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يتم  ثم  ومن  العمالء  خدمات  اإىل  الذهاب  النرتنت  على  املكتب  موقع  خالل  من   .1
الدخول اىل )نظام حماية( كما يف ال�سورة )1(. 

الصورة )1(

تظهر �سفحة ت�سجيل الدخول ويف حال كان لدى امل�ستخدم ح�ساب فاإنه يكتفي   .2
باإن�ساء  يقوم  اأو  »دخول«،  رابط  على  ال�سغط  ثم  ال�سري  والرقم  امل�ستخدم  ا�سم  باإدخال 

ح�ساب جديد بال�سغط على رابط م�ستخدم جديد كما هو يف ال�سورة )2(.

الصورة )2(
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ال�سورة   - الت�سجيل  �سفحة  �ستظهر  جديد  م�ستخدم  رابط  على  ال�سغط  بعد   .3
الالحقة  املرا�سالت  كون  الدقة؛  متحريًا  البيانات  كافة  بتعبئة  امل�ستخدم  ويقوم   ،  )3(
على الطلب �ستكون وفقًا للعناوين امل�سجلة يف النظام )الربيد الإلكرتوين، اجلوال، والربيد 
اعتباري  اأو  )فرد(  طبيعي  ال�سخ�ص  كان  اإذا  ما  القانونية  بال�سفة  ويق�سد  هذا  العادي(، 

)�سركة( 

الصورة )3(
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بعد  والأحكام  ال�سروط  على  واملوافقة  اجلديد  امل�ستخدم  بيانات  تعبئة  بعد   .4
ويف   ،  )4( ال�سورة  يف  كما   - "ت�سجيل"  رابط  على  بال�سغط  امل�ستخدم  يقوم  قراءتها 
حال مت الت�سجيل بنجاح �سيتم حتويل امل�ستخدم ل�سفحة اإيداع الطلب مبا�سرًة - كما هو 
يف ال�سورة )5( ، وهي نف�ص ال�سفحة التي �سي�سل لها بعد الدخول - ال�سورة )2( . من كان 

لديه ح�ساب م�سبق.

الصورة )4(
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ايداع طلب
 براءة اختراع
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ا�سم  بها  ويق�سد  البيلوغرافية  البيانات  جميع  بتعبئة  امل�ستخدم  يقوم   .1
الطلب،  جمال  حتديد  ويتم  وامللخ�ص)عربي/اجنليزي(  الخرتاع)عربي/اجنليزي( 
ال�سابق يف حال كان الطلب  الت�سنيف الدويل يف حال توفره، ويكتب رقم الطلب  ويكتب 
جزئيًا ثم يقوم بحفظ البيانات، وكل من ال�سورة )5( و )6( �سور تو�سيحية لعملية تعبئة 

البيانات البيلوغرافية وحفظها.

الصورة )5(
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الصورة )6(
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بنجاح  مت   " ر�سالة  �ستظهر  بنجاح  البيلوغرافية  البيانات  حفظ  مت  حال  يف   .2
�سينتقل  ثم   )7( ال�سورة  يف  كما   - الإيداع  رقم  البيلوغرافية" ويعر�ص  البيانات  حفظ 

النظام مبا�سرة ل�سفحة بيانات املتقدمني . 
الطلب وبيانات املخرتع )ويف حال كان  بيانات مقدم  ال�سفحة يتم ادخال  من خالل هذه 
مقدم الطلب هو املخرتع يتم ت�سجيل البيانات مرتني ، اأول باختيار نوع املتقدم: مقدم طلب 

، ثم اختيار نوع املتقدم: خمرتع (
ولإدخال بيانات املتقدم �سواًء كان )خمرتع اأو مقدم طلب( فاإنها ل تخلو من حالتني:

الأوىل: اإما اأن تكون م�سجلة م�سبقًا يف النظام بحيث ميكن للم�ستخدم ا�سرتجاع         	•             
رابط  على  ال�سغط  ثم  التجاري(  ال�سفر/ال�سجل  )الهوية/جواز  رقم  باإدخال  البيانات 
نوع  واإمنااإ�سافة  عليها(  التعديل  للم�ستخدم  ميكن  )ول  املعلومات  تظهر  وبالتايل  قراءة 

املتقدم من القائمة املن�سدلة - ال�سورة )7( .
تعبئة  امل�ستخدم  وعلى  �سابقًا  النظام  يف  م�سجلة  غري  البيانات  تكون  الثانية:  	•            
رابط  ال�سغط على  و )8( ومن ثم  ال�سورة )7(  - كما يف  الدقة  البيانات متحريًا  جميع 

اإ�سافة. 

