حقوق وواجبات

كيفية صياغة طلب براءة اختراع

لمنح البراءة يجب أن يتوفر بالطلب الشروط الثالث
2

1

ً
يكون االختراع جديدا

ً
أن يكون متضمنا خطوة إبداعية
3
قابلية االختراع للتطبيق الصناعي

براءة اختراع
أال يكون االختراع من الموضوعات التي ال يتم منح براءة اختراع عنها وهي كما يلي:
 -1االختراعات التي يكون من شأن استغاللها المساس باألمن الوطني أو مخالفة للنظام العام أو اآلداب
العامة أو متعارضة مع األحكام الشريعة اإلسالمية.
 -2النظريات العملية والطرق الرياضية وبرامج الحاسب اآللي ومزاولة األنشطة الذهنية المحضة وممارسة
احدي األلعاب.
ً
ً
 -3طرق معالجة جسم اإلنسان أو الحيوان جراحيا أو عالجيا وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم
اإلنسان أو الحيوان.
 -4األبحاث النباتية أو الحيوانية أو الطرق البيولوجية النتاج النبات أو الحيوان أو األصناف النباتية والفصائيل
الحيوانية ويستثني من ذلك طرق علم األحياء الدقيقة ومنتجاتها.
افتقاد الطلب ألي من شروط المنح المشار إليها ال تمنح البراءة.

يجب صياغة طلب البراءة صياغة
علمية دقيقة مع إفصاح كامل
عن موضوع االختراع والعناصر
الجديدة المطلوب حمايتها.

صياغة طلب البراءة
يجب التنويه أن صياغة الطلب وعناصر ًالحماية تختلف وفق موضوع ًاالختراع والغرض من
الحماية من حيث إن كان جهازا أو مادة ،أو تركيبة أو منهجا أو عملية

1
تقديم وصف مختصر باللغتين العربية واالنجليزية
أ
وصف مختصر باللغة العربية
متضمنا تسمية االختراع ،يكون اسم االختراع دال على
مجال االختراع الجديد وفق ما ادرج بعناصر الحماية.
يفض ـ ــل أن ال يزيد الوصف المختصر عن  100كلمة ،أو
عدد مقبول من األسطر.
يمكن دع ــم الوص ـ ــف المختص ـ ــر بلوح ـ ــة رس ـ ــم بياني أو
ـائي
تخطيطي أو رسـ ــم ثالثي األبعــاد أو تركيـ ــب كيميـ ـ ً
)أن تطلب ذلك لتوضيح االختراع( بحيث يكون الرسم معبرا
عن االختراع أو التركيب الكيميائي.
ً
ـائي
إن ك ـ ــان الطل ـ ـ ــب متعلق ـ ــا بمركـ ــب صي ـ ــدلي أو كيميـ ـ ً
أو بطريقة التحضير ،يجب أن يكون الوصف المختصر شارحا
بص ـ ــورة موجزة عن م ـ ــاهية االختراع والمشكلــة التقنية
وحلها
ب

ً
وصف مختصر باللغة االنجليزية )مطابقا للوصف المختصر باللغة العربية المقدم(

2
الوصف الكامل باللغة العربية
)يقدم على صفحات مرقمة ومسلسلة(
ً
مشتمال على البنود اآلتية وكيفية شرحها بالوصف:
أ
الفن السابق
بيان التقنية الصناعية ،االختراعات ،الموضوعات
أو التقني ـ ــات السابق ـ ــة أو الحالي ـ ــة ذات الصلة
بموضوع طلب براءة االختراع المقدم
ب
المشكلة أو القصور في الفن السابق
المشكلة التقنية التي برزت في االختراعات أو الموضوعات
أو التقنيـ ـ ــات السابق ـ ــة ذات الصلة بموضـ ــوع طل ـ ــب براءة
االخت ـ ــراع المقدم التي لم يتم التواصل إلى حل لها.

ج
الجديد في موضوع االختراع
التطوير أو التحديث الذي تم إدراجه في طلب البراءة المقدم والذي يجب
أن يشتمل على السمات الفنية الجديدة والتي توضح اإلضافة الجديدة عن
مثيله في الفن السابق والحلول التقنية المقترحة في االختراع المقدم
د
الوصف التفصيلي
شرح االختراع بالتفصيلً )ماهية االختراع ،أو اإلفصاح
عن االختراع( مستعينا بلوحات الرسم أو الجداول
أو الرسوم البيانية أو التخطيطية المقدمة إن
تطلب االختراع ذلك ،أو ذكر التركيب الكيميائي أو
طرق التحضير من خالل نتائج التجارب المعملية
والنسب أو العناصر أو المواد المستخدمة في
التحضير ،كما يتضمن الوصف التفصيلي وصف
موجز للوحات الرسم وشرح مختصر عما يمثله كل
شكل )رسم( في الطلب المقدم

ه
لوحات الرسم
2

3

5

1

4

تقدم على صفحات منفصلة عن الوصف
التفصيلي وعناصر الحماية ويبين رقم كل شكل
أسفل أو أعلي اللوحة ويشار إلى أجزاء اللوحة
من خالل أرقام عن طريق خطوط أو اسم
غير متداخلة وواضحة ويتم ذكر شرح كل رقم
بالوصف لما يمثله بالرسمة

