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كلمة أ.د/عادل السيد مبارك
رئيس اجلامعة
اميان ًا من جامعة املنوفية – قطاع شئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة -بضرورة دعم الباحثني
واملخترعني واملبدعني سواء من منسوبي اجلامعة أو الغير وحماية حقوقهم املالية واألدبية
ومساعدتهم يف تسجيل اختراعاتهم وابتكارات عقولهم مبكتب براءات االختراع املصري بأكادميية
البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة ،للحصول على براءة االختراع ،وتيسير ًا على الباحثني
واملخترعني واملبدعني إلنهاء إجراءات تسجيل االختراع أو منوذج املنفعة أو التصميمات التخطيطية
للدوائر املتكاملة أو املعلومات غير املفصح عنها ،وتوفير الوقت واجلهد واالنتظار والترقب حتى
احلصول على البراءة ،ومساعدتهم على التفرغ لالبداع واالختراع واالبتكار ،مما ميثل طفرة يف
حماية حقوق امللكية الفكرية.
قامت جامعة املنوفية ممثلة يف قطاع شئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة بإنشاء نقطة اتصال
مرتبطة الكتروني ًا مبكتب براءات االختراع املصري بأكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة.
كما قامت اجلامعة بتوقيع بروتوكول التعاون مع أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا  -مكتب
براءات االختراع املصري -لالستفادة من امكانيات االكادميية والشبكة اإللكترونية لنقاط االتصال
املرتبطة إلكتروني ًا مبكتب براءات االختراع املصري باألكادميية.
يأتي ذلك يف اطار حماية حقوق امللكية الفكرية املادية واألدبية ،فهي من األهمية مبكان يف اقتصاديات
دول العالم املعاصر ،وتقوده نحو عصر جديد من االستثمار فيه والنهوض به يف شتى املجاالت.
هذا وتسعى اجلامعة حثيث ًا يف تطوير خدماتها املقدمة للسادة املخترعني لتيسير وتسهيل حماية
حقوقهم الفكرية وملكاتهم الذهنية ،فضالً عن التوعية القانونية والعلمية والدعم الفني والتقني
يف مجال ثقافة حقوق امللكية الفكرية.

كلمة أ.د  /عبد الرحمن محمود الباجورى
نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة
اميان ًا من جامعة املنوفية – قطاع شئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة -بضرورة دعم الباحثني
واملخترعني واملبدعني سواء من منسوبي اجلامعة أو الغير وحماية حقوقهم املالية واألدبية
ومساعدتهم يف تسجيل اختراعاتهم وابتكارات عقولهم مبكتب براءات االختراع املصري بأكادميية
البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة ،للحصول على براءة االختراع ،وتيسير ًا على الباحثني
واملخترعني واملبدعني إلنهاء إجراءات تسجيل االختراع أو منوذج املنفعة أو التصميمات التخطيطية
للدوائر املتكاملة أو املعلومات غير املفصح عنها ،وتوفير الوقت واجلهد واالنتظار والترقب حتى
احلصول على البراءة ،ومساعدتهم على التفرغ لإلبداع واالختراع واالبتكار ،مما ميثل طفرة فى
حماية حقوق امللكية الفكرية.
قامت جامعة املنوفية ممثلة يف قطاع شئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة بإنشاء نقطة اتصال
مرتبطة الكتروني ًا مبكتب براءات االختراع املصري بأكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة.
كما قامت اجلامعة بتوقيع بروتوكول التعاون مع أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا  -مكتب
براءات االختراع املصري -لالستفادة من امكانيات االكادميية والشبكة اإللكترونية لنقاط االتصال
املرتبطة إلكتروني ًا مبكتب براءات االختراع املصري باألكادميية.
يأتي ذلك يف اطار حماية حقوق امللكية الفكرية املادية واألدبية ،فهي من األهمية مبكان يف اقتصاديات
دول العالم املعاصر ،وتقوده نحو عصر جديد من االستثمار فيه والنهوض به يف شتى املجاالت.
هذا وتسعى اجلامعة حثيث ًا يف تطوير خدماتها املقدمة للسادة املخترعني لتيسير وتسهيل حماية
حقوقهم الفكرية وملكاتهم الذهنية ،فضالً عن التوعية القانونية والعلمية والدعم الفني والتقني
يف مجال ثقافة حقوق امللكية الفكرية.

