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�شروط واأحكام اإيداع طلب براءة االخرتاع )1(
�أحكام عامة  

1. يج��ب �أن تقدم طلب��ات منح وثائق �حلماية ومناذج �لتقدمي ورقيًا مطبوعة باحلا�س��ب 
 ،Simplified Arabic لآيل وباللغ��ة �لعربي��ة )يكون مقا�س �خلط 14 ونوعية �خل��ط�
 )Times New Roman (وبالن�س��بة للخط �لالتيني يك��ون �ملقا�س 12 ونوعية �خل��ط
وتكون و��س��حة ، مع �إرفاق ن�س��خة منها على و�س��يط تخزين �إلكرتوين، وفقا لل�س��روط 
�ملبينة يف ف�سول هذ� �لباب. ويجب �أن تت�سمن مناذج �لتقدمي جميع �لبيانات �ملطلوبة 

و�لإجابة عن كافة �ل�ستف�سار�ت.
2. يكون تاريخ �لإيد�ع هو تاريخ ��س��تالم طلب �حلماية م�س��توفيا كافة �ملتطلبات �لو�ردة 

يف هذه �لأحكام و�ل�سروط.
3. �إذ� كان مقدم �لطلب مقيما خارج �ململكة فيجب حتديد وكيل معتمد له د�خل �ململكة.

�سروط �إيد�ع �لطلب
1 - �أن ي�س��تمل �لطلب على منوذج رقم )101( "طلب بر�ءة �خرت�ع" ومو��س��فة �لخرت�ع 

و�أي مرفقات ذ�ت عالقة به.
2 - �أن يط�ابق ��سم �لخ�رت�ع �ل�سروط �ملن�سو�س عليها يف �سروط ملء منوذج �لطلب، و�أل 

يختلف عن �ل�سم �ملذكور يف مو��سفة �لخرت�ع.
3 - �أن تكون �لوثائق �ملقدمة ن�سخًا �أ�سلية �أو م�سدقا عليها من �جلهات ذ�ت �لخت�سا�س.

4 - ت�سديد �ملقابل �ملايل لالإيد�ع حال تقدمي �لطلب.
5 - على مقدم �لطلب �أن ي�ستويف كل ما تطلبه �لإد�رة مما له عالقة بالطلب.

�سروط ملء منوذج رقم )101( "طلب بر�ءة �خرت�ع"
ميالأ منوذج رقم )101( "طلب بر�ءة �خرت�ع" بو�س��وح ويت�س��من ��س��م �لخرت�ع، و��س��م 
مق��دم �لطلب وعنو�نه وحمل �إقامته وعمله، و��س��م �ملخرتع وعنو�نه، و��س��م وكيل �إن 
وج��د وعنو�نه، ومعلومات �لأ�س��بقية و�لك�س��ف، ومتالأ حقول �لنموذج ح�س��ب �أرقامها 

وفقًا ملا يلي:
1 - ��س��م �لخرت�ع: يجب �أن يكون ��س��م �لخرت�ع خمت�س��ر� وحمدد� ويف�س��ل �أل يزيد 
عن 7 كلمات، ول تعد ��سما لالخرت�ع �لعبار�ت �لعامة مثل "عملية كيميائية"، "جهاز 
�إلكرتوين"، "�آلة كهربائية"، "مركب ع�س��وي ذو خ�س��ائ�س جديدة"، ولخت�سار ��سم 
�لخرت�ع يجب �أل ت�ستعمل بع�س �لعبار�ت مثل: "طريقة جديدة ل�…"، "حت�سينات 

يف…"، "تطوير يف…".
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2 - ��س��م مق��دم �لطلب: يجب �أن يكون �ل�س��م بالن�س��بة لالأف��ر�د مطابقًا ملا ه��و موجود يف 
�لهوية وبالرتتيب �لتايل: �ل�سم �لأول-��سم �لأب-��سم �جلد-��سم �لعائلة، �أما بالن�سبة 
للموؤ�س�س��ات و�ل�س��ركات فيجب �أن يكون مطابقًا لال�س��م �لر�س��م�ي لها، و�إذ� وجد �أكرث من 
مقدم للطلب فتدون �لبيانات �خلا�سة مبقدم �لطلب �لأول يف هذ� �جلزء وتدون �لبيانات 
�خلا�سة ببقية مقدمي �لطلب يف �مللحق �خلا�س بذلك )منوذج رقم 101 -�أ(، و�سوف تتم 
�ملر��س��الت بني �لإد�رة ومقدمي �لطلب من خالل مقدم �لطلب �لأول �إذ� مل يوجد وكيل. 

