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مكتب براءات االختراع -فاحص فني

مدرب باألكادیمیة الوطنیة للملكیة الفكریة



األھداف

تحدید االختراعات القابلة للحمایة و االختراعات المستثناة  -١
من الحمایة

.ذكر شروط منح البراءة الثالثة -٢

الطرق المختلفة لتقدیم طلبات براءات التعرف على  -٣ الطرق المختلفة لتقدیم طلبات براءات التعرف على  -٣
االختراع

.ذكر الخطوات المنهجیة لحمایة االختراعات -٤

" المجال العام"و " معلومات البراءات"شرح أھمیة  -٥



ما ھي براءة االختراع؟

الشھادة التي تمنحھا الدولة للمخترع، و التي یكون لھ •
بموجبھا حق استئثاري في استغالل االختراع مالیاً و 

التصرف فیھ لمدة محددة وفق شروط و أوضاع یحددھا التصرف فیھ لمدة محددة وفق شروط و أوضاع یحددھا 
.النظام

و تعطي صاحب البراءة حق منع اآلخرین من صناعة أو •
استخدام أو بیع أو عرض ذلك اإلختراع دون الحصول على 

.موافقة منھ



من القانون خمس فئات للموضوغات غیر  ٢تذكر المادة •
قابلة للحصول على البراءة في مصر

اختراعات مستثناه من الحمایة



االختراعات التي یكون من شأن استغاللھا المساس باألمن •
أو اإلخالل بالنظام العام أو اآلداب العامة أو االضرار القومي

الجسیم بالبیئة، أو االضرار بحیاة أو صحة االنسان أو 
.الحیوان أو النبات

االستثناءات

.الحیوان أو النبات



االكتشافات والنظریات والطرق الریاضیة وبرامج الحاسب •
.اآللي

االستثناءات



.طرق تشخیص و عالج و جراحة االنسان أو الحیوان•

االستثناءات



النباتات و الحیوانات أیاَ كانت درجة ندرتھا أو غرابتھا و •
كذلك الطرق التي تكون في أساسھا بیولوجیة إلنتاج النباتات 
.أو الحیوانات، عدا الكائنات الدقیقة و الطرق غیر البیولوجیة

االستثناءات



األعضاء و االنسجة و الخالیا و المواد البیولوجیة الطبیعیة و •
.الحمض النووي و الجینوم

االستثناءات



االختراعات القابلة للحمایة 

المنتجات 
الصناعیة

طرق 
صناعیة



شروط منح براءة االختراع 

  للطبیق القابلیةالجدة
الصناعي

الخطوة 
اإلبداعیة

الصناعي



شرط الجدة

یكون االختراع جدیداً إذا لم یسبق لھ الكشف للجمھور في أي•

مكان بالوصف المكتوب أو الشفوي أو بطریقة االستعمال، و  
.ذلك قبل تاریخ تقدیم طلب البراءة او طلب األسبقیة



الضمني/االفصاح الواضح

لالستخدام في تصنیع  Xمادة مرنة النوع : االختراع•
الكوتشوك

.مطاط لتصنیع كوتشوك سیارات النقل: الفن السابق•



االفصاح الضمني

سلك كھربائي مصنع من النحاس :االختراع•

سلك كھربائي مصنع من مادة تساعد على : الفن السابق• سلك كھربائي مصنع من مادة تساعد على : الفن السابق•
.توصیل الكھرباء



المدى المطلوب حمایتھ

بالوزن % ٢-٥شاي للتخسیس یحتوي على : االختراع الحالي•
بالوزن من العرقسوس% ١٠- ٢من نبات السنا، 

% ٢٥-٢شاي للتخسیس یحتوي على : وثیقة الفن السابق•
بالوزن من العرقسوس% ٢٠- ١بالوزن من نبات السنا، 



استخدام جدید



شرط الخطوة اإلبداعیة

یعتبر االختراع منطویاً على خطوة ابداعیة إذا لم یكن أمراً •
المتمرس ( في رأي رجل المھنة العادي  )obvious(بدیھیاً 

نسبة إلى حالة التقنیة الصناعیة السابقة المرتبطة ) في المجال
.بطلب البراءة.بطلب البراءة



كل ما ال یزید عن : بدیھي
كونھ تطور طبیعي 

للتكنولوجیا، و إنما یأتي 
كنتیجة طبیعیة أو منطقیة للفن 

السابق،  حیث أنھ ال یتطلب 
أیھ مھارات أو قدرات عن أیھ مھارات أو قدرات عن 

التي یمارسھا الخبیر في 
.المجال



أطباق حراریة مصنوعة من مادة : االختراع الحالي•
)البیریكس(

.مادة البیریكس تتحمل الحرارة: الفن السابق•

أمثلة

.مادة البیریكس تتحمل الحرارة: الفن السابق•



أمثلة

:  مثال•

)  ب(و المادة ) أ(قماش معالج بالمادة : االختراع الحالي•
.مضاد للحرائق

.مضاد للحرائق ) أ(قماش معالج بالمادة : ١الفن السابق • .مضاد للحرائق ) أ(قماش معالج بالمادة : ١الفن السابق •

.المادة ب مقاومة للحرائق: ٢الفن السابق •



القابلیة للتطبیق الصناعي

یعتبر االختراع قابالً للتطبیق الصناعي إذا كان في اإلمكان •
إنتاجھ أو استعمالھ في أي نوع من أنواع الصناعة أو 

.الزراعة أو الخدمات

.ال یخالف قوانین الطبیعة•



كیف یمكنني 
الحصول على 
براءة دولیة؟

ال یوجد ما یعرف 
بالبراءة الدولیة



؟
إًذا كیف یمكنني 

تقدیم طلب براءة في 
أكثر من دولة؟



أنواع طلبات براءة االختراع

PCTطلبات طبقاً إلتفاقیة  طلبات طبقاً إلتفاقیة 
باریس 



PCTنبذة عن إتفاقیة ال

و دخلت في حیز  ١٩٧٠اإلتفاق على اإلتفاقیة في واشنطن •
.١٩٧٨التنفیذ في 

.شخص وطني أو مقیم في دولة عضو• .شخص وطني أو مقیم في دولة عضو•

تقدیم الطلب في المكتب الوطني أو في المكتب الدولي •
international Bureau, WIPO, Geneva.



