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مقدمة

اليوم العالمى للملكية الفكرية
 انضمام السلطنة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

م1997عام 
 لمحة تاريخية عن اصدار قوانين الملكية الفكرية

بالسلطنة
 انضمام السلطنة التفاقية التــــعاون بشأن البراءات

 )PCT  ( م2001فى عام



الوضع الحالى للبراءات

 حتى نھاية عام  2002عدد الطلبات المقدمة من عام
.طلب  2864ھو  2015

 استكمال ادخال البيانات الببلوجرافية للطلبات على قاعدة
.بيانات البراءات المحلية 

 وحتى االن  2013ارشفة الطلبات الكترونيا منذ عام.
 الفحص الموضوعى للطلبات بالمكتب المصرى للبراءات

.م2015بداية من عام 



نماذج / انواع طلبات براءات االختراع 
المنفعة المقدمة لدائرة الملكية الفكرية

الطلبات المحلية
الطلبات المقدمة طبقا التفاقية باريس
 الطلبات المقدمة فى المرحلة الوطنية طبقا التفاقية

) PCT( التعاون بشأن البراءات 



براءات االختراع ونماذج المنفعة
ھو االختراع ؟ ما
ھى براءة االختراع ؟ ما
ھو نموذج المنفعة ؟ ما
ما ھى شھادة المنفعة ؟



التى تم االنضمام  والمعاھداتاالتفاقيات 
الخاصة بالبراءاتو اليھا

اتفاقية باريس
معاھدة التعاون بشأن البراءات  )PCT (
معاھدة بودابست
معاھدة قانون البراءات  )PLT (



نوع الحماية التى توفرھا البراءة او 
المنفعة شھادة

 الصنع أو االنتفاع أو التوزيع او البيع ألغراض
تجارية بترخيص من المالك

 االنفاذ ووقف التعدى
بطالن البراءة



البراءة او نموذج  طلب كيف يتم تسجيل
المنفعة ؟

إيداع طلب البراءة بالشروط المحددة وفقا للقانون والالئحة
ملىء االستمارات المخصصة لذلك–
الفحص الشكلى المبدئى للطلب للتأكد من أستيفاء الحد االدنى من –

المستندات المطلوبة لاليداع ومراعاة المھل الخاصة باالولويات 
ان وجدت 

سداد الرسوم المستحقة–
أصدار ايصال االستالم برقم وتاريخ ايداع الطلب–
ادخال البيانات الببلوجرافية للطلب وارشفته فى نظام البراءات –



البراءة او نموذج  طلب كيف يتم تسجيل تابع
المنفعة ؟

 الفحص الشكلى للطلب:
التاكد من استيفاء المستندات خالل المھل القانونية –
التاكد من سداد الرسوم–
) فى حال وجودھا ( أخطار بأستيفاء النواقص –
أصدار القرار بقبول الطلب او رفضه شكليا–



البراءة او نموذج  طلب كيف يتم تسجيل تابع
المنفعة ؟

 الفحص الفنى للطلب:
فحص الطلبات فنيا بالمكتب المصرى واصدار تقرير البحث –

والفحص
أخطار مقدم الطلب بالنتيجة مرفقا بھا نسخة من تقريرى البحث –

والفحص
االشھار عن الطلبات المقبولة فنيا–
منح البراءة والنشر عنھا –
أصدار شھادة المنح –



الموضوعات التى ال تمنح عنھا براءة 
اختراع

 االكتشافات والنظريات العلمية والطرق واألساليب
الرياضية

خطط وقواعد أو طرق ممارسة األعمال التجارية
ھا عن بيئتھاالمواد الطبيعية، فيما عدا عمليات عزل
المواد المعروفة التي تم اكتشاف استخدام جديد لھا
الحيوانات، غير األحياء الدقيقة، والطرق البيولوجية
النظــام العام واآلدابالمخلة باالختراعات



او شھادة المنفعةشروط منح البراءة 

الحداثة ( الجدة(
الخطوة االبداعية
القابلية للتطبيق الصناعى



من يمنح البراءات او شھادة المنفعة

دائرة الملكية الفكرية بالسلطنة
 مكتب براءات دول مجلس التعاون الخليجى

)GCC(



الى  2002من المقدمة  البراءات عدد طلبات
2015



أشكركم على حسن االستماع

 يمكننا التواصل على أيميل البراءات
omanpatent@yahoo.com