الصورة )7(
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الصورة )8(

تابع الصورة )8(
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اإ�سافة بيانات املتقدمني تظهر قوائم بهم وميكن حذفهم لأي �سبب واإعادة  بعد   .3
عليه  ال�سغط  ويتم  ال�سابقة،  الطلبات  اإ�سافة  ل�سفحة  النتقال  رابط  ويظهر  اإدخالهم 

بعد النتهاء من اإ�سافة جميع املتقدمني. ال�سورة )8( اأعاله �سورة تو�سيحية.
تظهر  ال�سابقة  الطلبات  اإ�سافة  ل�سفحة  النتقال  رابط  على  ال�سغط  بعد   .4

ال�سفحة التالية - ال�سورة )9(، وتتم الإجابة على ال�سوؤال بوجود طلبات �سابقة اأم ل.

الصورة )9(
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التالية كما  ال�سفحة  �سابقة وبعد اختيار نعم تظهر  يف حال كان هناك طلبات   .5
هو يف ال�سورة )10( 

الصورة )10(
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يف  هو  كما  ال�سورة  يف  هو  كما  حتفظ  ثم  ال�سابق  الطلب  بيانات  تعبئة  تتم   .6
ال�سورة )11(.

الصورة )11(

حذفها  وميكن  ال�سابقة  بالطلبات  قائمة  تظهر  ال�سابق  الطلب  بيانات  حفظ  بعد   .7
اإدخالها ويظهر رابط النتقال ل�سفحة الوثائق ويتم ال�سغط عليه بعد  لأي �سبب واإعادة 

النتهاء من اإ�سافة جميع الطلبات ال�سابقة، كما يف ال�سورة )11(.
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 - التالية  ال�سفحة  تظهر  الوثائق  ل�سفحة  النتقال  رابط  على  ال�سغط  بعد   .8
يف  بال  اجاب  حال  يف  امل�ستخدم  لها  ي�سل  التي  ال�سفحة  نف�ص  وهي   ،  )12( ال�سورة 
الوثائق  ال�سفحات والوثائق ويق�سد بها عدد �سفحات  اأعداد  ال�سورة )9(. وتتم تعبئة 
الوثائق حمددة  الوثائق املطلوبة لكافة  )الفنية والقانونية( املرفقة مع الطلب، وتكون 

�سلفًا وفقًا ملا قام امل�ستخدم باإدخاله ويتم ال�سغط بعدها على رابط حفظ.

الصورة )12(
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 - ال�سداد  بيانات  ل�سفحة  النتقال  رابط  على  وال�سغط  النماذج  طباعة  بعد   .10
�سداد  تاريخ  منه،  بال�سداد  امل�ستخدم  قام  الذي  البنك  ا�سم  حتديد  يتم   ،)14( ال�سورة 
خالل  من  ال�سداد  ويكون   .)15( ال�سورة   - حفظ  على  ال�سغط  ثم  ومن  واملبلغ  الر�سم 

التحويل املايل من خالل النرتنت حل�ساب املكتب.

