SAIP PPH REQUEST FORM

REQUEST FOR PARTICIPATION IN
THE PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH) PILOT PROGRAM
أ.

طلب االشتراك في البرنامج التجريبي للمسار السريع لفحص طلبات براءات االختراع
المعلومات البيبليوغرافية
A. Bibliographic Data
رقم الطلب

Application Number

اسم مقدم الطلب

Applicant's name

اسم المخترع

Inventor name

عنوان االختراع

Title of invention

ب .المطلوب
B. Request
Applicant requests participation in the Patent Prosecution Highway (PPH) pilot program based on:
يطلب مقدم الطلب االشتراك في البرنامج التجريبي للمسار السريع لفحص طلبات براءات االختراع ( )PPHعلى
أساس:
مكتب الفحص السابق

نوع نتائج مكتب الفحص
السابق

USPTO
□ PPH
)(National Office Actions
□ PCT-PPH
)(International Work Products

)Office of Earlier Examination (OEE

 المسار السريع لفحص طلبات
براءات االختراع (نتائج الفحص للمكتب

OEE Work Products Type

الوطني)

 المسار السريع لفحص طلبات
براءات االختراع (نتائج الفحص في
المرحلة الدولية)
رقم طلب مكتب الفحص السابق

OEE Application Number

رقم طلب األسبقية أو رقم طلب
معاهدة التعاون بشأن البراءات

Priority Application Number or
PCT Application Number

طلب مكتب الفحص السابق
والطلب المودع المحدد أعاله
كالهما لهما التاريخ األقدم
التالي (تاريخ اإليداع أو
األسبقية)

Both the OEE application and the
above identified application have
the following earliest date (filing
or priority date):

C. List of Required Documents

 قائمة الوثائق المطلوبة.ج
□ attached
□ Previously submitted
□ Provided via USPTO’s
dossier /PATENTSCOPE
□Not required because the
decision to grant a patent
was the first office action.

1) A copy of OEE work
product(s)

) نسخة من نتائج مكتب1(
الفحص السابق

 مرفقة
USPTO’s  متوفرة عبر نظام
dossier /PATENTSCOPE

 قدمت مسبقا
 غير مطلوب ألن قرار منح براءة
االختراع كان أول إجراء للمكتب

2) Patentable/Allowable
Claims Determined by OEE

□is attached
□ Provided via USPTO’s
dossier /PATENTSCOPE
□is not attached because the
document is already in the
SAIP application.

) عناصر الحماية2(
 القابلة للمنح التي/ الممنوحة
حددها مكتب الفحص السابق

 مرفقة
USPTO’s  متوفرة عبر نظام
dossier /PATENTSCOPE
نظرا ألن المستند
 غير مرفقة
ً
SAIP موجود مسبقا في الطلب بـ
) أعاله2( ) و1( ) الترجمات للوثائق الواردة في3(
3) Translations of the documents in (1) and (2)
مرفقة (إذا لم تكن الوثائق مصاغة أو مترجمة باللغة
above are attached (if the documents or
USPTO’s dossier / اإلنجليزية عبر نظام
translations thereof are not in the English via
 يتم إرفاق بيان بأن.) PATENTSCOPE
USPTO’s dossier/PATENTSCOPE). A statement
.) أعاله2( الترجمة اإلنجليزية دقيقة للمستند في
that the English translation is accurate is
attached for the document in (2) above.
□ attached
□ Provided via USPTO’s dossier
/PATENTSCOPE
□ Previously submitted
□No references were cited in the
OEE work product.
4) Documents Cited in
OEE Work Products
(if required).

 مرفقة
/USPTO’s dossier  متوفرة عبر نظام
PATENTSCOPE

 قدمت مسبقا
 غير مرفقة ألنه لم يتم ذكر أي مراجع في
.نتائج مكتب الفحص السابق

) الوثائق المذكورة في4(
نتائج مكتب الفحص
)السابق (إذا لزم األمر

 تطابق عنصر الحماية.د
D. Claims Correspondence
 All the claims in the application sufficiently correspond to the patentable/allowable
claims in the OEE application; or
 Claims correspondence is explained in the following table:
 الممنوحة في طلب مكتب/  جميع عناصر الحماية في الطلب تتطابق مع عناصر الحماية القابلة للبراءة

الفحص السابق؛ أو
: شرح تطابق عناصر الحماية في الجدول التالي
Application Claims
عناصر الحماية للطلب

Name(s) of applicant(s) or

Corresponding OEE claims

Explanation regarding the

عناصر الحماية للطلب السابق

correspondence

المطابق

شرح بشأن التطابق

اسم مقدم الطلب أو الوكيل

representative(s)
Date

التاريخ