و�إذ� مل يكن مقدم �لطلب هو �ملخرتع فيجب �إرفاق �سند �نتقال �حلق �إليه)2( .
3 - ��س��م �ملخ��رتع: يج�ب �أن يك�ون ��س��م �ملخرتع مطابقًا مل��ا هو موجود يف �لهوي��ة وبالرتتيب �لتايل: 
�ل�س��م �لأول - ��س��م �لأب - ��س��م �جلد - ��س��م �لعائلة. و�إذ� وجد �أكرث من خمرتع �س��ارك فعاًل يف 
�لخرت�ع فتدون �لبيانات �خلا�سة باملخرتع �لأول يف هذ� �جلزء وتدون بيانات �ملخرتعني �لباقني 

يف �مللحق �خلا�س بذلك )منوذج رقم 101 -ب( .
4 - معلومات �لأ�س��بقية و�لك�س��ف: �إذ� كان �لخرت�ع قد �س��بق �لك�س��ف عنه ترفق �لوثائق �لتي تبني 
تاريخ �لك�سف و�لأ�سباب �لد�عية لذلك. و�إذ� كان مقدم �لطلب �أحد مو�طني دول �حتاد باري�س �أو 
مقيمًا يف �إحد�ها �أو له من�ساأة �سناعية �أو جتارية حقيقية وفعالة عليها ويرغب �ملطالبة باأ�سبقية 
طلب �سبق �إيد�عه يف �إحدى هذه �لدول فاإنه يجب ذكر بيانات طلب �لأ�سبقية )�لدولة، رقم �لطلب، 
تاريخ �لإيد�ع( ورقم �لرب�ءة وتاريخها �إن وجد، ويف حالة وجود �أ�سبقية متعددة متالأ بيانات �أول 
�أ�س��بقية يف �لنموذج )101( وتذكر بيانات �لأ�سبقية �لالحقة يف �لنموذج رقم)101 -ج(، ويجب 
�إرفاق �سورة معتمدة من �لطلب �ل�سابق وترجمة له خالل ثالثة �أ�سهر ، ويف كل �لأحو�ل يطبق ما 

تقرره �لتفاقيات �لدولية �لأخرى يف هذ� �ملجال و�لتي تكون �ململكة طرفا فيها .
كم��ا يج��ب �إرف��اق بيانات �لإيد�عات �لأخرى �ل�س��ابقة )�لدول��ة، رقم �لطلب، تاري��خ �لإيد�ع ( ورقم 

�لرب�ءة وتاريخها �إن وجد.
 5 - �ملرفقات: تدون �أ�س��ماء مرفقات �لنموذج )�ملو��س��فة و�أي مرفقات �أخرى( وعدد �س��فحاتها رقمًا 

وكتابة ، ويف حال طلب �لأ�سبقية ي�سار �إىل �أي مرفقات بهذ� �ل�ساأن.
6 - ��س��م �لوكيل: يذكر ��س��م �لوكيل، ويج�ب �أن يكون معت�مدً� مبوجب وكالة �سادرة من كتابة �لعدل 
�إذ� كان �مل��وكل د�خ��ل �ململك��ة، �أم��ا �إذ� كان �مل��وكل خارج �ململكة فيلزم �إح�س��ار وكال��ة معتمدة من 
�جلهات �ملخت�س��ة وم�س��دقة من قب��ل ممثليات �ململكة يف �خلارج. ويج��ب �أن يرفق �لوكيل ما يثبت 

