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  رعــدلیل المخت

 في الجمھوریة العربیة السوریة ونموذج منفعة األوراق المطلوبة لتسجیل براءة اختراع  

  :الفقرات السبعة التالیة  الطلب تضمنیجب ان ی        
  
   :عنوان االختراع  -١الفقرة            

  .) عدد كلماتھ ما بین كلمتین وسبع كلمات ویستحسن أن یتراوح( یجب أن یكون اسم االختراع مقتضبا  -                    
  ).المشكلة والحل(  یجب أن یكون دقیقا ویدل على مضمون االختراع -                    
   .یجب أن یكتب في رأس الصفحة -                    

  
 :الوصف الفني لالختراع  - ٢الفقرة          

  
   :ة الحالة التقنیة السابق   - أ                   

راع لالوصول  شرح الحالة قبلبحیث یتم وھي عبارة عن تمھید للبحث                     ي كانت أي شرح الخت كلة الت                                المش
 .الجدید في االختراع أو نموذج المنفعة كذلك و وكیفیة حل ھذه المشكلة بھذا االختراع موجودة                  

  
   :شرح مفصل لالختراع  - ب               

دة العناصر إبرازمع  أن یكشف فیھ عن االختراع المطلوب حمایتھ -                وب الجدی ا المطل ة حمایتھ        محددة بطریق
ھ  أسلوببأفضل  وواضحة                  وب حمایت راع المطل بة إلنجاز االخت ث یمكن ذوي یراھا مودع الطلب مناس        بحی
   .الخبرة من تنفیذه                 

راع  أن -               ا استخدام االخت ي یمكن بھ ة الت ة  التشغیل في(یشرح الطریق ة األجھزة و اآلالت طریق ـعدات  و حال                      المــ
ال الصناعيتطبی مجال أو) اد الكیمیائیةالتحضیر الكیمیائي في حاالت المو أو                  ادیة  قھ في المج دوى االقتص  والج
  .منھ                
 .أن یستعمل لذلك األمثلة عند الضرورة ویشیر إلى الرسوم إن وجدت -               
   ٠الرسوم إن وجدت  أو شكالاأل عن فیھ باختصار یشرحأن  -                

  
  )فحة جدیدة تبدأ بص( :الرسوم و المخططات  -٣الفقرة         

  .بواســـطة المخططات و الصورلكل فكرة تستوجب التوضیح یجب إرفاق رسم أو مخطط   -                  
  .كیمیائي تذكر المعادالت والمواد والنسب المئویة  بموضوع إذا كان االختراع یتعلق -                  
  .یجب ترقیم الرسوم -                  
          یجب أال تشتمل الرسوم على أیة نصوص ، باستثناء كلمة واحدة أو بضع كلمات إذا تطلبت الضرورة  -                  

  .علیھا وشرحھا فیما بعد في الوصف الفني أرقام، بحیث یمكن وضع القصوى ذلك                    
  ٠ص أیة رسوم یجب أال یتضمن كل من الوصف ومطالب الحمایة والملخ -                  

  
  )تبدأ بصفحة جدیدة ( :المطلوب حمایتھا  )مطالب الحمایة( االدعاءات - ٤الفقرة          

                          إلىتكون واضحة وموجزة وان تستند كلیا  أنالغرض من اختراعك ویجب )مطالب الحمایة  (االدعاءات  تحدد                
ھا على تمطالب الحمایة تحدد نطاق الحمایة الممنوحة بموجب البراءة ، فمن المھم صیاغ أن إلىرا ً الوصف ،ونظ              
       تى حما فیھ الكفایة ب تكون دقیقة أنالمحتملین ، ومع ذلك ینبغي  المقلدینواسع بما فیھ الكفایة لحمایتك ضد  نحو              

  .سابقةتتمیز عن كل االختراعات ال              
   .االختراع و المطلوب حمایتھا  تعداد مفصل لألفكار الجدیدة في ھي  )مطالب الحمایة(االدعاءات  و              
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  :)مطالب الحمایة( كیفیة صیاغة االدعاءات                  

 :)مطالب الحمایة( من االدعاءات أنواعثالثة یحتوي طلب البراءة على                  
  

          لجدیدةا األفكار متضمنا ً وھو عبارة عن تعریف عام لالختراع : Main Claim الرئیسياإلدعاء   - ١
 . لمشكلة الموجودةوالطرق والحلول المناسبة ل          

  :یجب إتباع المخطط التالي رئیسيلصیاغة إدعاء                         
  :كما یلي   رئیسيالیبدأ االدعاء                       

ة  –وعاء  -آلة -جھاز: ھل ھو  االختراعنوع                       ة عمل  –حراق  –مكوای ة  –طریق ة معین خ ......آلی           .)ال
ل االختراعومن ثم یتم تعریف ھذا                       بوقا بكلمات مث ھ ویكون مس دة ل زات الجدی ألف من ( وتحدید المی   و          أ ) ...یت
يبحیث ) ...التحسین یتضمن(أو) ...یتمیز بأنھ(                    كل عام والت راع بش ي  یتم شرح أقسام االخت رع ف  یرغب المخت
 .حمایتھا                    

