
 

 

 أدخل عنوان �اللغة العر�یة

English Heading 

 الملخـــص 

 و�شتمل على التالي: ..........،تستخدم في ........ علق االختراع الحالي بـــــــ  یت

مكونات الجهاز والرقم الذي یدل  ....... (فیما سبق تذ�ر .)؟......( )،؟( .......)،  ؟(...... 

 علیها في الشكل الرئیسي الذي سیسجل في األسفل) 

 ). ؟الشكل رقم (



 

 

 �كتب عنوان االختراع �العر�ي

 یكتب عنوان االختراع باإلنجلیزي إن وجد 

الوصف الكامل  
 خلفیة االختراع

 ). ........................و�صفة خاصة ( ،) .........یتعلق االختراع الحالي �شكل عام (

المتوفرة حالیا في األسواق <<یذ�ر العیوب  )، ... الطرق ،  الجدیر �الذ�ر �أن ( األجهزة 

 الموجودة فیها >>. 

على سبیل المثال البراءة <<یذ�ر    ،م الكشف عنها في التقنیة السا�قةووفقًا للتقنیات المتاحة التي ت  5 

<<یذ�ر   ،مصدر البراءة على سبیل المثال أمر�كیة أو �ا�انیة إلخ..>> رقم <<یذ�ر رقم البراءة>> 

 وصف العیوب الموجود في البراءة المستشهد بها>>.

)  على <<ذ�ر الحل المقترح لحل تلك  ه(قادر)    ، ...  طر�قة،    لذا توجد حاجة لتوفیر ( جهاز

  .وب الموجودة في التقنیة السا�قة>> العی

 10 الوصف العام لالختراع 

) ( �ستخدم / تستخدم )   ، ... طر�قة ،هدف هذا االختراع على ضوء ما سبق هو توفیر ( جهاز 

 ) >>.  ، ...  الطر�قة ،<<یذ�ر الوظیفة التي یؤدیها ( الجهاز 

ة <<یذ�ر فئة االختراع على سبیل المثال  ووفقًا ألحد نماذج االختراع, یتحقق هذا الهدف بواسط

 ،) >> (�ستخدم / تستخدم) في <<یذ�ر الوظیفة التي یؤدیها ( الجهاز  جهاز ، طر�قة ، ....

 15 الطر�قة) >>. ، والذي �شتمل على: 

 الرئیسیة المكونة لالختراع (یذ�ر الرقم الذي �مثل العنصر في الرسومات)>>,  المیزة<< یذ�ر 

<< یذ�ر أحد المزا�ا الرئیسیة اآلخرى المكونة لالختراع (یذ�ر الرقم الذي �مثل العنصر في 

 الرسومات)، وآلیة ر�طه مع العنصر السابق المذ�ور في الفقرة أعاله>>,  



 

 

�ر أحد المزا�ا الرئیسیة اآلخرى المكونة لالختراع (یذ�ر الرقم <<االستمرار بنفس الطر�قة وذلك بذ 

الذي �مثل العنصر في الرسومات)، وآلیة ر�طه مع العنصر السابق المذ�ور في الفقرة أعاله إلى  

 أن تنتهى من ذ�ر جمیع العناصر األساسیة المكونة لالختراع>>>.  

  تالي وعناصر الحما�ة المرفقة.وسوف تتضح جوانب وممیزات أخرى لالختراع من الوصف ال

 5 شرح مختصر للرسومات 

 >>>.1: <<<وصف مختصر للشكل  1یوضح شكل  

 وتذ�ر هنا أرقام المكونات 

)1 .... ( 

)2 ......( 

 10 وهكذا �ستمر في حال وجود أكثر من شكل 

 الوصف التفصیلي: 

<< یذ�ر شرح تفصیلي   >>، طر�قة ، ... )  ( جهازل (...) فإن و�ما هو مبین في الشك

لالختراع �ما �جب أن یبین مقدم الطلب أفضل طر�قة �عرفها المخترع لتنفیذ االختراع. و�جب أن  

 یتضمن الشرح اإلشارة إلى الرسومات التوضیحیة المرفقة �التفصیل>>.

 15 

 

 

 

یتم تحقیق   الكیفیة,  في <<یذ�ر الوظیفة  دم )  ( �ستخدم / تستخ( جهاز ، طر�قة ، ... )  و�هذه 

 20 >>. طر�قة ، ... ) الجهاز ، ال( التي یؤدیها 



 

 

عناصر الحما�ة 

<<یذ�ر فئة االختراع على سبیل المثال جهاز،طر�قة أو �رسي متحرك إلخ >> �ستخدم في   -1 

 <<یذ�ر الوظیفة التي یؤدیها الجهاز أو الطر�قة >>، و�شتمل على: 

 المكونة لالختراع (یذ�ر الرقم الذي �مثل العنصر في الرسومات)>>, <<یذ�ر المیزة الرئیسیة 

<<یذ�ر أحد المزا�ا الرئیسیة اآلخرى المكونة لالختراع (یذ�ر الرقم الذي �مثل العنصر في 

 5 الرسومات)، وآلیة ر�طه مع العنصر السابق المذ�ور في الفقرة أعاله>>,  

ا�ا الرئیسیة اآلخرى المكونة لالختراع (یذ�ر الرقم <<االستمرار بنفس الطر�قة وذلك بذ�ر أحد المز 

الذي �مثل العنصر في الرسومات)، وآلیة ر�طه مع العنصر السابق المذ�ور في الفقرة أعاله إلى  

 أن تنتهى من ذ�ر جمیع العناصر األساسیة المكونة لالختراع>>>.

 

وفقًا لعنصر تحرك إلخ >>  جهاز، طر�قة أو �رسي م<<یذ�ر فئة االختراع على سبیل المثال    -2 10 

)>> �شتمل أ�ضا على 1, حیث �كون << المیزة الرئیسیة المذ�ورة في عنصر الحما�ة (  1الحما�ة 

<<ذ�ر تفصیل أكثر لذلك العنصر على سبیل المثال نوع التثبیت هل هو �مسار لولبي أو برشام  

  أو مقاسه أو شكله>>.
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