�لت�سريح له مبز�ولة مثل هذه �ملهنة د�خل �ململكة.
7 - �إقر�ر: يدون يف هذ� �جلزء ��سم مقدم �لطلب �أو �لوكيل وتوقيعه وي�ساف ختم �لوكيل �ملعتمد �إن 
وجد، وي�سار فيه �إىل حتمل مقدم �لطلب �أو �لوكيل كل ما يرتتب على �لإخالل يف تقدمي �ملعلومات 

�ل�سحيحة. 
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�سروط عامة للمو��سفة
يجب �أن ت�ستمل �ملو��سفة على �ملحتويات �لتالية وح�سب �لرتتيب �لتايل:

1 - "�مللخ�س" ، "�لو�سف �لكامل" ، "عنا�سر �حلماية" ، "�لر�سومات �لتو�سيحية".
2 - ت�ك��ون بد�ي��ة كل حمت��وى بد�ية ل�س��فحة جديدة ويذكر ��س��م كل حمتوى متو�س��طًا 
�ل�س��طر �أعل��ى �ل�س��فحة ويو�س��ع حتت��ه خ��ط ، وتك��ون �أور�ق �ملو��س��فة )فيم��ا عد� 
�لر�س��ومات( مرقمة بالتتابع مع و�س��ع رقم �ل�س��فحة متو�س��طًا حتت �لهام�س �لعلوي 

)ولي�س �سمنه(.
3 - يبد�أ �مللخ�س و�لو�سف �لكامل با�سم �لخرت�ع.

4 - تقدم �ملو��سفة من �أ�سل ون�سختني طبق �لأ�سل ميكن �ل�ستن�ساخ منها مبا�سرة مبختلف 
و�سائل �ل�ستن�ساخ.

 A4 5 - ي�ستخدم �لورق �لأبي�س مقا�س
6 - تكون �لأور�ق نظيفة وخالية من �لك�سط و�لتعديالت و�ل�سطب و�أي بقع كربونية.

7 - ي�ستعمل وجه و�حد فقط من كل ورقة.
8 - تكون �مل�سافة بني �ل�سطور حو�يل 1 �سم.

9 - ل تقل �أبعاد �لهو�م�س )فيما عد� �لر�سومات( يف كل �ل�سفحات عن �لآتي:
�لأعلى 2�سم و�لأمين 2.5�سم و�لأ�سفل 2�سم و�لأي�سر 2 �سم، ول تزيد عن �لآتي:

�لأعلى 4�سم و�لأمين 4�سم و�لأ�سفل 3�سم و�لأي�سر 3�سم، وتكون �لهو�م�س خالية متامًا.
10 - يجب ترقيم �س��طور كل �س��فحة من �ل�س��فحات ، ولعمل ذلك يكتفى برتقيم �ل�س��طر 
�خلام���س فالعا�س��ر ….وهك��ذ� ، ويكون ذلك على ي�س��ار �لهام�س �لأمي��ن منها ، ما عد� 

�حلماية" فرتقم كل �ل�سطور لكل عن�سر على حدة. "عنا�سر 
11 - يجوز �أن يح�توي �مللخ�س و�لو�سف �لكامل وعنا�سر �حلماية على �أ�سماء ورموز و�سيغ 
ومعادلت ريا�س��ية وكيميائية وم�س��طلحات علمية وغريها باحلروف �لالتينية. ول 
يجوز �أن يحتوي �أي منها على ر�سومات تو�سيحية، �أما �جلد�ول فتو�سع �سمن �لو�سف 

�لكامل للمو��سفة �إن وجدت.
12 - تكون �ملقايي�س بالنظام �ملرتي ودرجات �حلر�رة بالنظام �ملئوي. ويجوز ذكر �لوحد�ت 

�لأخرى لحقة بني قو�سني.
13 - يتحتم �إرفاق �لر�س��ومات و�لأ�سكال �لتو�سيحية �إذ� كان ذلك يوؤدي �إىل �لفهم �لكامل 

و�لو��سح لالخرت�ع.