الصورة )14(



19

مكتب براءات االختراع – نظام حماية

الصورة )15(
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ل�سفحة  النتقال  رابط  على  وال�سغط  ال�سداد  بيانات  حفظ  من  النتهاء  بعد   .11
 -  )16( ال�سورة   - املرفقات  رفع  ل�سفحة  النتقال  يتم   )15( –ال�سورة  املرفقات  رفع 

ويقوم امل�ستخدم برفع املرفقات املتوفرة لديه مراعيًا ال�سيغ امل�سموح بها:

تكون اأن  يجب  املرفق  �سيغة  القانونية:  •الوثائق 
)jpg، .jpe، .gif، .jpeg، .png، .pdf.( 

)docx، .doc.( تكون  اأن  يجب  املرفق  امللف  �سيغة  الفنية:  •الوثائق 
تكون  اأن  يجب  املرفق  امللف  �سيغة  التو�سيحية:  •الر�سومات 

 )jpg، .jpe، .gif، .jpeg، .png، .tif.(
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الصورة )16(
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رفع  رابط  على  بال�سغط  امل�ستخدم  يقوم  واختيارها  املرفقات  حتديد  بعد   .12
املرفقات وتظهر قائمة بنتيجة الرفع وميكنه ا�ستعرا�ص املرفق اأو حذفه لأي �سبٍب كان، 
كما ميكن للم�ستخدم اإ�سافة اأكرث من ر�سم تو�سيحي بتكرار عملية الرفع اأكرث من مرة، كما 

يف ال�سورة )17(.

الصورة )17(
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اإر�سال  اأيقونة  وتظهر  للمكتب  الطلب  اإر�سال  للم�ستخدم  ميكن  املرفقات  رفع  بعد   .13
توافر  اإلزامية  بها  ويق�سد  الإيداع،  متطلبات  من  الأدنى  احلد  توفر  حال  يف  الطلب 
الوثائق التالية: )  �سند )اإي�سال( �سداد الر�سوم املالية املقررة - الو�سف التف�سيلي عربي 
- عنا�سر احلماية عربي - امللخ�ص عربي( وبعد ال�سغط على اأيقونة الإر�سال تظهر ر�سالة 
بنتيجة الإر�سال وبرقم الإيداع كما يف ال�سورة )A-18( )ول يعني ذلك قبول الطلب اأو 
ت�سجيله(  ولكنه بذلك فقط و�سل لالإدارة املعنية عن ت�سجيل الطلب اجلديد لدى املكتب 
له  وي�سند  رقمًا  للطلب  يعطى  اإلكرتونيًا  املدخلة  البيانات  ودقة  �سحة  من  التحقق  وبعد 
تاريخ اإيداع ، اأما يف حال كان هناك نواق�ص ملرفقات مطلوبة فلن يكون رابط الإر�سال ظاهر 
و�ستظهر ر�سالة بامل�ستندات الناق�سة التي يجب اأن ترفع ليتمكن مقدم الطلب من اإر�سالها ، 

)18-B( كما هو يف ال�سورة

18-A الصورة

18-B الصورة
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مالحظات عامة
 على عملية اإليداع 
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وعملية  اجلديد  امل�ستخدم  ت�سجيل  عملية  يف  املدخلة  البيانات  كافة  تكون  اأن  •يجب 
الإيداع �سحيحة ودقيقة.

•النتقال بني مراحل الإيداع ال�سبع يتم بطريقة اآلية ول ميكن النتقال خلطوة لحقة 
ما مل تتم عملية الت�سجيل ب�سكل �سحيح يف اخلطوة التي ت�سبقها.

مرة. من  اأكرث  الطلب  اإر�سال  ميكن  •ل 
•ميكن للم�ستخدم رفع املرفقات الناق�سة وتعديل بيانات الطلب حتى بعد اإر�ساله )ولي�ص 

بعد ت�سجيله ر�سميًا(.
لحق  وقت  يف  الطلب  واإر�سال  ل�ستكمالها  لها  والعودة  البيانات  حفظ  للم�ستخدم  •ميكن 

من خالل عملية البحث املتوفرة يف النظام )برقم الإيداع اأو تاريخ ت�سجيل البيانات(.
ب�سكل  ت�سجيله  )مت  وتاريخًا  رقمًا  اجلديد  الخرتاع  براءة  طلب  اإعطاء  مت  حال  •يف 

ر�سمي لدى املكتب( فلن يتمكن امل�ستخدم من رفع الوثائق اأو تعديل بيانات الطلب.
لو  حتى  الطلب  يف  الأقل  على  واحد  وخمرتع  واحد  طلب  مقدم  ت�سجيل  يتم  اأن  •يجب 

