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 2023 يوليو 22التارخي: 

 
 
 

 معاهدة قانون الرباءات
 

 اجلمعية
 

 (امةةاخل العادية)الدورة  احلادية عشرة الدورة
 2023أأكتوبر  2اإىل سبمترب  23جنيف، من 

 
 

 على معاهدة قانون الرباءات اخلاصة مبعاهدة التعاون بشأن الرباءات التعديالتتطبيق بعض 

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 مقدمة
يتضمن عدد من أأحاكم معاهدة قانون الرباءات ولحئهتا التنفيذية بعض مقتضيات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  .2

لهيا. وترد تكل الأحاكم يف ما ييل:  ابلإحاةل اإ

 " ]الطلبات[؛2()أأ("2)3املادة  "2"

 ( ]شلك الطلب أأو حمتوايته[؛2)6املادة  "2"

 ()ب([؛2)6( ]اس امترة العريضة وفقا للامدة 2)3( ]اس امترة العريضة[ والقاعدة 2)6املادة  "3"

لهيام يف املادة 3)6( ]الرسوم[ والقاعدة 4)6املادة  "4" ( بشأأن تسديد رمس الطلب وفقا 8( و)7)6( ]املهلتان املشار اإ
 ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات[؛

 ()ج( ]التبليغات املودعة عىل ورق[؛2)8القاعدة  "5"

لكرتونية للإرسال[؛2)8القاعدة  "6" لكرتوين أأو بوسائل اإ  ()أأ( ]التبليغات املودعة يف شلك اإ

لكرتونية للإرسال من التبليغات املودعة عىل و 3)8القاعدة  "7" لكرتوين أأو بوسائل اإ  رق[؛()أأ( ]صورة مودعة يف شلك اإ
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لكرتوين واذلي ل يتخذ شالك بيانيا[؛5)9القاعدة  "8"  ()ب( ]التوقيع عىل التبليغات املودعة يف شلك اإ

لهيا يف املادة 3)24القاعدة  "9"  "[.2("2)23( ]املهةل املشار اإ

هدة أأن من معاهدة قانون الرباءات والبياانت املتفق علهيا خبصوص املعاهدة، يتعّين عىل مجعية املعا 26ومعًل ابملادة  .2
تبت يف وجوب تطبيق التعديلت اليت أأدخلت عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ولحئهتا التنفيذية وتعلاميهتا الإدارية 
لهيا فامي ييل بعبارة "التعلاميت الإدارية"( أأو عدم تطبيقها لأغراض معاهدة قانون الرباءات وأأن توفنر ما تقتضيه  )املشار اإ

 لية.الرضورة من أأحاكم انتقا

اليت أأدخلت عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ما بّي  التعديلتالوثيقة عىل معلومات بشأأن وحتتوي هذه  .3
براز التعديلت اليت يرى املكتب ادلويل أأنَّ لها صةل بأأحاكم معاهدة قانون الرباءات 2023 يناير 32و 2020يونيو 25 ، مع اإ

لهيا أأعله. دخالها عىل اس امترة العريضة ادلولية  التعديلتىل وحتتوي الوثيقة أأيضا ع املشار اإ اليت يقرتح املكتب ادلويل اإ
م الاقتضاءحىت تصبح متوافقة واس امترة عريضة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وعند ملعاهدة قانون الرباءات المنوذجية  ، يقدن

رشح لنتاجئ تكل التعديلت املدخةل عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابلنس بة اإىل معاهدة قانون الرباءات. وترد يف املرفق 
دخالها عىل اس امترة العريضة ادلولية المنوذجية وعىل امللحظات اخلاصة هبا. التعديلت  املقرتح اإ

 عىل معاهدة قانون الرباءاتها تطبيق و اءات التعديلت اخلاصة مبعاهدة التعاون بشأأن الرب 
 25ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ما بّي والتعلاميت الإدارية التعديلت املدخةل عىل اللحئة التنفيذية  بّيمن  .4

حاةل اإىل بعض  التغيريات التالية ، تتعلق20221يناير  32و 2020 يونيو بأأحاكم معاهدة قانون الرباءات اليت تتضمن اإ
 تضيات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات:مق 