  
ة  الرئیسيھي ادعاءات ترتبط باالدعاء : Dependent Claimsاإلدعاءات المرتبطة   - ٢     وھي شرح آللی

ً ما یتم استخدام عبارات مثل                 : تقنیة عمل الجھاز و غالبا
از  (                        ة  -الجھ اء األول ............... الوعاء   –اآلل ي االدع ي االدعاء األول  أوالموصوف ف ذكور ف     أوالم

تم ذكر الجزء المراد حمایت.............على كما ھو مطالب بھ في االدعاء األول والذي یحتوي                                             بالتفصیل  ھی
  )  . حداوتتم ھذه العملیة لكل جزء من األجزاء على                       

  
 :Independent Claims المستقلةاإلدعاءات  - ٣

            تسبقھا كأن ترید أن تحمي جزء معین من ھي اإلدعاءات التي تكون مستقلة وغیر مرتبطة باالدعاءات التي               
  ...االختراع بشكل مستقل              
  

  :المصاغــة) مطالب الحمایة( مالحظــات حـول االدعــاءات        
ً و بما یتوافق مع طبیعة االختراع المطالب بحمایتھ) مطالب الحمایة(یجب أن یكون عدد االدعاءات  -             .معقوال
  .بطریقة تسلسلیة باستخدام األرقام العربیة )مطالب الحمایة(یجب ترقیم االدعاءات  -          
                        المزایا الفنیة لالختراع على أي مراجع أو /فیما یخص السمات  )مطالب الحمایة( یجب أن ال تحتوي اإلدعاءات -          
    ي أو الرسوم و بصورة خاصة ال یجب أن تتضمن اإلدعاءات عبارات مرجعیة مثل للوصف الفن أرقام مرجعیة          
          من الرسوم و .. كما ھو موضح في المخطط رقم (، أو ) من الوصف الفني... موصوف في الجزء كما ھو(          
  ).المخططات          

 
 : ) مطالب الحمایة( لى كیفیـة تفكیـر المختـرع لـدى صیاغـة االدعـاءاتلنـأخذ اآلن مثاالً عملیـاً نسـلط فیھ الضوء ع        

  :دینا إبریق الشاي التالي              

  
  
 
  

      ثم سنلقي  ،التي طلبنا من أحد المخترعین صیاغتھا  )مطالب الحمایة( االدعاءاتسنورد فیما یلي مجموعة من             
  :الضعف و القوة في الصیاغة لضوء على مواضع             

 .حامل و مصبین یستخدمان لصب الشاي في كأسین لھما نفس الحجم و بنفس الوقت  و إبریق شاي لھ غطاء - ١
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 .مصنوع من الفخار أو الزجاج  ١إن إبریق الشاي كما ھو مطالب بھ في االدعاء  - ٢
و نقطتي اتصالھما , فس الطوللھما نفس القطر و ن ١إن مصبي إبریق الشاي كما ھو مطالب بھ في اإلدعاء  - ٣

 .باإلبریق متقاربتین 
  :قاط الضعفن

أو " وعاء"بل نستطیع استعمال كلمة " إبریق"أي من األفضل عدم قول  ،من األفضل عدم تحدید النموذج الذي لدینا - ١
 " .إناء"
 .السوائللماذا تحدید االختراع لصب الشاي فقط؟ فالنادل قد یستخدمھ لصب القھوة أو أي نوع من  - ٢
 .؟ قد تستخدمھ إحدى ربات البیوت لسقایة األزھار و النباتات "لصب الشاي"لم استخدام عبارة  - ٣
 لماذا تحدید عدد المصبات؟ - ٤
لم تحدید عدد الكؤوس التي یصب فیھا اإلناء مرة واحدة؟ فقد یكون لدینا كأس واحدة كبیرة تماثل عدة كؤوس  - ٥

  .صغیرة
 .فقد یكون ھناك كأس كبیرة لألم و كأس صغیرة لطفلھا لماذا الكؤوس لھا نفس الحجم؟ - ٦
یجب األخذ بعین االعتبار أنھ ال یجوز جمع عدة مواد ضمن إدعاء  ،ضمن اإلدعاء الثاني ورد ذكر لمادة التصنیع - ٧

 .أي یذكر أن اإلناء مصنوع من الفخار بإدعاء و أنھ مصنوع من الزجاج بإدعاء أخر  ،واحد
  :كما یلي  ) مطالب الحمایة( اوز المالحظـات السـابقة تكون الصیاغة األمثل لإلدعاءاتعنـد تجــ           
  .جسم مجوف  - : وعاء یتألف من - ١
                                       مصب لھ اتصال مع السوائل الموجودة ضمن الجسم المجوف -                   