تعليمات خا�سة بالطلبات عند �لرتجمة �إىل �لعربية
1. يجب �أن يذكر ��سم �مل�سطلح �لعلمي بلغته �لأ�سلية مر�دفًا لال�سم باللغة �لعربية عند 
وروده لأول م��رة ويكتف��ى بال�س��م �لعربي فقط يف �ملر�ت �لالحقة فيما عد� عنا�س��ر 
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�حلماية فيتم تكر�ر ذكر �مل�سطلح باللغتني.
�لت�س��ميات �ملخت�س��رة باللغ��ة �لأجنبي��ة فينبغ��ي ذك��ر �لت�س��مية كامل��ة  2. يف حال��ة 
بالعربي��ة و�لإجنليزية عند ورودها لأول مرة يف �لن�س ويكتفى بعد ذلك بالت�س��مية 

�ملخت�س�����رة.
3. ��س��تخد�م نف�س �مل�س��طلح �ملقابل باللغة �لعربية عند ورود كلمة لتينية �سبق �إطالق 

م�سطلح مقابل لها باللغة �لعربية.
4. تعتم��د �لرموز، و�لوحد�ت، و�لت�س��ميات، و�لثو�بت �لأ�سا�س��ية �لفيزيائية �لتي �أقرها 
�لحتاد �لدويل للفيزياء �لبحتة و�لتطبيقية IUPAP- �للجنة SUNAMCO �ملن�سورة 

يف وثيقة �لحتاد رقم 25
5. ت�ستخدم �حلروف �لالتينية ح�سب نظام:

 (INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED CHEMISTRY) IUPAC 

       لكتابة �لأ�س��كال �لبنائية و�ل�س��يغ �لكيميائية ورموز �لعنا�س��ر و�ملركبات و�لأ�س��ماء 
�لكيميائي��ة �أم��ا يف حالة ورود �ل�س��م �لكيميائ��ي يف �لعنو�ن فيكت��ب باللغة �لعربية 

بالإ�سافة �إىل �لالتينية.
6. تذكر �ملر�جع و�لبحوث و�ملقالت و�لكتب �لعلمية بلغتها �لأ�سلية.              

    
�سروط خا�سة بامللخ�س 

1 - يجب �أل يتجاوز �مللخ�س �أكرث من ن�سف �سفحة ويف �حلالت �لق�سوى �سفحة و�حدة.
2 - �إذ� كان هناك ر�س��ومات تو�س��يحية ي�س��ار يف �مللخ�س �إىل �ل�سكل �لذي ميثل �لخرت�ع 

ب�سكل عام ، ويو�سع رقم هذ� �ل�سكل يف �آخر �مللخ�س.
3 - �إذ� �أ�سري يف �مللخ�س �إىل مكونات موجودة بال�سكل �مل�سار �إليه يف �لفقرة �ل�سابقة ووجد 
بال�سكل �أرقام �أو حروف م�ستعملة لتمييز تلك �ملكونات فاإنه يجب ذكر هذه �لأرقام �أو 

�حلروف بني قو�سني د�خل �لن�س يف �مللخ�س.
4 - يذكر يف �مللخ�س �ملجال �لتقني وو�سف خمت�سر لأهم مكونات �لخرت�ع و��ستعماله �لرئي�س.
5 - ي�س��اغ �مللخ�س باأ�س��لوب �سهل بحيث يعطي فهما و��س��حا حلل �مل�سكلة �لتقنية وبحيث 
ميك��ن ��س��تخد�مه لأغر����س �لإعالم �لتقن��ي ومعينا يف جمال �لبح��ث �لعلمي، ويجب 

مالحظة �أن �مللخ�س ل ي�ستعمل يف تف�سري نطاق �حلماية.
6 - يجب جتنب ذكر �أهمية �أو قيمة �أو مز�يا �لخرت�ع �ملتوقعة م�ستقباًل.