وثيقة الأولوية ابحلصول عىل  يتعلقفامي  (PCT/RO/101)اس امترة عريضة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تعديل  -
 ؛من مكتبة رمقية

 الاخرتاع؛أأبوة بعلن لإ وتعديل التعلاميت الإدارية واس امترة عريضة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات فامي يتعلق اب -

 ملرفق واو من التعلاميت الإدارية فامي يتعلق مبعيار الإيداع الإلكرتوين ومعاجلة الطلبات ادلولية.وتعديل ا -

( فامي يتعلق ابحلصول عىل وثيقة PCT/RO/101تعديل اس امترة عريضة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )
 الأولوية من مكتبة رمقية

ل الإ  .5 الفريق العامل املعين خبدمات توصيات ل  تنفيذامن اس امترة عريضة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  6اطار رم عُدن
ومن بّي التغيريات  3يف جنيف. 2022يوليو  24اإىل  22اذلي اجمتع يف الفرتة من  2(DAS) النفاذ الرمقي اإىل واثئق الأولوية

. النفاذ شفرة عىل الأكرث لإدخالعرشة أأرقام ل  يتسعزي اخلصوص، حضيف، عىل وجه أ   4عىل الإاطار املذكور الأخرى املدخةل
ه للتأأكد من أأن النفاذ الرمقي اإىل واثئق الأولوية، فبدل من اس تخدام "قامئة مراقبة النفاذ" يف بوابة املودع يف نظام ونتيجة ذلكل

                                                 
1
، التعديلت عىل التعلاميت الإدارية، مبا فهيا التعديلت عىل الاس امترات مبوجب عدد من التعماميت مهنا 2023يناير  32و 2020يونيو  25صدرت، ما بّي  

. 2022أأغسطس  27بتارخي  C.PCT 1351، والتعممي 2022أأبريل  26بتارخي  C.PCT 1337، والتعممي 2022مارس  26بتارخي  C.PCT 1336 التعممي
 عىل املوقع الإلكرتوين للويبو: 2022سبمترب  26املعدةل اليت دخلت حزي النفاذ ابتداء من  اس امترة عريضة معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتوتتاح التعلاميت الإدارية و 

<http://www.wipo.int/pct/en/texts/index.html.> 
2
ىل واثئق الأولوية ةخدم  لكرتوين يسمح ملاكتب  (DAS) النفاذ الرمقي اإ تبادل بأأمان واثئق الأولوية والواثئق الأخرى بأأن ت  امللكية الفكريةيه عبارة عن نظام اإ

 من ذكل القبيل.
3
 .PCT/A/42/4 ة ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. انظر الوثيقةاثنيا( من اللحئة التنفيذي-)ب 2.27هو أأيضا نتيجة لتعديل القاعدة  6تعديل الإاطار رم  
4
 املرجع نفسه. تكل التغيريات غري وجيه ابلنس بة ملعاهدة قانون الرباءات. 
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ماكن خدمات النفاذ الرمقي اإىل ية عن اطريق احلصول عىل واثئق الأولو  5ادلويل أأو أأي مكتب )ماكتب( أ خر معيناملكتب  ابإ
ودع فيه الطلب شفرة النفاذ اليت حصل علهيا من املكتب اذلي أ   6، ميكن للمودع أأن يدون يف الإاطار رم واثئق الأولوية

 السابق.

ومن أأجل التخفيف من العبء عىل املودعّي فامي خيص تقدمي نسخ التقارير السابقة والطلبات املودعة سابقا  .6
ل جيوز للطرف املتعاقد أأن يشرتط ( من معاهدة قانون الرباءات عىل أأنه 3)4اترخي الإيداع، تنص القاعدة  يق عىلالتصدو 

يداع صورة أأو صورة مصدقة من اطلب سابق أأو صورة أأو صورة مصدقة من الطلب  ،أأو التصديق عىل اترخي الإيداع ،اإ
املودع سابقًا يف حال أأودع الطلب السابق أأو الطلب املودع سابقًا دلى مكتبه أأو اكن متوفرًا ذلكل املكتب من مكتبة رمقية 

اء عىل بن اس امترة العريضة ادلولية المنوذجيةمن  8وتمتة الإاطار رم  8وذلكل، يتضمن الإاطار رم  يقبلها املكتب ذلكل الغرض.
خانتّي لمتكّي املودع من الإشارة اإىل أأن الطلب السابق )الطلبات السابقة( مرفق )مرفقة( ابلس امترة  معاهدة قانون الرباءات

 أأو أأنه )أأهنا( متوافر )متوافرة( يف مكتبة رمقية حمددة.