أهداف نقطة االتصال
• تقدمي اخلدمات للمنتفعني واملستفيدين من مستخدمي إجراءات وخدمات مكتب
براءات االختراع املصري 0
• تبسيط وتسهيل إجراءات تسجيل براءات االختراع واستيفاء النماذج اخلاصة بطلب
البراءة 0
• متثل نقطة االتصال باجلامعة مكتب استقبال مؤقت لطلبات التقدم للبراءات
واالستفسارات عن استيفاء النماذج ومتابعة اإلجراءات 0
• اإلجابة عن كافة االستفسارات والتساؤالت للمخترعني واملبدعني من خالل
موقع النقطة على االنترنت او تليفونيا او من خالل موقع مكتب براءات االختراع املصري
باألكادميية 0
• إنهاء اإلجراءات اخلاصة بتقدمي طلب احلصول على براءة االختراع 0
• حل مشاكل املتعاملني واملستفيدين من نقطة االتصال من خالل املفوض بالعمل
بالنقطة 0
• متابعة سداد الرسوم السنوية للمخترعني واملبدعني واملودعة طلباتهم من خالل
نقطة االتصال الستمرار حمايتها املادية واألدبية حتى ال تسقط فى امللك العام.
• تشجيع املبدعني واملخترعني مبا يتناسب مع أهداف ومهام مكتب براءات االختراع
املصري 0
• تسهيل تبادل املعلومات التكنولوجية باجلهات املعنية بالتطبيق الفعال لألبحاث
العلمية 0

الية التنفيذ
 -1يتقدم املخترع أو املبدع بطلب لتسجيل االختراع إلى نقطة االتصال باجلامعة
التي تقوم بالنيابة عنه وبتفويض منه برفع الطلب إلى األكادميية للحصول على
املوافقة على قبول طلبه وفحصه من خالل اللجان املتخصصة باألكادميية 0
 - 2تتلقى نقطة االتصال باجلامعة الطلب واالستفسارات ويرد عليها من خالل
الدخول على موقع مكتب براءات االختراع املصري بالقاهرة وتوصيل االستفسارات
املقدمة إلى املختصني مبكتب براءات االختراع املصري باألكادميية ثم يقوم بالرد
عليها مباشرة توفيرا للجهد والوقت على املستفيدين من اخلدمة بدال من الذهاب
إلى القاهرة 0
 - 3تقدم الطلبات إلى نقطة االتصال باجلامعة يوميا من الساعة التاسعة صباحا
حتى الثالثة عصرا ماعدا يومي اجلمعة والسبت واإلجازات الرسمية

امللكية الفكرية
امللكية الصناعية
• براءات االختراع ومناذج املنفعة
• ال��ت��ص��م��ي��م��ات التخطيطية
للدوائر املتكاملة
• املعلومات غير املفصح عنها
• العالمات التجارية وعالمات
اخلدمة
• الرسوم والنماذج الصناعية
• املؤشرات اجلغرافية
• األصناف النباتية

حق املؤلف واحلقوق املجاورة

• ح���ق امل���ؤل���ف ال�����ذى ي��ت��ض��م��ن :
املصنفات األدبية والفنية كالروايات
والقصائد واملسرحيات واألفالم واإلحلان
املوسيقية والرسوم واللوحات والصور
والتماثيل والتصميمات الهندسية
• احلقوق املجاورة  :حقوق فنانى
األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية
وحقوق هيئات اإلذاعة املتصلة ببرامج
الراديو والتليفزيون

دور مكتب البراءات
توفير احلماية القانونية طبقا للقانون  82لسنه  2002واالتفاقيات الدولية
( باريس – التريبس – التعاون الدولي بشأن البراءات  ) PCTلكل من :
 .1براءات االختراع
 .2شهادة املنفعة
 .3الرسوم التخطيطية للدوائر املتكاملة
اوال  :احلصول على براءة إختراع أو منوذج منفعة
ماهى براءة االختراع ؟
سند احلماية الذى متنحه اإلدارة باسم الدولة عن االختراع
البراءة  :هى حق استشارى مينح نظير اختراع يكون :
• منتج جديد أو حتديث وتطوير فى منتج 0
• عملية تتيح طريقة جديدة الجناز عمل ما 0
• حال تقنيا جديدا ملشكلة ما

شروط منح البراءة
• اجلدة ( ) NOVELTY
أن يكون موضوع االختراع جديدا ولم يسبق النشر أو اإلعالن عنه باى صورة
أو التداول يف األسواق 0
• القابلية للتطبيق الصناعي
أن تكون الفكرة قابلة للتطبيق يف الصناعة 0
• االبتكارية أو اخلطوة اإلبداعية
أال يكون االختراع بديهيا للمتخصص يف نفس املجال 0

ال متنح براءة اختراع او شهادة منفعة
• األبحاث واألنواع النباتية أو احليوانية أو الطرق البيولوجية إلنتاج
النبات او احليوان ويستثنى من ذلك طرق علم األحياء الدقيقة ومنتجاتها
0
• طرق التشخيص والعالج واجلراحات الالزمة ملعاجلة البشر أو احليوانات
0
• املبادئ واالكتشافات والنظريات العلمية والطرائق الرياضية 0
• املخططات أو القواعد أو الطرائق املتبعة ملزاولة األعمال التجارية أو
ممارسة األنشطة الذهنية املحضة أو لعبة من اللعب 0
• االختراعات التي من ينشأ عن نشرها أو استغاللها إخالل بالنظام العام
أو اآلداب 0