7 - �إرفاق ن�سخة من �مللخ�س باللغة �لإجنليزية �إن وجدت. 
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�سروط خا�سة بالو�سف �لكامل 
يجب �أن ي�ستمل �لو�سف �لكامل على �لأجز�ء �لتالية:

1 -"خلفية �لخرت�ع" ويبني فيها �ملجال �لتقني �لذي يتناوله �لخرت�ع وو�سف حالة 
�لتقني��ة �ل�س��ابقة مب��ا يف ذل��ك �أي وثائ��ق يك��ون �ملخ��رتع عل��ى عل��م بها، م��ع ذكر �أي 

م�ساكل تتعلق بحالة �لتقنية �ل�سابقة من �ساأن �لخرت�ع �لتغلب عليها. 
2 - "�لو�سف �لعام لالخرت�ع" ويبني فيه مز�يا �لخرت�ع مقارنة بحالة �لتقنية �ل�سابقة 
وكيفية �لتغلب على �ل�سعوبات �أو �مل�ساكل �ل�سابقة كما يبني فيه �لهدف من �لخرت�ع، 
ويك��ون جمي��ع ذلك بطريقة و��س��حة بحيث تتيح ل�س��احب �ملعرف��ة �لعادية باملجال 

�لتقني فهمه، وعادة ما يتعلق هذ� �جلزء بعن�سر �حلماية �لرئي�س.
3 - "�سرح خمت�سر للر�سومات" ويبني فيه �سرح خمت�سر لالأ�سكال وقطاعاتها �إن وجدت.

4 - "�لو�سف �لتف�سيلي" يجب �أن يكون �لو�سف و��سحًا وكافيًا لتمكني رجل �ملهنة �لعادي 
من تنفيذ �لخرت�ع، و�أن يت�س��من �س��رحا تف�س��يليا لالخرت�ع كما يجب �أن يبني مقدم 
�لطل��ب �أف�س��ل طريقة يعرفه��ا �ملخ��رتع لتنفيذ �لخ��رت�ع عند تاريخ تق��دمي �لطلب 
�أو تاريخ �لأ�س��بقية. ويجب �أن يت�س��من �ل�س��رح �لإ�س��ارة �إىل �لر�س��ومات �لتو�سيحية 

�ملرفقة بالتف�سيل.
ويف حال��ة �أن �لطل��ب يحت��وي على ت�سل�س��ل ور�ثي فاإنه يجب �إرفاقه �أي�س��ا م�س��تقال على 

و�سيط تخزين �ليكرتوين.
 وتكون �لأجز�ء �ل�سابقة مرتبة بالت�سل�سل حتت �لعناوين �لتالية:

"�لو�سف  "�سرح خمت�سر للر�سومات" ،  "�لو�سف �لعام لالخرت�ع" ،  "خلفي�ة �لخرت�ع" ، 
�لتف�س��يلي" . ويت��م ذك��ر �لعن��و�ن يف بد�ية �ل�س��طر ويو�س��ع حتته خط ول ي�س��تلزم 

بد�ية �جلزء بد�ية �سفحة جديدة. 

�سروط خا�سة بعنا�سر �حلماية
1. يجب �أن يحتوي �لطلب على عن�سر حماية و�حد م�ستقل على �لأقل، ويجوز �أن يت�سمن 
عنا�سر حماية �أخرى م�ستقلة و�أخرى معتمدة، ويجب ترقيمها بالتتابع على �أن يكون 

عن�سر �حلماية رقم و�حد هو �لذي يعرف باأو�سع نطاق مطلوب.
2. يج��ب �أن تعط��ي عنا�س��ر �حلماي��ة تعريفًا تامًا بنط��اق �حلماية �ملطل��وب مبا يف ذلك 
�ملكونات �لأ�سا�س��ية لالخ��رت�ع كما يجب �أن تكون حمددة �لنطاق باملقارنة مبا ك�س��ف 

عنه يف �لو�سف �لكامل.
ف بالخ��رت�ع )ولي���س مز�ياه(  3. تك��ون عنا�س���ر �حلماي��ة و��س��حة ومرت�بط��ة وتع��رِّ
بطريقة حمددة ي�سهل بها �لتاأكد من نطاق �حلماية دون �لرجوع �إىل �لو�سف �لكامل 