فاء أأي رشط يتعلق بشلك ل جيوز للطرف املتعاقد أأن يشرتط استي( من معاهدة قانون الرباءات، 2)6ووفقا للامدة  .7
الطلب أأو حمتوايته خلفًا للرشوط املتعلقة ابلشلك أأو احملتوايت املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات خبصوص 

جيوز ()أأ( من معاهدة قانون الرباءات 2)6اإىل تكل الرشوط. وعلوة عىل ذكل، واطبقا للامدة أأو ابلإضافة  الطلب ادلويل
د أأن يشرتط تقدمي حمتوايت الطلب املقابةل حملتوايت عريضة اطلب دويل مودع بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن للطرف املتعاق

()ب( من معاهدة قانون الرباءات 2)6املادة  غري أأن. الرباءات عىل اس امترة عريضة يقتضهيا ذكل الطرف املتعاقد
يقبل الطرف املتعاقد تقدمي احملتوايت عىل  اءات تقضيان بأأن" من اللحئة التنفيذية ملعاهدة قانون الرب 2("2)3 والقاعدة
واليت تقابل اس امترة العريضة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  نصوص علهيا يف اللحئة التنفيذيةامل عريضة الاس امترة 

ريضة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن مع اس امترة الع اس امترة العريضة ادلولية المنوذجيةاملواءمة بّي ونتيجة ذلكل، مفن أأجل 
ضافة حزي اإىل الإاطار رم  لتدوين شفرة النفاذ كام هو  8وتمتة الإاطار رم  8الرباءات، من املقرتح تعديل اس امترة العريضة واإ

املاكتب والأاطراف  عىل العريضة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ومن شأأن ذكل أأن ييسن  ةاحلال يف اس امتر 
تبادل واثئق الأولوية عرب ذكل  خدمات النفاذ الرمقي اإىل واثئق الأولويةاملتعاقدة يف معاهدة قانون الرباءات املشاركة يف 

)انظر  اس امترة العريضة ادلولية المنوذجيةيف  8النظام. ويُقرتح أأن تضاف التوضيحات املقابةل اإىل امللحظات بشأأن الإاطار رم 
 هذه الوثيقة(. من مرفق 28و 27الصفحتّي 

 أأبوة الاخرتاعبعلن لإ اس امترة عريضة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات فامي يتعلق ابالتعلاميت الإدارية و تعديل 
مبوجب القانون  2022سبمترب  26بعد دخول بعض التغيريات عىل قانون الرباءات يف الولايت املتحدة حزي النفاذ يف  .8

لت س نة Leahy-Smith America Invents Actالأمرييك للخرتاعات ) والتعلاميت اللحئة التنفيذية  2022(، عُدن
ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وبعض اس امترات املعاهدة املذكورة. وتشمل تكل التعديلت تغيريات يف صياغة الإدارية 

 4.8ويف الإاطار رم التعلاميت الإدارية  من 224املادة  يفأأبوة الاخرتاع لأغراض تعيّي الولايت املتحدة الأمريكية بعلن الإ 
 ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. اس امترة العريضة ادلولية المنوذجيةيف 

ابلإعلن بأأبوة الاخرتاع. ملعاهدة قانون الرباءات  اس امترة العريضة ادلولية المنوذجيةيف  4.20يتعلق الإاطار رم و  .9
اس امترة العريضة من  4.8عن الإعلن يش به النص الوارد يف الإاطار رم  انصن  4.20وتتضمن امللحظات بشأأن الإاطار رم 

