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 التاريخ :        /       /

 الوقت  :

 : الطلبرقم  : اإليصالرقم 

 إسُ طبحب وً اٌحمىق عًٍ اإلخخشاع – طىس 3 إسُ اٌطبٌب : اإلسُ اٌعٍٍّ اٌجٕسُت :

 اإلسن الؼلوي ِسًّ االخخشاع :

االخخشاع بجبِعت  ِىخب بشاءاث -ٔمطت إحظبي  أسُ اٌىوًُ )إْ وجذ(: 

 اٌفُىَ

 خٕذاث اٌّسخٍّت ِع اٌطٍب بُبْ اٌّس

 ّٔىرج طٍب بشاءة اخخشاع أو شهبدة ِٕفعت  - 1 

 وطف حفظٍٍُ ٌالخخشاع2 -    

 اٌشسُ اٌخبص ببالخخشاع إرا وبْ ضشوسَب إدسان االخخشاع أو وبْ طببع االخخشاع َسّح بزٌه  - 3 

 ِظحىبب بأفضً سسُ حىضُحٍ إْ وجذببٌٍغت اٌعشبُت واالٔجٍُضَت ٍِخض االخخشاع  4 - 

 ِسخخشج ِٓ اٌسجً اٌخجبسٌ أو ِسخخشج سسٍّ ِٓ عمذ اٌخأسُس إرا وبْ اٌطبٌب ششوت أو هُئت  5- 

 سٕذ اٌىوبٌت إر أودع اٌطٍب بىاسطت ووًُ  - 6 

 )اٌخٕبصي( اٌّسخٕذ اٌذاي عًٍ أحمُت اٌطبٌب فٍ االخخشاع إرا وبْ اٌطبٌب غُش اٌّخخشع7 -   

         ِىافمت طبحب اٌشأْ إر وبٔج اٌعٕبطش اٌجىهشَت ٌالخخشاع لذ حُ اٌحظىي عٍُهب ِٓ اخخشاع شخض آخش8 -    

 
 دوٌُت ِع دوٌت  ةإرا وبْ اٌطٍب َخضّٓ اٌشغبت فٍ اعخببس األوٌىَت فٍ اٌخسجًُ ٌطٍب سبك حمذَّه فٍ دوٌت  حىىْ طشفب فٍ احفبلُت أو ِعبهذ - 9

 حبُٓ طىسة ِٓ اٌطٍب اٌسببك و اٌّسخٕذاث اٌّشفمت به ِظحىبت بشهبدة  ( ِٓ اٌمبٔىْ فبٔه َجب حمذَُ 11وفمب ٌٍّبدة )  جّهىسَت ِظش اٌعشبُت     

 اٌخٍ أودع فُهب. حبسَخ و سلُ إَذاعه و اٌذوٌت      

 ( إٌّشىس و حمشَش اٌبحث و اٌفحض اٌفٍٕ PCTِسخٕذاث طٍب )  - 10 

 بدة اٌظبدسة ببٌحّـبَـــــت اٌّــؤلـــخت إْ وجـذثـاٌشهــ11 -   

 

 

 ( 11 - 4حعهذ وخببٍ بخمذَُ اٌالصَ ِٓ اٌّسخٕذاث عذا اٌّشفك ببٌطٍب ِٕهب  ) ِٓ  -21

 اخشي  - 13

 اسُ اٌّسخٍُ : :ِجّىع اٌّسخٕذاث اٌّسخٍّت

 اٌخخُ :

 
 اٌخىلُع       :

 أِبَ اٌّسخٕذاث اٌّسخٍّت .   *  َؤشش بعالِـت هالحظت 

     سٌىاث ( ,  ويجب سداد الرسن السٌىي  في بدايت كل  سٌت اػتبارا هي السٌت التاليت لتاريخ  سبغى سٌت ( , و هدة شهادة الوٌفؼت ) ػشرو) هدة براءة االختراع      

 تقدين الطلب و باًتظام .



 

 