�أو �لر�سومات �لتو�سيحية �إل يف �ل�سرورة �لق�سوى. 
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4. ُت�س��اغ عنا�س��ر �حلماية كلما كان ذل��ك ممكنًا بحيث مييز �جل��زء �جلديد �أو �خلطوة 
�لبتكارية يف نطاق �حلماية، فمثاًل يعرف �لخرت�ع �ملر�د حمايته بتحديد مكوناته 
وخ�سائ�سه �لتقنية ويلي ذلك عبارة " �ملتميز ب� …" �أو "�لتح�سني يت�سمن ..." �أو �أي 

عبارة �أخرى مماثلة، ثم يذكر ما هو جديد �أو �بتكاري لتمييزه عن �أي �خرت�ع �آخر.
5. �إذ� ت�س��من �لطلب ر�س��ومات تو�سيحية و�أ�سري يف عن�سر �حلماية �إىل مكونات موجودة 
باأحد �لأ�س��كال مت�س��منة �أرقاما �أو حروفا م�س��تعملة لتمييز تلك �ملكونات فاإنه يجوز 

ذكر هذه �لأرقام �أو �حلروف بني قو�سني د�خل �لن�س يف عن�سر �حلماية.

�سروط خا�سة بالر�سومات �لتو�سيحية
1 -  يجب �أن ي�س��تعمل للر�س��ومات �لتو�س��يحية ورق مقا�س A4 يوؤدي �إىل ر�سومات جيدة 

وو��سحة ميكن ��ستن�ساخها بو�سوح.
2 -  ل تقل �أبعاد �لهو�م�س يف كل �ل�سفحات عن �لآتي:

        �لأعلى 2.5�سم و�لأمين 2.5�سم و�لأ�سفل 1�سم و�لأي�سر 1.5�سم.
3 -  يج�ب �أن ترقم �لأور�ق بالتتابع مع ذكر �لعدد �لكلي لأور�ق �لر�س��ومات �لتو�س��يحية 

مثاًل 4/1، 4/2، 4/3، 4/4، وذلك حتت �لهام�س �لعلوي يف و�سط �ل�سفحة.
4 -  يجوز �أن حتتوي �لورقة على �أكرث من �س��كل كما ميكن عند �ل�س��رورة و�س��ع �سكل و�حد 

على �أكرث من ورقة ب�سرط �أن ي�سهل جمعها جنبا �إىل جنب و�لتو�سل �إىل ر�سم و�حد.
5 -  يج���ب ترقيم �لأ�س��كال باأرقام منف�س��لة بغ���س �لنظر عن رقم �لورق��ة ويجب ، كلما 

�أمكن ، �حلر�س على ترتيبها وجمعها بتتابع �أرقامها.
6 -  يجب �أل يقل مقا�س �أرقام مكونات �أ�س��كال �لر�س��ومات �لتو�س��يحية �أو �حلروف �لتي 
ت�س��تعمل لتمييز مكوناتها عن 3ملم كما يجب ��س��تعمال �لأرقام �أو �حلروف نف�س��ها يف 

�لر�سومات �ملختلفة لتمييز نف�س �ملكونات.
7 -  يج��ب �أن تك��ون �لر�س��ومات �لتو�س��يحية غ��ري مظّلل��ة وذ�ت خطوط �س��ود�ء د�كنة، 

ويو�سح مكان �ملقطع بخطوط متقطعة.
8 -  يجب �أل حتتوي �لر�سومات �لتو�سيحية على �أي كلمات لغر�س �لو�سف �أو غريها، ويجوز 

عند �ل�سرورة �لق�سوى ��ستعمال بع�س �لكلمات لإي�ساح بع�س �ملعامل �لرئي�سة.