  .لتعبئة الجسم المجوف  فتحة تستخدم -                              
  } Prior Artحتى ھذه النقطة نكون قد وصفنا ما ھو موجود ضمن الحالــة التقنیــة الســابقة  {

  ھناك على األقل مصب واحد إضافي : یتصف الوعاء بـ        
  . ٣٠ن الوعاء لھ مصبین یتصالن مع المجسم بزاویة أكبر م: حیث أن ١الوعاء كما ھو مطالب بھ في اإلدعاء  - ٢
و  ٣٠الوعاء لھ مصبین یتصالن مع المجسم بزاویة أكبر من : حیث أن ١الوعاء كما ھو مطالب بھ في اإلدعاء  - ٣

  . ٩٠أصغر من 
 .الوعاء مصنوع من الفخار : حیث أن ١الوعاء كما ھو مطالب بھ في اإلدعاء  - ٤

 .الوعاء مصنوع من الزجاج : حیث أن ١الوعاء كما ھو مطالب بھ في اإلدعاء  - ٥
  

  )تبدأ بصفحة جدیدة ( :ملخص االختراع - ٥الفقرة     
  :یعد الملخص موجزا تقنیا الختراعك ویجب أن            
  .یشتمل الملخص على موجز ما ھو مكشوف عنھ في الوصف ومطالب الحمایة   -            
  )كلمة ٦٠- ٥٠( یتجاوز سبعة اسطر یكون الملخص مقتضبا بما ال -            

     أال یتضمن الملخص أي إعالن بشأن المزایا أو القیمة المزعومة لالختراع المطلوب حمایتھ ، أو بشان تطبیقاتھ  -            
  .المتوقعة                

  
  )تبدأ بصفحة جدیدة (  :المراجع المعتمد علیھا  - ٦الفقرة   

  .صراحة حال عدم وجودھا یكتب ذلكو في . طبعة إصداره و رقم ال یجب ذكر اسم المرجع و اسم مؤلفھ و سنة         
  

  )تبدأ بصفحة جدیدة (  :قائمة بالوثائق المودعة  -  ٧الفقرة 
           مع اإلشارة إلى أرقام صفحات كل فقرة من الفقرات اإلضبارة و ھي عبارة عن فھرس للوثائق المودعة ضمن        

 . السابقة        
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  إعـــــــداد مكتــب البـــراءات الســـــــوري                                                   ٤                  رع                                                دلیــــــل المخـــــت

 ة اختراعءطلب برا ضبارةاات قـــمرف: 
 

 ).الفقرات السبعة السابقة( المطلوبة األوراقثالث نسخ ورقیة باللغة العربیة لكامل   - ١
 )س.ل ٢٥قیمة كل طابع (  طابع مالي ١٤ -             
  .طوابع لكل نسخة )٧( نسختینلى یلصق ع  -             

  .یتم التوقیع على كافة الصفحات وعلى كافة النسخ -   
  . یم كافة الصفحات یتم ترق -   
  
  .باللغة اإلنكلیزیة أو الفرنسیة الفقرات السبعةثالث نسخ ورقیة مترجمة لكامل  - ٢
   .)س.ل ٢٥قیمة كل طابع ( طابع مالي  ٧-     

  ).س .ل٢٥قیمة كل طابع ( طوابع  ٧یلصق على نسخة باللغة االنكلیزیة  -   
  لنسخ كافة  االتوقیع على كافة الصفحات و  یتم  -

 إذا لم تكن الترجمة عن  )تمت الترجمة بمعرفتي و على مسؤولیتي (على أول صفحة من كل نسخة مترجمة یكتب  -  
  .طریق ترجمان محلف     

  .إذا كانت الترجمة عن طریق ترجمان محلف یوضع ختم الترجمان -  
  
 ) .یزي أو فرنسي إنكل( و ) عربي ( باللغتین  الفقرات المطلوبةلكامل  C D  نسخة إلكترونیة على - ٣

  
 .صورة عن الھویة الشخصیة  - ٤

 
 ).التجارة الداخلیة وحمایة المستھلك یحصل علیھا المخترع من مدیریة الحمایة مبنى وزارة ( إضبارة  - ٥

 
  .التجارة الداخلیة وحمایة المستھلكیؤخذ من دائرة البراءات ویدفع في مبنى وزارة  سم تسجیل براءة اختراعر - ٦
  س.ل ٢٥٠: ردــــقدم الطلب فكان م إذا -  
  س.ل ٥٠٠٠: كان مقدم الطلب شركة إذا -  

 
 .التجارة الداخلیة وحمایة المستھلكو یدفع في مبنى وزارة من دائرة البراءات دراسة یؤخذ  رأج - ٧