من معاهدة قانون الرباءات  6ملادة ( من ا2( و)2للفقرتّي )، اطبقا من املقرتح ،ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وعليه ادلولية
النص الوارد يف امللحظات بشأأن  تعديل عله،لهذه املعاهدة عىل النحو املبّين أأ " من اللحئة التنفيذية 2("2)3والقاعدة 

                                                 
5
 .خدمات النفاذ الرمقي اإىل واثئق الأولويةاملاكتب الأخرى املشاركة يف  
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ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات كام هو  اس امترة العريضة ادلولية المنوذجيةعىل غرار التغيريات املدخةل عىل  4.20الإاطار رم 
 من مرفق هذه الوثيقة. 20و 29مقرتح يف الصفحتّي 

 مبعيار الإيداع الإلكرتوين ومعاجلة الطلبات ادلوليةتعديل املرفق واو من التعلاميت الإدارية فامي يتعلق 
من امللحق  6.3دخلت التعديلت التالية عىل املادة أ   معيار الإيداع الإلكرتوين ومعاجلة الطلبات ادلولية، فامي خيص .20

املتعلق  (DTDتعريف أأنواع الواثئق ) : تغيري2022يوليو  2الأول من املرفق واو للتعلاميت الإدارية ويه انفذة اعتبارا من 
ضافة خيار  التغيري بعد اإضافة حقول جديدة  اوقد أأجري هذ 6.لنفاذ الرمقي اإىل واثئق الأولويةشفرة ل  الإشارة اإىلابلس امترة ابإ

 ئق الأولويةلنفاذ الرمقي اإىل واثالإشارة اإىل شفرة ا هبدفمن اس امترة عريضة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  4 يف الإاطار رم
 أأعله(. 5 )انظر الفقرة

ذا اكن()أأ( من معاهدة قانون الرباءات، 2)8 ةوبناء عىل القاعد .22 يداع التبليغات يف شلك  اإ الطرف املتعاقد يسمح ابإ
رسال لكرتوين أأو بوسائل اإ لكرتونية  اإ وهناك رشوط تنطبق عىل ذكل الطرف املتعاقد مبوجب  بلغة معيننة دلى مكتبهاإ

يداع   ذكل املكتبفعىلن بشأأن الرباءات فامي خيص تكل التبليغات بتكل اللغة، معاهدة التعاو  تكل التبليغات أأن يقبل اإ
ونتيجة لتكل الرشوط املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. فقا ابللغة املذكورة و وجب القانون املنطبق مب

يه أأنه يف امللحق الأول من املرفق واو من التعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات،  عىلاملذكور أأعله  التعديل
اطار معاهدة التعاون بشأأن  ل منطبقا عىل اطرف متعاقد مبوجب معاهدة قانون الرباءات يف اإ حال اكن ذكل النسق املعدن

يداع  رشيطة أأن تكون الرشوط وفقا ذلكل النسق واطنية/الإقلميية الو ابلطلبات  التبليغات املتعلقةالرباءات، فعليه أأن يقبل اإ
 .الأخرى املنصوص علهيا يف القانون املنطبق مس توفاة أأيضا

 اترخي تطبيق تعديلت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل معاهدة قانون الرباءات
قد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  س امترة عريضةاملذكورة أأعله عىل التعلاميت الإدارية واتعديلت ال نظرا اإىل أأن  .22

من املرفق واو من التعلاميت الإدارية قد دخلت  6.3ة املادعىل تعديلت مبا أأن ال ، و 2022 سبمترب 26دخلت حزي النفاذ يف 
أأيضا من املقرتح أأن تطبنق تكل التعديلت عىل معاهدة قانون الرباءات فورا وأأن تصبح ، 2022يوليو  2حزي النفاذ يف 

 رة العريضة ادلولية المنوذجية اجلديدة سارية النفاذ فورا.اس امت

ن مجعية معاهدة قانون الرباءات مدعوة  .23 اإ
ىل  ما ييل اإ

أأن تعمتد اس امترة العريضة ادلولية  "2"
ر  ةل كام يه واردة يف املرفق، وأأن تقرن المنوذجية املعدن

 دخولها حزي النفاذ فورا،

ر تطبيق التعديلت املدخةل "2" عىل  وأأن تقرن
التعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، 

املبيننة يف هذه الوثيقة، لأغراض معاهدة قانون 
 الرباءات ولحئهتا التنفيذية فورا.