مرفقات �أخرى للطلب
عل��ى مق��دم �لطلب تزوي��د �لإد�رة ب�س��ورة م��ن تقاري��ر �لفح�س وتقاري��ر �لبحث 
وتزويدها مبا تطلبه من �س��ور لطلبات �س��بق تقدميها �أو بر�ء�ت �خرت�ع مت منحها من 

مكاتب �أخرى عن �لخرت�ع نف�سه.
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�آلية جتزئة �لطلبات )3([
1 - تق��دمي طل��ب تعديل و�إ�س��افة للطلب �لأ�س��لي )�لأول( يتم فيه طلب حذف عنا�س��ر 

�حلماية �ملر�د جتزئتها من �لطلب.
2 - يق��دم خط��اب مرفق��ًا بالطلب �ملجز�أ )�جلديد( يو�س��ح فيه �أن ه��ذ� �لطلب عبارة عن 
طلب جزئي من �لطلب رقم......... و�لذي مت �إيد�عه يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية 

بتاريخ   /  /  14ه� �ملو�فق   /   /     20 م.
3 - تق��دمي طلب جديد بنف�س مو��س��فة �لطلب �ل�س��ابق ويذك��ر يف �أول خلفية �لخرت�ع 

�لعبارة �لتالية: 
      " �إن ه��ذ� �لطل��ب عب��ارة ع��ن طلب جزئي من �لطل��ب رقم...... و�ل��ذي مت �إيد�عه يف 
�ململك��ة �لعربي��ة �ل�س��عودية بتاري��خ   /  /  14ه��� �ملو�فق   /   /     20 م"  وتو�س��ع فيه 

�لعنا�سر �لتي مت جتزئتها من �لطلب �لأول.
4 - يعام��ل �لطلب �ملجز�أ �جلديد معاملة �لطلب �جلديد من حيث ر�س��وم �لن�س��ر وتكاليف 
�لفح���س �ملو�س��وعي و�ملن��ح، �أما �ملقابل �ملايل �ل�س��نوي فانه يعامل باأث��ر رجعي بحيث 
يطلب من مقدم �لطلب دفع �ملقابل �ملايل �ل�س��نوي عن جميع �ل�سنو�ت من تاريخ �إيد�ع 
�لطلب �لأ�س��لي.  كما تتم خماطبته لأي �إجر�ء على �أ�س��ا�س �أنه طلب جديد م�س��تقل 
وكذلك بالن�سبة لالإجر�ء�ت �خلا�سة باملنح و�لرف�س و�لإ�سقاط مع �حتفاظه بتاريخ 

�إيد�ع �لطلب �لأ�سلي كما ن�ست على ذلك �لالئحة �لتنفيذية.
5 - يتم تعبئة �خلانة �خلا�سة بذلك يف منوذج رقم 101.

6 - يتم �لن�سر عن جتزئة �لطلب يف ن�سرة �لإد�رة.
7 - يتم �لإ�سارة يف �ل�سفحة �لأوىل للطلب عند ن�سره  بال�سكل �لتايل:

     " ]62  طلب جمز�أ من �لطلب رقم0000000 " .
8 - بعد منح �لطلب �جلديد بر�ءة �خرت�ع ي�سار يف �ل�سفحة �لأوىل للرب�ءة  بال�سكل �لتايل:

 ." رقم0000000  �لطلب  من  جمز�أ  طلب    62[ "

--------------------------------------
1 : ��ستنادً� �إىل �لالئحة �لتنفيذية لنظام بر�ء�ت �لخرت�ع و�لت�سميمات �لتخطيطية للد�ر�ت �ملتكاملة و�لأ�سناف �لنباتية و�لنماذج �ل�سناعية.

2 : ��ستنادً� �إىل �ملادة �لثامنة من نظام بر�ء�ت �لخرت�ع و�لت�سميمات �لتخطيطية للد�ر�ت �ملتكاملة و�لأ�سناف �لنباتية و�لنماذج �ل�سناعية.
3 : ��س��تنادً� �إىل �مل��ادة �ل�ساد�س��ة و�لأربع��ون من نظ��ام بر�ء�ت �لخرت�ع و�لت�س��ميمات �لتخطيطي��ة للد�ر�ت �ملتكاملة و�لأ�س��ناف �لنباتي��ة و�لنماذج 

�ل�سناعية، و�ملادة �لثالثة و�لثالثون من �لالئحة �لتنفيذية للنظام.
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