
  

قرار براءة

إصدار الجريدة
مكتب 

 براءات االختراع       

مكتب 
 براءات االختراع       

المخترع ـ الوآيل  

بحث ـ استعالم

القضايـــا

إصدار التقارير 
الدورية و المحلية



إدارات المكتب     
.  االستقبال      -١    
. المكـتبــة       -٢    
.  الـوثــائق         -٣    
 .القانونى      الفحص  -٤    
. الفحص الفنى      -٥    



االستقبال   

خزينةالمكتبة

الجريدة

نشرة الطلبات

الفحص القانونى   

الوثائق  

إعالم

الشئون   
اإلدارية 

الفحص الفنى 

مكتب رئيس األآاديمية 

/ قرار إصدار
رفض براءة

نشرة األوصاف
احصائيات 

الطلبات المقدمة
القاعدة 
المصرية



مراجعة المستندات

فحص قانوني  

طلب   
جديد

تعهد باستكمال   
األوراق

مستوفى  غير 
شكلي 

مستوفى شكلي 

تحديد الرسوم

طلب قديم 

الخزينة دفـــع

  +تسليم المستندات الورقية
)  disk  طلب جديد(

استكمال المستندات
)طلب قديم (

التسجيل اإللكترونى 
للوآالء  

تسجيل 

استالم المستندات الورقية

تجهيز  
قاعدة الملف

البيانات المصرية
االرشيف اآللى

الوثائق

ادخال البيانات

فظ 
ح

المكتبة
تصوير ميكروفيلم 



االستقبال 

الطلب المبدئي للحصول    
على البراءة

حفظ ميكروفيش
)تصنيف دولى  ( 

خدمة العمالء 

فحص فني  إعالم  االبتكارفحص قانوني  

ميكروفيلم

االستقبال 

البراءة
المسجلة خارجيا

الوثائق 
قسم البراءات

آأن لم 
يكن

مكاتب براءات 
خارجية

حفظ 

متابعة واستكمال  
االستيفاءات 

الوثائق

ريـــدةــج

إدخال البيانات

عمل المسح   
الضوئى للملف

األرشيف اآللى

الوثائق النهائية 
للبراءة



استقبــــــــال   
ملف ) )

قسم الملفات
الشئون   
القانونية   

الفحص الفنى

ا
آــارت الرسوم 

قسم الرسوم 
السنوية

قسم   
المتابعــــــة

حفظ
قسم الملفات

قسم مستوفى
المتابعة

نى
ض ف

رف
ـ   ـ
اء
ف تي

قسم المتابعة 

شئون قانونيـــــة    
مقبول نهائي

قسم 
المقبـــــــول 

قسم إصدار
استيفاء ـ رفض قانونيالبراءة

شئون إداريــــــــــــــة  قسم المتابعة  حفظ
قسم الملفات

استيفاء

الفحص الفنى
استكمال دورة الملف ابتداء من    
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قانونـي

غير  
مستوفى حفظ

قسم الملفات

الرفض القانوني   

مقبول فنى الرفاق المطبوعات   

س

قسم االستقبال   
نشر آأن لم يكن  ) )



قسم المقبــــــول 

مراجعة الملف من حيث المستندات و   
الرسوم السنوية مع آتابة الجريدة على   

آل ملف

الفحص الفنى
(مراجعة البيانات )

سكرتارية رئيس االآاديمية 
ترجمـــــــة ) )

تجميع الوصف الكامل و  
المختصر و اللوحات النهائية  

مطبوعات ) )

الكاتب 
طباعة على ورق األآاديمية ) )

نسخ مجلدة لالعتماد 
الفاحص الفنى ــ المكتبة ــ  ( نسخ   ٣

)مدير إدارة الوثائق  

)تصويـــــر   ( سكرتارية 
تسلم إلى إدارة البراءة

نســــــخ ) )

اعتماد رئيس األآاديمية 

خزينة لالعتماد
إرفاق المطبوعات مع 

الملف
توزيع المطبوعــــــات 

نسخة للمكتبة نسخة لصاحب إعالم
البراءة



الوثائــــق      

طلبات انتقال  
الملكـــــــية

ملف البراءة بعد 
القضايــــاالفحص الفنى التظلمــــــــات 

مكتب رئيس   
األآاديمية

المحكمــة

طلب  
استيفاء   

آأن لم يكن   مستوفى
رفـــــــض  

مقبــــول نهائى   

متنــازل عـــنه    

استـــــــيفاء     

طلبات    
عسكرية  
أو خاصة 
بالصحة   
العامة 

صالــح   قـــرار 

ضـــــــد  

طعــــن

حكــــم نهائى    

الفحص الفنى   
عريضة الدعوى   

ملف البراءة قبل  
الفحص الفنى

فحص شكلى 
مبدئى

مستوفى
عريضة    فحص قانونى

الدعوى  
لجنة   

التظلمات    تبــــــ
طلب استيفاء    

الشئون اإلدارية 

الوثـــائق      



مكتب رئيس  
الوثـــائق األآاديمية

مقبول فنى

طلب ملف 
براءة جديد

متابعة الملف بعد  
االستيفاء  

متابعة تظلم

فحـــص
فحــــص

طلب قبــــول تحويل الى الجامعة   رفض

مراجـــــعة

استيفاء   

/ ملخص عربي 
E

نسخ الوصف    
الكامل العربى

مراجـــعة

الشئون القانونيـــة    


	

