
 طمب تغيير الممكية
يطمب مقدم الطمب من مكتب براءات االختراع لدول المجمس  تغيير 

المكتةةب ب ةةب البةراءة المدوةةة   ةةمن  ةج ت / ممكية  طمةةب البةةراءة 
 .البياةات التالي  وذلك وفقًا لةظام براءات االختراع ولوائبه التةفيذي 

 لالستعمال الرسمي
 :الرقم المت م ل

 م:    /     /         هة   الموافق:     /      /         التاريخ
براءة اختراع  طمب براءة اختراع  بيانات -1

تقديم الطمبتاريخ :رقم الطمب
:تاريخ المةح:رقم البراءة

: ا م االختراع 
: اسم المالك قبل التغيير  -2

Name of Previous Owner : 

 ( 63) إذا كان أكثر من وابد ، يمأل الةموذج رقم : البراءة قبل التغيير / عدد مالكي الطمب 
 :اسم المالك بعد التغيير  -3

Name of Present Owner: 

. : ب. ص: العةوان 
: الدول        : الرمز البريدي       : المدية  

      : مكان العمل       : مبل اإلقام  
 :رقم التمكس: رقم الفاكس      : رقم الهاتف
 فرد شرك / مؤ           : الجة ي  

: مصدرها        : تاريخها       : رقم الهوي  
 ( 63) إذا كان أكثر من وابد ، يمأل الةموذج رقم     : البراءة بعد التغيير / عدد مالكي الطمب 

 ( تر ل الوثائق التالي  مصدق  ومعتمدة ب ب األصول : ) المرفقات  – 4
 (التةازل من المالك ال ابق لممالك الجديد . ) وثيق  ةقل الممكي    
بطمب ةقل الممكي  إلى وثيق  الوكال  لموكيل من المالك ال ابق  

 .المالك الجديد ، إذا كان مقدم طمب التغيير المالك ال ابق 
وثيق  الوكال  من المالك الجديد لموكيل بمتابع  الطمب إذا كان  

 6يمكن تقديمها خ ل . ) مقدم طمب التغيير هو المالك الجديد 
 ( أشهر من تاريخ قبول التعديل 

 ………………………………: أي  وثائق أخرى تبدد  

 :إقرار  -4
وأن بةالبراءة المةذكورة أعة ح صةبيب  / أقر بةنن المعمومةات الخاصة  بطمةب البةراءة 

وعمةةى ذلةةك أوقةةي بصةةفتي اقةةوم با ةةتكمال الوثةةائق المطموبةة  خةة ل المةةددة المبةةددة  
 الوكيل     ال ابق   اءة البر / مالك طمب البراءة  

 الوكيل  البراءة الجديدة / مالك طمب البراءة      
: اال م 
 :التوقيي 
: التاريخ 
:الختم 

عمى  وء الوثائق المقدم  بهذا الخصوص وأةه قد تم ت وي  جميي الر وم الم تبق  بما ياةات تمت مراجع  الب  :لالستعمال الرسمي
تم     م 00/00/0000:وتاريخ                : وا ت م الر وم الخاص  بتغيير الممكي  ب ب اإليصال رقم في ذلك الر وم ال ةوي  ، 

 ..……………………………:رفض الطمب ب بب 
 الةشرة               القاعدة              وتم إجراء ال زم بياله في       ال جل    :               قبول الطمب  
 هة:     /     /          التاريخ                     :                التوقيي:                                                 اال م 

 (1)الصفب   (  )مجموع الصفبات  ع (63)ةموذج رقم 
.ة خ  لممف الةموذج  -.   ة خ  لمقدم الطمب أو وكيمه  -.   لمممف الخاص بالطمب : األصل  -
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