحكام الترخیص االجبارى لبراءات االختراع
.تسرى فى شأن التصمیمات التخطیطیة للدوائر المتكاملة األحكام الخاصة ببراءات االختراع·

نموذج التعلیمات الخاص بطلب تسجیل التصمیم التخطیطى للدائرة المتكاملة
:و یجب ان یرفق بالطلب ما یأتى یقدم طلب تسجیل التصمیم التخطیطى من صاحب الحق فیھ إلى مكتب براءات االختراع:اوًال 

.لكل طبقة على حدا الرسم التخطیطى الذى یعكس التصمیم ثالثى االبعاد موضحا بھ اجزاء التصمیم ورسم-١
.عینة من الدائرة المتكاملة المراد حمایتھا -٢

.شھادة موثقة بأول استغالل للطلب فى دولة اجنبیة -٣
مستخرج من صفحة القید بالسجل التجارى أو صورة رسمیة من عقد أو اقرار انشائھ وذلك اذا كان كیانا أو شخصا اعتباریا -٤

.
الطالب غیر المصممصمیم التخطیطى ان كان المستندات التى تثبت التنازل عن الت-٥

.فى حالة وجود وكیلمستند الوكالة -٦
.ایصال سداد رسوم الطلب -٧

.األحوال التى تنقضى فیھا الحقوق المترتبة على الطلب : ثانیا 
لسنة ٨٢نون رقم الفقرة الثانیة من قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة الصادر بالقا) ٤٨(انقضاء مدة الحمایة طبقا للمادة -١

٢٠٠٢.
.تنازل صاحب التسجیل عنھ -٢

.صدور حكم حائز لقوة الشئ المقضى بھ ببطالن التسجیل -٣
.عدم سداد الرسوم المستحقة فى میعاد استحقاقھا -٤
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١-٢نموذج 
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 تسجيل تصميم ختطيطى لدائرة متكاملة    
Application for Registration of An Integrated Circuit Topography

Application No. / / Filing Date                                             : رقم الطلب : تاریخ التقدیم  Time / الوقت :

البیانات أعاله تستوفى بواسطة مكتب براءات االختراع

(1) APPLICANT(S)  مقدم الطلب

Name : Telephone No. /تلیفونرقم ال

االسم Facsimile No. /رقم الفاكس

Nationality : E-mail address /البرید االلكترونى

:الجنسیة

Resident Address : Country                              City:                                P.O. Box:

:ب . ص :                              المدینة  :                    الدولة :العنوان البریدى 
State (that is, country) of nationality:دولة الجنسیة State (that is, country) of residence: :دولة االقامة 

 Further applicants are indicated on the following sheet No.(٢-٣) فى حالة وجود أكثر من مقدم طلب یمأل النموذج المرفق

(2)  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 / تعینھ من قبل مقدم الشخص التالى أسمھ تم 

Name : Telephone No. /رقم التلیفون

:االسم  Facsimile No. /رقم الفاكس

Nationality : E-mail address /البرید االلكترونى

:الجنسیة  Registration No.رقم التسجیل

Resident Address : Country :                              City :                               P.O. Box:

:ب . ص :                           المدینة :                                          الدولة :العنوان البریدى 

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 التعیین طبقا للطلب المرفق

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

(3) Creator (If there is more than designer fill form ( ٢-٢ )) فى حالة وجود أكثر من مصمم یمأل النموذج(المصمم

Name: Telephone No. /رقم التلیفون
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:االسم  Facsimile No. /رقم الفاكس

Nationality: E-mail address/البرید االلكترونى

:الجنسیة

Address : Country                              City :                               P.O. Box:

:ب . ص :                               المدینة :                                    الدولة :العنوان 

Title :

:التسمیة

Description of the nature of topography :

:رة المتكاملة وصف التصمیم التخطیطى للدائ

(4) COMMERIAL EXPLOITATION / االستغالل التجارى

The topography has not been commercially exploited The topography was first commercially exploited

ریاغاللھ تجاریا                                                                             التصمیم التخطیطى لم یتم استغاللھ تجاالتصمیم التخطیطى تم است

Application number رقم الطلب Filing Date تاریخ اإلیداع Country of filing الدولة

 (5) Electronic function of topography :

:الوظیفة االلكترونیة للدائرة المتكاملة المراد حمایتھا 

(6) ADDRESS FOR CORRESPONDENCE OR LEGAL SERVICE  عنوان المراسلة

Name : Telephone No. /رقم التلیفون

Facsimile No. /رقم الفاكس
:االسم  E-mail addressالبرید االلكترونى

Address : Country                              City :                                P.O. Box:

:ب . ص :                                المدینة:                                              الدولة :العنوان 
(7) Attached / المرفقات

عدد الصفحات اسم المرفق

:           /       /Date/ التاریخ Signature of Applicant or Attorney/ توقیع الطالب أو الوكیل 

١-٢نموذج
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Continuation of  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 Facsimile No. /رقم الفاكس

Nationality : E-mail address /البرید االلكترونى

:الجنسیة 

Resident Address : Country :                              City :                                P.O. Box:

:ب . ص :                           المدینة :                                          الدولة:العنوان البریدى 

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

:دولة الجنسیة  :دولة االقامة 

Name : Telephone No. /رقم التلیفون

:االسم  Facsimile No. /رقم الفاكس

Nationality : E-mail address /البرید االلكترونى

:الجنسیة 

Resident Address : Country :                             City :                               P.O. Box:

:ب . ص :                           المدینة :       الدولة:العنوان البریدى 

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

Name : Telephone No. /رقم التلیفون

:االسم  Facsimile No. /اكسرقم الف

Nationality : E-mail address /البرید االلكترونى

:الجنسیة 

Resident Address : Country                              City                                P.O. Box:

:ب . ص :      المدینة :                                         الدولة :العنوان البریدى 

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

٣-٢نموذج
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٤-٢نموذج 
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Continuation of  FURTHER DESIGNER (S)   فى حالة وجود مصمم 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  Facsimile No. /رقم الفاكس

Nationality : E-mail address /البرید االلكترونى

:الجنسیة 

Resident Address : Country :                              City :                               P.O. Box:

:ب . ص :                           المدینة :                                          الدولة :العنوان البریدى 

Name : Telephone No. /فونرقم التلی

:االسم  Facsimile No. /رقم الفاكس

Nationality : E-mail address /البرید االلكترونى

:الجنسیة 

Resident Address : Country :                              City :                                P.O. Box:

:ب . ص :                          المدینة :               الدولة :العنوان البریدى 

Name : Telephone No. /رقم التلیفون

:االسم  Facsimile No. /رقم الفاكس

Nationality : E-mail address /البرید االلكترونى

: الجنسیة

Resident Address : Country :                              City :                                P.O. Box:

:ب . ص :                           المدینة :                                         الدولة :العنوان البریدى 
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