  س.ل ٢٠٠٠    :ردـــكان مقدم الطلب ف إذا- 
  س.ل ٥٠٠٠٠: إذا كان مقدم الطلب شركة أجنبیة  - 
  س.ل ٢٠٠٠٠: محلیة   الطلب شركة كان مقدم إذا - 

 
  .س .ل/ ٢٥/طلب استمارة من دائرة البراءات یلصق علیھ طابع مالي  - ٨

 
ً لدى دائرة البراءات یلصق علیھ طابع مالي  - ٩    .س.ل/ ٢٥/تعھد خطي یوقع شخصیا

 
  . نسخة مصدقة من السجل التجاري أو الصناعي أو عقد التأسیس للشخص االعتباري - ١٠

 
      مع ,  سخة األصلیة للوكالة خاصة بأعمال حمایة الملكیة التجاریة والصناعیة أو صورة طبق األصل عنھاالن - ١١

  .أجنبیة  ترجمة معتمدة لھا باللغة العربیة إذا كانت معدة بلغة
 

    تف ورقم الھا أرقاممع ذكر  من قبل صاحب الطلب شخصیاً  یبین فیھا عنوانھ الكامل إمالؤھابطاقة بریدیة یتم  - ١٢
  .المكتب بھذا التغییر  إعالمیرجى  وفي حال تغییر العنوان،  وجد إنصندوق البرید            
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 رھا للحصول على براءة اختراعالشروط الواجب تواف:  

 : قابلیة التطبیق الصناعي  - ١
تعمال نیع أو لالس ً للتص ابال وعھ ق ان موض ناعي إذا ك ق الص ً للتطبی ابال راع ق ر االخت ناعي أو  یعتب ال ص ي أي مج ف

  .ویؤخذ مفھوم الصناعة بأوسع معانیھا , زراعي أو حرفي أو بیئي 

 : الجدة  - ٢
ً ما لم تشملھ حالة التقنیة السابقة وھي  ب : یعتبر االختراع جدیدا داع طل اریخ إی ل ت وم قب اول العم ي متن ا یكون ف كل م

ك ع ة وذل فة قانونی ا بص ب بھ ة المطال اریخ األولوی راءة أو ت ق الب ن طری فوي أو ع ابي أو ش ف كت ق وص ن طری
  .االستعمال أو أیة وسیلة أخرى متاحة للجمھور وأن ال یكون قد نشر عنھ في الجمھوریة العربیة السوریة وفي العالم 

 :الخطوة االبتكاریة  - ٣
ن أھل اال ادي م ة الع ل المھن ً بالنسبة لرج دیھیا ن ب م یك اط ابتكاري إذا ل ً لنش راع متضمنا ر االخت ك یعتب ختصاص وذل

 ً ا ھ قانون د ب ة المعت اریخ األولوی ي ت اء ف د االقتض راءة أو عن ب الب داع طل اریخ إی ابقة بت ة الس ة التقنی ع الحال ة م . مقارن
ى  داوینظر لحالة التقنیة في مجموعھا بما في ذلك عناصرھا المنفردة أو أجزاء ھذه العناصر كل واحد عل م  ح ا تض كم

ً تركیبات العناصر أو بعض    .أجزائھا عندما تكون ھذه التركیبات بدیھیة للرجل العادي من أھل االختصاص أیضا

  المدة الزمنیة المستغرقة للحصول على براءة اختراع:  
  :عند تسجیل الطلب - ١

  .التعدیالت  أواالستكماالت  إلجراءالطلب  إیداعمن تاریخ  أشھرثالثة : األولىالمدة  -            
  .الفحص الفني للطلب  إلجراء بالحد األدنى أشھرثالثة :ثانیة المدة ال -           
  .على منحھ براءة اختراع  الموافقةلنشر الطلب في حال تمت  أشھرستة :المدة الثالثة -            

  :عند الحصول على براءة اختراع - ٢
 .مدة حمایة براءة االختراع عشرون سنة تبدأ من تاریخ تقدیم البراءة  -        

 
 نموذج منفعة براءة رھا للحصول علىالشروط الواجب تواف:  

كاف لمنح  و لكنھ  ال ینتج عن نشاط ابتكاري  جدید قابل للتطبیق الصناعيتمنح براءة نموذج المنفعة عن كل اختراع 
 .براءة اختراع عنھ 

 مرفقات اضبارة طلب نموذج المنفعة:  

 .)الفقرات السبعة السابقة(المطلوبة  اقاألورباللغة العربیة لكامل  ثالث نسخ ورقیة  - ١
 )س.ل ٢٥قیمة كل طابع ( طابع مالي  ١٤ -             
  .طوابع لكل نسخة ) ٧(نسختین لىیلصق ع  -             

  .یتم التوقیع على كافة الصفحات وعلى كافة النسخ -             
  . یتم ترقیم كافة الصفحات  -   
  
