اإلدارة العامة حلماية امللكية الفكرية

~~0

اسم االخرتاع :
البد ان يكون اسم االخرتاع معربًا عن طبيعة االخرتاع وداالً عليه.

املــلخـــــــص

يكتب يف امللخص ويشرتط فيه االتي:
 كتابة نوعيه االخرتاع(جهاز  -منتج -طريقه) مع وصف خمتصر ألهم وظائف
ومكونات االخرتاع و استخداماته .
 ال يقل امللخص عن نصف صفحة وال يزيد عن صفحة واحدة.
 يكتب امللخص باللغتني العربية واالجنليزية.
 يصاغ امللخص بطريقة سهلة وواضحة.
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اجملال التقين:
ويبني فيه اجملال التقين الذي يتناوله و ينتمي له االخرتاع.
اخللفية التقنية:
حيدد فيه القصور يف التقنية السابقة ،
وماهي املشاكل التقنية اليت يعاجلها االخرتاع.
وصف خمتصر لألشكال:
شكل ( )1ميثل .................
شكل ( )2ميثل.................
الوصف التفصيلي لالخرتاع:
ويتضمن فيه شرحاً تفصـيليا لالخرتاع ،وجلميع أوجه االخرتاع واجزائه ومكوناته بدقه
حبيث يتم االفصاح الكامل لالخرتاع وكيفية تطبيقه صناعياً مع الكشف عن أفضل
طريقة لصنعه أو تطبيقه أو استعماله أو عمله ،ويكون الوصف واضحاً وكافياً لتمكني
رجل املهنة العادي من تنفيذ االخرتاع ،ويتم شرح افضل طريقة يعرفها املخرتع لتنفيذ
االخرتاع .
مع اإلشارة إىل الرسومات التوضيحية لالخرتاع .
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عناصر احلماية
ان عناصر احلماية جيب ان حتدد املوضوع املطلوب محايته أي االخرتاع
 - 1العنصر الرئيسي أو املستقل و يذكر فيه نوعيه االخرتاع (جهاز  -منتج -
طريقه) يستخدم يف( .............................................يتم ذكر الوظيفة اليت
يؤديها اجلهاز) أو الطريقة ويتميز بـ ـ ـ ـ .................يذكر مكونات (اجلهاز –
اخلطوات  -الطريقة  -املنتج ) (بشكل جممل)
 - 2يف عنصر احلماية التابع يذكر فيه نوعيه االخرتاع (جهاز او منتج او طريقه )
كما يف عنصر احلماية رقم(()1تكتب هذه العبارة السابقة كما هي)ثم يذكر
تفصيل ما جاء جممالً عن اجلهاز او الطريقة او املنتج بعنصر احلماية رقم()1عن
مكون واحد من املكونات ثم عن مكون اخر يف العنصر الثالث وهكذا حتى يتم حصر
وحتديد كل ما هو جديد ومطلوب محايته.
شروط ال بد أن تتوفر يف عناصر احلماية:
 .1جيب أن حيتوي الطلب على عنصر محاية واحد مستقل على األقل وجيوز أن
يتضمن عناصر محاية أخرى مستقلة واخرى تابعة.
 .2يكون عنصر احلماية رقم واحد هو العنصر الذي يعرف بأوسع نطاق مطلوب..
 .3جيب صياغة كل عنصر من عناصر احلماية بأسلوب يسمح بتمييز اجلزء اجلديد
يف االخرتاع واخلطوة االبتكارية ،فمثالً يعرف اجلهاز املراد محايته بتحديد
مكوناته وخصائصه التقنية ويلي ذلك عبارة " املتميز بـ  .................ثم يذكر
ما هو جديد أو ابتكاري لتمييز هذا اجلهاز عن أي جهاز آخر معروف.
 .4جيب أن تكون عناصر احلماية متوافقة مع ما ذكر يف الوصف التفصيلي

~~3

مواصفات األوراق اليت يكتب فيها االخرتاع :
 تكون االوراق نظيفة وخالية من الكشط والتعديالت والشطب وأي بقع كربونية.
 يستعمل وجه واحد فقط من كل ورقة بيضاء .A4
 جيب ترقيم األوراق.
 كتابة اسم االخرتاع أعلى كل ورقة .
 جيب أن يشتمل الطلب على التالي:
امللخص  +الوصف التفصيلي +عناصر احلماية +الرسومات التوضيحية إن وجدت.
تكون بداية كل حمتوى بداية لصفحة جديدة ويذكر كل حمتوى متوسط
السطر أعلى الصفحة ويوضع حتته خط.
 يقدم الطلب مطبوعاً ( بالكمبيوتر ) وال تقبل الطلبات املكتوبة يدوياً.
 توقيع مقدم الطلب على مجيع األوراق.

مواصفة الوسائط االلكرتونية:
 ( استمارة الطلب – امللخص ) بصيغة وورد
 ( الوصف التفصيلي – عناصر احلماية – االسبقية – التوكيل – التنازل ) بصيغة Pdf
 ) الرسومات التوضيحية – سندات الرسوم املالية لإليداع والسنوية وغريها ) بصيغة jpg
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