كان مقدم الطلب هو نف�سه املخرتع.
التالية: الوثائق  توافر  هي  الإيداع  ملتطلبات  الأدنى  •	احلد 

�سند )اإي�سال( �سداد الر�سوم املالية املقررة.  o            
الو�سف التف�سيلي عربي.  o            

عنا�سر احلماية عربي.  o            
امللخ�ص عربي.  o            

تكون  لن  معرًفة  غري  �سيغة  اإدخال  حال  ويف  املرفوعة  امللفات  �سيغة  تراعى  اأن  •يجب 
الوثيقة ظاهرة.

الطلب  على  مت  اإجراء  اآخر  تاريخ  اأو  امل�ستخدم  اإر�سال  تاريخ  هو  الإيداع  تاريخ  •يعترب 
)بالإطالع اأو احلفظ اأو التحديث( من خالل نظام حماية.
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خدمات   .3
نظام حماية
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البحث  3-1
اإمكانية البحث عن طلبات مت ت�سجيلها �سابقًا من قبل مقدم الطلب يف نظام حماية وذلك 
البيانات.كما هو يف  اأو ل�سرتجاع بع�ص   ، الإيداع لطلب مل يودع بعد  اإمتام عملية  بهدف 

ال�سورة )1(.

الصورة )1(
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وارد ت�سجيل   3-2
اأودعه  اأي وقت من ت�سجيل الوارد لأي طلب �سبق واأن  وهي خدمة متكن مقدم الطلب يف 
لدى املكتب، مع فر�ص بع�ص ال�سرتاطات الآلية مثل التحقق من كون الطلب �ساريًا وغريها. 
ومبجرد ت�سجيل مقدم الطلب لهذا الوارد من خالل نظام حماية، فاإنه ي�سل للمعنيني عن 
الطلب داخل املكتب بريد اإلكرتوين بتفا�سيل الوارد مع ن�سخ اإلكرتونية من الوثائق املرفقة 
جهة  مت�سمنًا  اآيل  ب�سكل  الوارد  اإي�سال  منوذج  طباعة  الطلب  ملقدم  وميكن  الوارد،  لذلك 

الإحالة وتاريخ الوارد والتوقيع الإلكرتوين.كما هو يف ال�سورة )2(

الصورة )2(
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وبعد اختيار نوع الوارد تظهر للم�ستخدم اأنواع الوثائق املطلوبة اخلا�سة بهذا الوارد.كما 
هو يف ال�سورة )3(

الصورة )3(
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بعد امتام عملية ت�سجيل الوارد ميكن طباعة "اي�سال الوارد" من خالل رابط "اإجراءات 
متت على الطلب"
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م�ستلمة �سادرة  معامالت   3.3
من خالل هذه ال�سفحة ميكن للم�ستخدم ا�ستعرا�ص جميع املعامالت ال�سادرة على الطلبات.
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والإجراءات العمليات   3.4
ومن هذه ال�سفحة يت�سنى ملقدم الطلب احل�سول على كافة الإجراءات التي متت على طلبه 
اإجراء  نوع  من  مالية  اي�سالت  املالية/  ال�سادرة/املعامالت  الواردة/املعامالت  )املعامالت 
البحث/ جميع املعامالت( مع ن�سخ اإلكرتونية لتلك الوثائق مبا يغنيه عن احل�سور للمكتب 
ل�ستالمها ورقيًا، والكتفاء بالن�سخة الإلكرتونية املرفوعة على النظام، حيث ي�سل ملقدم 
الطلب بريد اإلكرتوين مت�سمنًا تفا�سيل ال�سادر ون�سخة منه مع توفره على ح�سابه يف نظام 
حماية. ويف حال كان مقدم الطلب "طبيعي" فاإنه ي�سل له بالإ�سافة للربيد الإلكرتوين 
ر�سالة ن�سية على جواله امل�سجل يف النظام. كما هو يف ال�سورة )4( ، )5( ، )6( ، )7( ، 

. )9( ، )8(

الصورة )4(
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الواردة املعامالت   3.4.1
ومن هذه ال�سفحة يت�سنى ملقدم الطلب ا�ستعرا�ص جميع املعامالت الواردة.