  .باللغة اإلنكلیزیة أو الفرنسیة األوراقمترجمة لكامل  ثالث نسخ ورقیة - ٢
   .)س.ل ٢٥قیمة كل طابع ( طابع مالي   ٧-   
 ).س .ل٢٥قیمة كل طابع ( طوابع  ٧یلصق على نسخة باللغة االنكلیزیة  -   



 
 عزیزي المخترع إن براءة االختراع تعتبر بمثابة بحث علمي وثروة وطنیة تستحق منك قراءة ھذا الدلیل لیكون بالصورة األمثل واألفضل

 
 

  إعـــــــداد مكتــب البـــراءات الســـــــوري                                                   ٦                  رع                                                دلیــــــل المخـــــت

  .یتم التوقیع على كافة الصفحات و للنسخ كافة    - 
 إذا لم تكن الترجمة عن  )الترجمة بمعرفتي و على مسؤولیتيتمت  (على أول صفحة من كل نسخة مترجمة یكتب  -  

  .طریق ترجمان محلف     
  .إذا كانت الترجمة عن طریق ترجمان محلف یوضع ختم الترجمان -  
  
 ) .إنكلیزي أو فرنسي ( و ) عربي ( باللغتین  اقراألولكامل  C D  نسخة إلكترونیة على - ٣

  
 .صورة عن الھویة الشخصیة  - ٤

 
 ).التجارة الداخلیة وحمایة المستھلكیحصل علیھا المخترع من مدیریة الحمایة مبنى وزارة ( بارة إض - ٥

 
التجارة الداخلیة وحمایة یؤخذ من دائرة البراءات ویدفع في مبنى وزارة  نموذج منفعةرسم تسجیل براءة  - ٧

  .المستھلك
  س.ل ٢٠٠: ردـــكان مقدم الطلب ف إذا -  
  س.ل ٤٠٠٠: شركةكان مقدم الطلب  إذا -  

 
 .التجارة الداخلیة وحمایة المستھلكدراسة یؤخذ من دائرة البراءات و یدفع في مبنى وزارة  رأج - ٧

  س.ل ١٠٠٠: ردـــكان مقدم الطلب ف إذا- 
  س.ل ٥٠٠٠٠: إذا كان مقدم الطلب شركة أجنبیة  - 
  س.ل ١٠٠٠٠: محلیة  كان مقدم الطلب شركة إذا - 

 
  .س .ل/ ٢٥/رة البراءات یلصق علیھ طابع مالي طلب استمارة من دائ - ٨

 
ً لدى دائرة البراءات یلصق علیھ طابع مالي  - ٩   س .ل/ ٢٥/تعھد خطي یوقع شخصیا

 
  . نسخة مصدقة من السجل التجاري أو الصناعي أو عقد التأسیس للشخص االعتباري - ١٠

 
      مع ,  ة والصناعیة أو صورة طبق األصل عنھاالنسخة األصلیة للوكالة خاصة بأعمال حمایة الملكیة التجاری -  ١١

  .أجنبیة  ترجمة معتمدة لھا باللغة العربیة إذا كانت معدة بلغة
 

 
    الھاتف ورقم  أرقاممن قبل صاحب الطلب شخصیاً  یبین فیھا عنوانھ الكامل مع ذكر  إمالؤھابطاقة بریدیة یتم  - ١٢
  .المكتب بھذا التغییر  إعالمتغییر العنوان یرجى  وجد ، وفي حال إنصندوق البرید            

 نموذج منفعة المدة الزمنیة المستغرقة للحصول على براءة:  

  :عند تسجیل الطلب - ١
 .ستة أشھر على األقل بما فیھا مدة النشر -            
  

  :عند الحصول على براءة نموذج منفعة - ٢
  .سنوات غیر قابلة للتجدید تبدأ من تاریخ تقدیم الطلب  ھي عشرمدة حمایة نموذج المنفعة              
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 إضافیةرھا للحصول على شھادة براءة الشروط الواجب تواف:  

ان               ا ك ھادة مخترع احب الش ر  أملص ل تغیی دخل ك االختراع أن ی ق ب احب ح دیل  أوص افة أوتب ى إض راع  إل                         االخت
ھ محضر  اإلضافیةالمتعلق بطلب الشھادات  اإلیداعوینظم محضر ،  ياألصل           نظم فی ذي ی داعبالشكل ال ب  اإلی      بطل

   .الخاصة بالبراءات األحكاملبراءة ویخضع لنفس ا            

ة وتنت تبدأ اإلضافیةمدة الحمایة للبراءة  إن : مع المالحظة            دة شھادة من تاریخ تقدیم الطلب إلى المدیری اء م ي بانتھ   ھ
  .التي تتعلق بھا األصلیةالبراءة           

 رھا لتسجیل مخطط تصمیم دارة متكاملة الشروط الواجب تواف:  