و
طريقة االستخدام
شرح تفصيلي عن طريقة استغالل
االختراع لتوضيح مجال التطبيق
الصناعي لموضوع االختراع

ز
عناصر الحماية

)تقدم مرقمة ومسلسلة(
الجزء الهام من الطلب
الذي يحدد نطاق
الحماية لموضوع
االختراع من حيث
الديباجة والجمل
االنتقالية ومتن االختراع

يتم كتابة عناصر الحماية المراد حمايتها بشكل واضح حيث تكون كالتالي:
تحديد المجال التكنولوجي لكل جزئية رئيسية باالختراع في عنصر حماية مستقل.
تفصيل هذا العنصر المستقل الى جزيئات فرعية تكون عناصر حماية تابعة للعنصر
المستقل حيث يتم وصف كل جزء باالختراع مطلوب حمايته حتى االنتهاء من
سرد كافة تفصيالت هذا العنصر المستقل الرئيسي.
في حالة وجود عنصر مستقل اخر ،يتم كتابته واتباع نفس الخطوات من حيث
شرح لكل جزئية منه.

مثال
اختراع في مجال الصيدلة مركب كيميائي )اسمه أو التركيبة العلمية( وطريقة تحضيرﻩ

1

2

يتم كتابة العنصر المستقل
الرئيسي األول لمكونات المركب
الكيميائي وخصائصه

ثم شرحه في عدة عناصر حماية هي التابعه
لمكوناته ويتم ذكر العبارة التالية لتحديد أنه
عنصر تابع ً للعنصر ًالرئيس رقم )كذا( بكتابة
"مركب بيتا ...وفقا لعنصر الحماية رقم"...

3

4

عقب االنتهاء منه يتم كتابة عنصر الحماية
المستقل الرئيسي األول ويتم كتابة العنصر
المستقل الرئيسي الثاني بشكل عام عن
كيفية تحضير المركب

ثم شرحه في عناصر حماية تابعه لكل
بكتابة "طريقة لتحضير مركب
خطوة
ً
ً
بيتا ...وفقا لعنصر الحماية رقم"...

عزيزي المخترع انتبه!
يجب أن ال يتضمن تسجيل براءة اختراع عدة اختراعات بل يجب أن يتضمن اختراع واحد ألن وحدة
الموضوع شرط هام عند فحص الطلب وفي حالة أن تضمن طلب التسجيل أكثر من اختراع
االختراعات األخرى المستقلة بذاتها يتم
سوف يتم حماية االختراع الرئيسي األول فقط ،أما
ً
إخطاركم بإعادة تقديمها في طلبات جزئية أخرى وفقا إلتفاقية باريس لحماية الملكية
الصناعية لفقد الطلب وحدة الموضوع

االختراع عدة عناصر حماية مستقلة يتم ذكر تفصيالتها لتضييق نطاق الحماية بها وعناصرها
يتضمن
ً
التابعة لمزيدا من اإلفصاح عن االختراع به ً ،ولتجنب فقد االختراع للخطوة اإلبداعية إذا تم ذكر عناصر
حماية بصياغة عامة تم حمايتها مسبقا وذات صلة بالموضوع ،كلما تم تحديد نطاق الحماية
وتفصيالته على نحو أدق كانت حماية االختراع وإمكانية تنفيذﻩ أوضح بالوصف
في حالة ذكر اختراعات مرتبطة باالختراع المقدم عند كتابة عناصر الحماية لالختراع قد
يتعلق االختراع بتطوير على اختراع سابق عليه وتم االستعانة به في االختراع الحالي
المراد حمايته

مثال
طلب اختراع جديد يتضمن أجزاء محمية باختراع سابق عبارة عن جهاز الميكروويف
فو قائم بذاته تم االستعانة بجزئية آلية عمل األشعة دون الحمراء بجهاز
الميكروويف واالختراع الجديد المطلوب حمايته يستخدم آلية عمل األشعة تحت
واستخدامها في نظام تسخين معادن أو في أنظمة رصد
الحمراء بالجهاز السابق
ً
المناخ أو تحديد أماكن وفقا لطبيعة االختراع ،هنا ال يتم حماية األجزاء المستخدمة
من االختراع السابق وإنما يتم التركيز على حماية العناصر الجديدة لالختراع الجديد
فقط ويتم تعديل عناصر الحماية المقدمة

هنـاك العديد من األسالي ـ ـ ــب
المتعددة لصياغـ ـ ـ ــة عناص ـ ـ ــر
الحمـ ـ ـ ـ ــاية وذلـ ـ ــك وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
موضـ ـ ـ ــوع وغ ـ ـ ـ ــرض الحـ ـ ــماية
سلسلة نصائح توعوية تصدر عن وزارة االقتصاد والتجارة بهدف تثقيف المجتمع حول حقوقه وواجباته بما يساعدﻩ على اتخاذ القرارات المناسبة