ال�سادرة املعامالت   3.4.2
ومن هذه ال�سفحة يت�سنى ملقدم الطلب ا�ستعرا�ص جميع املعامالت ال�سادرة.

الصورة )5(

الصورة )6(
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املالية املعامالت   3.4.3
ومن هذه ال�سفحة يت�سنى ملقدم الطلب ا�ستعرا�ص جميع املعامالت الواردة.

بحث اجراء  نوع  من  مالية  اي�سالت   3.4.4
ومن هذه ال�سفحة يت�سنى ملقدم الطلب ا�ستعرا�ص الي�سالت املالية اخلا�سة باإجراء بحث 

يف وثائق املكتب.

الصورة )7(

الصورة )8(
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املعامالت جميع   3.4.5
ومن هذه ال�سفحة يت�سنى ملقدم الطلب ا�ستعرا�ص جميع املعامالت اخلا�سة بالطلب.

الصورة )9(
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ن�سخة من ا�ستعرا�ص معاملة �سادرة من خالل �سفحة "اإجراءات متت على الطلب".

الصورة )10(
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ن�سخة من ا�ستعرا�ص اإي�سال مايل من خالل �سفحة "اإجراءات متت على الطلب".

الصورة )11(
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الطلب حالة   3.4.6
حالة  عن  ال�ستعالم  من  الطلب  مقدم  متكن  خدمة  وهي  مودع  طلب  حالة  عن  ال�ستعالم 

طلبه املودع لدى املكتب. كما هو يف ال�سورة )12(

الصورة )12(
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ال�سكلي التدقيق  نتائج   3.4.1
ال�ستعالم عن نتائج التدقيق ال�سكلي للطلبات وذلك من خالل ال�ستعالم برقم الطلب ومن 

ثم احل�سول على نتيجة كل من التدقيق ال�سكلي والفح�ص .كما هو يف ال�سورة )13(

الفح�ص نتائج   3.4.2
ثم  ومن  الطلب  برقم  ال�ستعالم  خالل  من  وذلك  الطلبات  فح�ص  نتائج  عن  ال�ستعالم 

احل�سول على نتيجة كل من التدقيق ال�سكلي والفح�ص  .كما هو يف ال�سورة )14(

الصورة )13(

الصورة )14(
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املكتب وثائق  يف  بحث  اجراء  طلب   3.4.3
من خالل هذه ال�سفحة ميكن للم�ستخدم التقدم بطلب اإجراء بحث يف وثائق املكتب على 
اأن يقوم ب�سداد الر�سم املقرر لذلك نظامًا )يجب �سداد كل طلب يف اإي�سال م�ستقل (ويقوم 
باإدخال البيانات كما هو يف ال�سورة )15( ، و طباعة النموذج ثم رفع امل�ستندات املطلوبة.

الصورة )15(
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بحث اجراء  طلب  نتائج   3.4.4
من خالل هذه ال�سفحة ميكن للم�ستخدم ا�ستعرا�ص كافة نتائج البحث التي قام بتقدميها 
املعتمدة  النتيجة  ا�ستعرا�ص  اإمكانية  مع  اإليها  و�سلت  التي  املرحلة  ومعرفة  املكتب  لدى 

بالتوقيع الإلكرتوين. كما هو يف ال�سورة )16( ، )17( ، 18(.

الصورة )16(
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الصورة )17(
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بحث اإجراء  طلب  تعديل   3.4.5
من خالل هذه ال�سفحة ميكن للم�ستخدم التعديل على طلب اإجراء بحث مت ت�سجيله من 

قبله ، على اأن يكون هذا الطلب مل يتم اعتماد ت�سجيل ر�سومه املالية.

الصورة )19(
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ال�سخ�سي امللف   3.5
يف حالة الرغبة يف تغيري اأو حتديث البيانات ال�سخ�سية . كما هو يف ال�سورة )20(.

الصورة )20(
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