ط  - من الطلب مخط ذلك ، ویتض د ل ى النموذج المع ة عل ى المدیری ة إل دارات المتكامل ط تصمیم ال جیل مخط یقدم طلب تس
  .تصمیم واحد فقط بعد دفع الرسم 

ات ت - ق الجھ ة ووف ناعي حسب كل حال ن الص اب الف ع أرب اون م ة بالتع دارات المتكامل قوم المدیریة بفحص شرط الجدة لل
ً كتابة    .العامة أو الخاصة المعنیة ویؤخذ رأیھا مشفوعا

ذه  - ي ھ ا ف وص علیھ راع المنص راءات االخت ام الخاصة بب ة األحك دارات المتكامل ات التصمیم لل ي شأن مخطط تسري ف
  . الئحة وذلك فیما لم یرد بھ نص خاص ال
  
 مخطط تصمیم للدارة المتكاملة   مرفقات اضبارة: 
  

  .)الفقرات السبعة السابقة(المطلوبة  األوراقلكامل  ثالث نسخ ورقیة  - ١
 . )س.ل ٢٥قیمة كل طابع (  طابع مالي ١٤ -      
  . لكل نسخة طوابع ٧باللغة العربیة  نسختین لىیلصق ع  -      

  . یتم التوقیع على كافة الصفحات وعلى كافة النسخ -      
  . یتم ترقیم كافة الصفحات  -      

  
  . باللغة اإلنكلیزیة أو الفرنسیة األوراقلكامل ثالث نسخ ورقیة مترجمة  - ٢
   .)س.ل ٢٥قیمة كل طابع ( طابع مالي  ٧-   
 ).س .ل٢٥قیمة كل طابع ( طوابع  ٧یلصق على نسخة باللغة االنكلیزیة  -   
  .یتم التوقیع على كافة الصفحات و للنسخ كافة  -   
  إذا لم تكن ) تمت الترجمة بمعرفتي وعلى مسؤولیتي (على أول صفحة من كل نسخة مترجمة یكتب  -   
  .طریق ترجمان محلف  الترجمة عن   
  . إذا كانت الترجمة عن طریق ترجمان محلف یوضع ختم الترجمان -  
  
 ) .إنكلیزي أو فرنسي ( و ) عربي ( باللغتین  األوراقلكامل  C D  ة علىنسخة إلكترونی - ٣
  
 .صورة عن الھویة الشخصیة  - ٤
  
 .وزارة التجارة الداخلیة وحمایة المستھلكیحصل علیھا المخترع من مدیریة الحمایة مبنى (  إضبارة - ٥
 
  .وزارة التجارة الداخلیة وحمایة المستھلكنى من دائرة البراءات ویدفع في مبالوصل یؤخذ  رسم تسجیل مخطط تصمیم - ٦

  س.ل ٧٥٠: إذا كان مقدم الطلب فرد -     
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  س.ل ٩٠٠٠: إذا كان مقدم الطلب شركة -     
  
 .وزارة التجارة الداخلیة وحمایة المستھلكمن دائرة البراءات و یدفع في مبنى الوصل دراسة یؤخذ  رأج - ٧

  س.ل ٢٠٠٠: إذا كان مقدم الطلب فرد    - 
  س.ل ٥٠٠٠٠: إذا كان مقدم الطلب شركة أجنبیة  -     
  س.ل ١٥٠٠٠: محلیة  إذا كان مقدم الطلب شركة -     

 
  .س .ل/ ٢٥/طلب استمارة من دائرة البراءات یلصق علیھ طابع مالي  - ٨
 
ً لدى دائرة البراءات یلصق علیھ طابع مالي  - ٩   .س .ل/ ٢٥/تعھد خطي یوقع شخصیا
 

  . ن السجل التجاري أو الصناعي أو عقد التأسیس للشخص االعتبارينسخة مصدقة م - ١٠
 

  ترجمة       مع ,  النسخة األصلیة للوكالة خاصة بأعمال حمایة الملكیة التجاریة والصناعیة أو صورة طبق األصل عنھا - ١١
  .أجنبیة  معتمدة لھا باللغة العربیة إذا كانت معدة بلغة

  ا من قبل صاحب الطلب شخصیاً  یبین فیھا عنوانھ الكامل مع ذكر أرقام الھاتفبطاقة بریدیة یتم إمالؤھ - ١٢
 . صندوق البرید إن وجد ، وفي حال تغییر العنوان یرجى إعالم المكتب بھذا التغییر  ورقم       
  
  المعلومات الغیر مفصح عنھا: 

 الشروط الواجب توافرھا للحصول على حمایة المعلومات الغیر مفصح عنھا: 

أن تتصف بالسریة وذلك بان تكون المعلومات في مجموعھا او في التكوین الذي یضم مفرداتھا لیست معروفة او  - ١
 . غیر متداولة بشكل عام لدى المشتغلین بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقھ

  . أن تستمد قیمتھا التجاریة من كونھا سریة- ٢
  . ه حائزھا القانوني من إجراءات فعالة للحفاظ علیھاأن تعتمد في سریتھا على ما یتخذ- ٣

  

  اإلجراءات التي تتخذھا الجھة المانحة:  

على الجھة المختصة التي تتلقى بناء على طلبھا معلومات غیر مفصح عنھا الزمة للسماح بتسویق المنتجات الكیمیائیة  - 
تاریخ تقدیم ھذه المعلومات إلیھا ، وأن تتخذ اإلجراءات  الصیدالنیة أو الزراعیة ، أن تثبت في سجل خاص تعده لھذا الغرض

الكفیلة بحمایتھا من اإلفشاء الذي یؤدي إلى استخدام تجاري غیر منصف وذلك بما یتفق وطبیعتھا وحتى زوال صفة السریة 
  . عنھا ، أو لمدة ال تزید على خمس سنوات أي الفترتین أقل 

  
ومات أن تثبت حركة تداول ھذه المعلومات وما اتخذ من خطوات في شأنھا أثناء على الجھة المختصة التي تتلقى المعل - 

   .المخصص لذلك مراحل الفحص والتحلیل واالختبار وتقید كافة البیانات المذكورة في السجل 
  

ا ، یجب أن تتخذ الجھة المختصة التي تحوز المعلومات غیر المفصح عنھا اإلجراءات الكفیلة للمحافظة على سریتھ - 
وذلك بما یمنع غیر من یكون لھم الحق بتداولھا بمقتضى اختصاصات وظائفھم من الوصول إلیھا ، وكذلك وضع نظام لھذا 

ً بالمحافظة علیھا ومنع تسربھا للغیر    .التداول یضمن قصره على الملتزمین قانونا
  
أن تكشف عنھا  - ورة حمایة الجمھورإذا اقتضت الضر - للجھة المختصة التي تتلقى المعلومات غیر المفصح عنھا  - 

  .   ویحدد الوزیر المختص بقرار یصدره حاالت الضرورة التي تستدعي ھذا الكشف والضوابط التي یسترشد بھا في ھذا الشأن
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تسري في شأن المعلومات غیر المفصح عنھا األحكام الخاصة ببراءات االختراع المنصوص علیھا في ھذه الالئحة  - 

   .یرد بھ نص خاص  وذلك فیما لم
  

  :المترتبة على مقدم الطلبالحقوق والواجبات 
  

الي المحدد وال  - ١ م الم ھ الرس ً ب ا ً مرفق     یقدم طلب تسجیل براءة االختراع من قبل صاحب الطلب أو من یمثلھ قانونا
ر سور           ة یقبل الطلب ما لم یرفق بھ إیصال بالرسم المقرر وإذا كان طالب التسجیل غی ي الجمھوری یم ف ر مق    ي أو غی
ھ في معامالت           ً عن یال ً في الجمھوریة العربیة السوریة لیكون وك ً مقیما العربیة السوریة وجب علیھ أن ینیب عنھ شخصا
  .اإلیداع والتسجیل          

  
دیم یفحص الطلب والوثائق المرفقة بھ للتأكد من توافر الشروط القانونیة الشكلیة الالز - ٢ ب و یجب تق جیل الطل ة لتس م
الل             ذه المستندات خ دم ھ م تق المستندات خالل ثالثة أشھر من تاریخ تقدیم طلب البراءة ویعتبر الطلب كأن لم یكن إذا ل
            ً ً كامال   . ثالثة أشھر من تاریخ تقدیم طلب البراءة و یتم دفع رسم تأخیر عن كل شھر و یعتبر جزء الشھر شھرا

  
ب  المدیریة صاحب الطلبتبلغ  بعد أن – ٣ ى الطل دیالت عل ً بقرارھا المتعلق بطلب شروط أو تع   اذا، أو وكیلھ خطیا

ً عن طلبھ                 .لم یقم الطالب بإجراء التعدیالت أو الشروط المطلوبة خالل ثالثة أشھر من تاریخ اإلخطار عد متنازال
  

وذج  للطالب أن یعترض على قرار - ٤ ق النم راض وف دم االعت غ ویق ً من تاریخ التبلی  المدیریة وذلك خالل ثالثین یوما
  .المعد لذلك             

  
داع  - ٥ اریخ اإلی ة أشھر من ت ة ثالث      لطالب االختراع أو نموذج المنفعة تقدیم تعدیالت في طلب البراءة خالل مھل

   : بشرط               
  . رج التعدیل عن موضوع األسبقیة إذا كان الطلب یستند إلى حق أولویةأال یخ -             
ي الوصف  التفصیلي الكامل أو المشكلة   -                   أال یمس التعدیل وحدة موضوع االختراع أو نموذج المنفعة سواء ف

