مكتب براءات
االختراع
لمجلس التعاون
لدول الخليج
العربية

PATENT OFFICE OF THE
COOPERATION COUNCIL FOR
THE ARAB STATES OF THE GULF

تصحيح

إضافة بيانات

تعديل

يطلب مقدم هذا الطلب من مكتب براءات االختراع لدول الخليج العربية تسجيل التغيير الذي طرأ على ا لبيانات الخاصة بالطلب الوارد ذكره أدناه والتي سبق اإلدالء بها وتم تسجيلها لدى
المكتب  ،وذلك طبقاً لما هو مدون أدناه
رقم الطلب :

تاريخ تقديم الطلب :

اسم االختراع :

اسم مقدم الطلب :

اسم الوكيل :

التغيير المطلوب سيكون على البيانات التالية طبقاً لما هو موضح أدناه :
اسم االختراع

مقدم الطلب

البيانات الحالية المطلوب تصحيحها أو
تعديلها أو إضافتها

المخترع

التعديالت المطلوبة

الوكيل

المواصفة

المؤيدات  /األسباب

مرفقات
رقم الصفحة في

لالستعمال الرسمي

الطلب األصلي

أوالً :تم دراسة الطلب بعد استالم الرسم المقرر ومقداره  055لاير
لألفراد 0555 /لاير للشركات ..

وتاريخ :

حسب اإليصال رقم :

وتم تسجيل تاريخ الطلب والرسم في

القاعدة .
واتضح ما يلي :
 ) 0التعديالت المطلوبة مقبولة و مبررة .
 ) 2التعديالت المطلوبة غير مقبولة وغير مبررة لألسباب التالية :
.......……………………………….............
..………………………………..................
المختص :
ثانياً  :الرأي القانوني

اتفق مع رأي الفاحص

التاريخ :
ال اتفق معه لألسباب التالية

…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
ثالثاً  :اعتماد المدير العام .

االسم :
التوقيع :

رابعاً  :اإلجراءات :

مقبول  ،وتم إجراء تغيير البيانات القديمة بالبيانات المعدلة

في قاعدة المعلومات أو المواصفة  ،وتم تزويد مقدم الطلب
بنسخة من هذا الطلب .
مرفوض لألسباب المذكورة أعاله  ،وتم تسجيله في قاعدة
المعلومات و تزويد مقدم الطلب بصورة من هذا الطلب .
طريقة التزويد :
مناولة :
االسم :

التوقيع :

بالبريد :
رقم الخطاب :

مقدم الطلب

وعلى هذا أوقع :

التوقيع :

االسم :

الوكيل
التاريخ :

نموذج رقم  / 3 :ع
يستخدم صفحة أخرى عند اللزوم .
في حالة التعديل على المواصفة باإلضافة إلى ذكر التعديالت أعاله يتم إرفاق نسخة كاملة من المواصفة بعد التعديل على دسك

تاريخه :