مدة احلماية
تكفل البراءة ملالكها حماية اختراعه ملدة  20سنه من تاريخ إيداع طلب البراءة
أو من تاريخ إيداع الطلب الدولي طبقا التفاقية التعاون بشأن البراءات PCT

حقوق مالك البراءة
• ملالك البراءة احلق يف تقرير من الذي يجوز له أو ال يجوز له االنتفاع
بالبراءة خالل مدة احلماية 0
• يجوز ملالك البراءة التصريح ألطراف أخرى أو الترخيص لها باالنتفاع
باالختراع طبقا لشروط معينه 0
• يجوز ملالك البراءة بيع حقه يف االختراع 0
• وال يجوز ملالك البراءة عند انقضاء مدة احلماية منع الغير يف االنتفاع
بها 0
• وال يجوز ملالك البراءة منع االنتفاع بها يف أغراض البحث 0

كيف متنح البراءة
ايداع طلب براءة باملكتب الوطنى او املكتب الدولى يشتمل على
• أسم االختراع وبيانات مبجاله التقني 0
• خلفية االختراع ووصفا واضحا وتفاصيل كافية الى شخص له معرفة
متوسطة فى املجال كى يستعمل االختراع أو ينفذه 0
• الرسومات والتصاميم ان وجدت 0
• عناصر احلماية اى املعلومات التى حتدد نطاق احلماية املمنوحة
مبوجب البراءة 0

مبدأ إقليمية احلماية
أى احلماية محلية ( داخل جمهورية مصر العربية فقط ) وحتى حتصل
على احلماية فى أى دول أخرى فال بد من تقدمي طلب محلى للدولة املراد
احلماية بها حيث ال يوجد براءة عاملية ونظام التعاون الدولي بشأن البراءات
واملعروف (  ) PCTهو نظام إيداع دولي وليس نظام ملنح البراءة

ثانيا  :شهادة املنفعة
سند احلماية الذي متنحه اإلدارة باسم الدولة عن اختراع ال ينتج عن نشاط
ابتكاري كاف ملنح اختراع عنه 0
• مدة احلماية  7سنوات من تاريخ تقدمي الطلب 0
• احلقوق املترتبة على هذه الشهادة هى نفس حقوق مالك براءة االختراع
0
• احلصول على شهادة املنفعة هى نفس خطوات احلصول على براءة االختراع
0
• شروط احلصول على الشهادة هي اجلدة والقابلية للتطبيق الصناعي 0

برجاء كتابة البيانات اآلتية على - : CD
 – 1استمارة طلب البراءة “ نسخة ورقية
واحدة “ 0
 – 2الوصف املختصر العربي “  3نسخ ورقية
“0
 - 3الوصف املختصر االجنليزي “  3نسخ
ورقية “ 0
 - 4محضر إيداع املستندات “  3نسخ ورقية
0:
 - 5الوصف التفصيلي “  3نسخ ورقية 0 :

الرسوم املستحقة اخلاصة ببراءات
االختراع ومنازج املنفعة والتصميمات
التخطيطية للدوائر املتكاملة
ال���رس���وم باجلنيه
نوع اخلدمة
املصري
ط��ل��ب م��ق��دم للحصول ع��ل��ى ب���راءة
اختراع  150عن كل طلب
طلب مقدم للحصول على براءة منوذج
 100عن كل طلب
منفعة
طلب م��ق��دم م��ن ط��ال��ب يف مؤسسة
تعليمية على مختلف أنواعها
إعفاء كامل
االستعالم مجانا
دليل التقدمي مجانا
البحث للطلبة يف قواعد البيانات
مجانا
كيفية استيفاء استمارات الطلب
مجانا
االستفسارات باملكتب مجانا
مع إضافة قيمة الدمغات املستحقة
وفقا لقانون الدمغة 0

اإلشراف العام

أ.د /عبد الرحمن محمود الباجورى

نائب رئيس اجلامعة
لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة
إعداد ومراجعة
أ  /عالء فتحي مصطفى
مدير عام االدارة العامة لشئون خدمة
املجتمع
د /سعد عاطف حسنني
أخصائي نظم ولوائح أول
باإلدارة العامة لشئون خدمة املجتمع
ومفوض اجلامعة لدى مكتب براءات
االختراع املصري
باحث قانونى نقطة االتصال
مع حتيات
قطاع شئون خدمة املجتمع وتنمية
البيئة

ملزيد من املعلومات عن تسجيل الطلبات بنقطة اتصال
مكتب براءات االختراع املصري يرجى االتصال بالنقطة
على العنوان والتليفون والفاكس أو البريد اإللكتروني
أو املوقع املذكورين بعالية باإلدارة العامة للجامعة 0

العنوان
اإلدارة العامة جلامعة املنوفية – شبني الكوم –
شارع جمال عبد الناصر
مبنى إدارة مشروعات تطوير األداء اجلامعي –
الدور األرضي
تليفون وفاكس 048/2222963 048/2329094 :
البريد اإللكتروني meno�@fpepomu2030 :