دولة في  ١٥١( PCTالدول األعضاء في إتفاقیة ال
)٢٠١٦أكتوبر 



PCT filing time line

فورمات واحدة -١
نشر واحد -٢
.شھر ٣٠مصروفات الترجمة و الفحص لكل دولة بعد  -٣



الحقوق الممنوحة

براءات اختراع المنتجات تمنح حق منع االخرین من صنع او -
استخدام او عرض للبیع او بیع او استیراد المنتج الحاصل 

.على البراءة دون موافقة صاحب البراءة

براءة الطریقة الصناعیة تعطي الحق لصاحب البراءة في منع -
الغیر من تصنیع المنتج باستخدام الطریقة المحمیة ببراءة 

استخدام او عرض للبیع او اختراع، و كذلك منع الغیر من 
.الناتج عن هذه الطریقة بیع او استیراد المنتج



التصرف في البراءة

.نقل الملكیة بعوض أو بدون عوض•

.التنازل عنها بعوض•

.التنازل عنها كهبة•

.الترخیص للغیر باستغاللها•



البیانات الواجب ذكرھا بالطلب

















مدة الحمایة

عشرون عاما تحسب من تاریخ تقدیم الطلب•







ما ھي الخطوات المنھجیة لحمایة ھذه الفكرة؟

إجراء عملیة البحث عن 
الموضوعات المتعلقة بنفس الفكرة

البحث عن طریقة لتطویر الفكرة البحث عن طریقة لتطویر الفكرة 
عن ما ھو معروف في المجال

مرحلة التجربة العملیة



كیفیة حمایة االختراع

براءات االختراع•

نموذج منفعة•

أسرار تجاریة•



براءات االختراع

تقدیم طلب•

شروط البراءة•

اإلفصاح•

بعض االختراعات مستثناه من الحمایة• بعض االختراعات مستثناه من الحمایة•

مدة الحمایة محدودة•

حقوق سلبیة•



نماذج المنفعة

ابتكارات فنیة في المجال •
الصناعي و تمثل فائدة عملیة في 

مجاالت صناعیة بسیطة 
بالمقارنة باالبتكارات التي یصدر بالمقارنة باالبتكارات التي یصدر 

.عنھا براءة اختراع

مجاالت اقل اھمیة•

سنوات غیر قابلة  ٧مدة الحمایة •
.للتجدید



أمثلة



أسرار تجاریة



الشروط العامة للحمایة

.السریة•

.ان تكون للمعلومات قیمة اقتصادیة نظرًا لسریتها•

اتخاذ اجراءات معقولة من قبل حائز المعلومات للحفاظ على •
.سریتها



السر التجاريالسر التجاري براءة االختراعبراءة االختراع

حق استئثاري

مدة للحمایة

ال یوجد حق استئثاري

ال یوجد مدة

افصاح

تقدیم طلب 

حق استئثاري

سریة

ال تحتاج لطلب

ال یوجد حق استئثاري



معلومات البراءات و الملك العام



مصادر المعلومات



مفھوم معلومات البراءات

ھي كل المعلومات و البیانات التي یمكن الحصول علیھا 
من قواعد بیانات براءات االختراع و بوجھ خاص وثائق 

البراءات

تجاریة قانونیة فنیة



المعلومات العلمیة و الفنیة: أوالً 

السمات الفنیة لالختراع و ممیزاتھ و •
.كیفیة تنفیذه

.تشمل أیًضا معلومات عن الفن السابق• .تشمل أیًضا معلومات عن الفن السابق•

.یمكن الحصول علیھا من الوصف الكامل•



.مدة الحمایة و مكانھا و نطاقھا•

المعلومات القانونیة: ثانیا

عناصر الحمایةورقة النشر



.أسماء و عناوین أصحاب الحق االستئثاري•

.الوكیل أو الممثل القانوني•

المعلومات ذات قیمة تجاریة: ثالثا



الملك العام

المعلومات التي ال تخضع بحقوق الملكیة الفكریة•



حاالت السقوط في الملك العام

انقضاء مدة الحمایة•

تنازل صاحب البراءة عن حقوقھ•

صدور حكم بات بالبطالن•

االمتناع عن دفع الرسوم السنویة• االمتناع عن دفع الرسوم السنویة•

عدم استغالل االختراع في مصر لمدة سنتین بعد الترخیص •
اإلجباري

تعسف صاحب البراءة في استغالل حقوقھ•



حاالت أخرى

لم تمنح براءة اختراع لعدم توافر شروط البراءة•

براءات غیر ساریة في نطاق جغرافي معین•



مصادر معلومات البراءات

• http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?loca
le=en_EPEspacenet

• http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
Patent scope 

• https://www.google.com/?tbm=pts
Google patent

• www.freepatentsonline.com/n
Free patent online

• Uspato , sipo search , jpo , ……..
National databases



Fatma.samir@ymail.com
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