  .الت الكیمیائیة التقنیة أو العناصر الجدیدة موضوع الحمایة أو الرسومات والمعاد               
  

اریخ  - ٦ دة  ستة أشھر من ت الل م ً على طلب تسجیل  البراءة وذلك خ       یجـوز لكل ذي مصلحة أن یعترض كتابة
دة, النشر             الل م ك خ ً وذل ا راض خطی ین (  وعلى المدیریة أن تبلغ طالب التسجیــل أو وكیلھ بصورة عن االعت     ثالث
            ً   .تاریخ تقدیم االعتراض  من) یوما

  
٧ -  ً االعتراض ردا ھ ب اریخ إبالغ ً من ت ا على طالب التسجیل أو وكیلھ أن یقــدم لمدیریة الحمایة خالل مدة  ثالثین یوم

               ً ا رد خطی ورة عن ال ً عن طلب تسجیل  البراءة ویبلغ المعترض بص ّ اعتبر متنازال ً وعلى نسختین وإال   كتابیاً معلال
ً (خالل                 .من تاریخ استالمھ ) خمسة عشر یوما

  
ب / ستة أشھر / إذا لم یقدم أي اعتراض على طلب تسجیل  البراءة خالل  مدة  - ٨ ى طال اریخ النشر ، عل        من ت

م من تاریخ انتھاء مدة النشر أو من / عام / التسجیل أن یستكمل إجراءات التسجیل خالل مدة                اب الحك اریخ اكتس  ت
  .الصادر لصالحھ الدرجة القطعیة وإال اعتبر متنازالً عن الطلب              

  
ة   - ٩ ى المدیری راض ، وجب عل رفض االعت رار ب      إذا لم یقدم اعتراض على إجراءات إصدار البراءة أو صدر ق

  .متابعة إجراءات إصدارھا                 
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دد سنویةالرسوم ال یجب دفع أو براءة نموذج منفعة راءة اختراعبعد الحصول على ب -١٠ دھا المح ي موع ة ف                ،المطلوب
   .الرسوم المستحقة دفعة واحدة  مع المالحظة انھ یمكن تسدید كامل                

  
دأ من ت -١١     اریخ حصولھ على یجب على صاحب الطلب تقدیم بیان استثمار الختراعھ خالل مدة ثالث سنوات تب
  . في الملك العامتعتبر البراءة  وإالبراءة ال                

  
ن  إذا -١٢ اءات ع اءات ،  ١٠زادت عدد االدع ع رسم  ادع ب دف ودع الطل ى م افيیتوجب عل اء                إض ل ادع ن ك ع

  .١٠ــفوق ال                 
  

ن  إذا -١٣ فحات ع دد الص فحة ،  یت ٣٠زادت ع م ص ع رس ب دف ودع الطل ى م ب عل افيوج فحة                إض ل ص ن ك ع
  .٣٠ـفوق ال                 

  
 الخدمات التي یقدمھا مكتب البراءات:  
  .)وفق االستمارة المعتمدة ومقابل رسم محدد(كشف مسبق عن االختراعات المشابھة للطلب المقدم  -           
  ).مقابل رسم محدد( اإلیداعول على صورة مصدقة عن محضر یمكن لصاحب الطلب الحص -           
  ).مقابل رسم محدد(تصویر أي مستند ورقي   -           
  ).ومقابل رسم محدد أولویة، وثیقة  إیداعشھادة ، محضر (ترجمة لبعض الوثائق  -           

  
  یرجى مراجعة مكتب براءات اإلختراع   لالستفسار           
  التجارة الداخلیة وحمایة المستھلكوزارة           
 دائرة براءات االختراع/ مدیریة حمایة الملكیة التجاریة والصناعیة           
  استراد حامیش - مساكن برزة  - دمشق           
  ٠٠٩٦٣ ١١ ٥١٦١١٤٤: فاكس          
  )١٩١٧داخلي (  ٠٠٩٦٣ ١١ ٥١٦١١٠٠: ھاتف          
  )مباشر(  ٠٠٩٦٣ ١١ ٥١١٣٥٣١:ھاتف          
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 تزام بمضمونھلباال وأتعھداستلمت نسخة الدلیل الموقع أدناه  أنا  
  

  :اسم المخترع            
  

  :التاریخ            
  

  :التوقیع            
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

  :دلیل المخترع من قبل إعدادتم       
 مـــن غانـــالمھندسة ألی - 
 س معدنليــنأالمھندس  - 

  :ع من قبل تم تعدیل دلیل المختر
  ناریمان النجار     - 
 المھندس عمار سلوم    - 

  
  

  :كل من السادة وبإشراف      
 ةـــلكیـــة المــــــمدیر حمای                 أسامة مخبیر    المھندس  - 
 ة لشؤون البراءاتــة الملكیــب              معاون مدیر حمایــاس الخطیــالمھندس عب - 

  
  

 ----------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------  