]ييل ذكل املرفق[

                                                 
6
. وترد التغيريات املدخةل عىل املرفق واو وملحقاته يف التغيريات املقرتحة عىل 2022يسمرب بتارخي د 2327انظر تعممي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات رم  

 <http://www.wipo.int/efiling_standard/en/pfc_already_processed/pfc-12-001.pdfالرابط التايل: >
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 املرفق

 استمارة دولية نموذجية
 (PLT) على معاهدة قانون البراءات بناء

......................)*( 

 عريضة
 براءة لطلب

 يرجى بيان اسم مكتب البراءات الوطني أو اإلقليمي )*(
 الذي يُلتمس منه منح البراءة.

 رقم الطلب 

 تاريخ اإليداع

 
 رقم مرجع ملف المودع أو الممثل

 )خياري(

 اسم االختراع 1إطار رقم 

 
 
 

 الطب (مودعو) مودع 2إطار رقم 
)اسم العائلة يليه االسم الشخصي؛ والتسمية الرسمية الكاملة بالنسبة إلى الشخص المعنوي. االسم والعنوان: 

ويجب أن يتضمن العنوان الرمز البريدي واسم البلد. ويعتبر بلد العنوان المبيّن في هذا اإلطار هو بلد إقامة 
 الدولة( إذا لم يبيّن بلد اإلقامة أدناه.(المودع )أي اسم 

 رقم الهاتف
 
 

 رقم الفاكس
 
 

 رقم التسجيل أو بيان آخر للتسجيل لدى المكتب
 
 

توضع عالمة في إحدى الخانتين للتصريح للمكتب باستعمال عنوان البريد اإللكتروني المبّين في هذا اإلطار إلرسال  التصريح باستعمال عنوان البريد اإللكتروني:
 اإلخطارات الصادرة بشأن هذا الطلب، إذا رغب المكتب في ذلك:

 كصور مسبقة تليها اإلخطارات الورقية  )أو في شكل إلكتروني فقط )عدم إرسال أية إخطارات ورقية 
 

 البريد اإللكتروني:
 : )اسم الدولة(الجنسية 

 
 :)اسم الدولة(بلد اإلقامة 

 

  2يرد على الورقة التالية بيان مودعين آخرين: تابع اإلطار رقم 

 (المخترعون) المخترع 3إطار رقم 
  (3الخانة، فال داعي إلى تعبئة باقي اإلطار رقم هو المخترع الوحيد )إذا وضعت عالمة في هذه  2المودع )واحد أو أكثر( المبّين في اإلطار رقم 

 )اسم العائلة يليه االسم الشخصي. ويجب أن يتضمن العنوان الرمز البريدي واسم البلد.(االسم والعنوان: 

  3يرد على الورقة التالية بيان مخترعين آخرين: تابع اإلطار رقم 
 انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة (0/09/293201)الورقة األولى( ) PLT/requestاالستمارة 

 

  

 الستعمال المكتب فقط
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 الورقة رقم . . . . . . .
 مودع آخر واحد أو أكثر 2اإلطار رقم تابع 

 في حال عدم استخدام اإلطارات الفرعية التالية، فال داعي إلى إدراج هذه الورقة في العريضة.
والتسمية الرسمية الكاملة بالنسبة إلى الشخص المعنوي. )اسم العائلة يليه االسم الشخصي؛ االسم والعنوان: 

ويجب أن يتضمن العنوان الرمز البريدي واسم البلد. ويعتبر بلد العنوان المبيّن في هذا اإلطار هو بلد إقامة 
 المودع )أي اسم الدولة( إذا لم يبيّن بلد اإلقامة أدناه.(

 رقم الهاتف
 

 رقم الفاكس
 

 اإللكترونيعنوان البريد 
 

 رقم التسجيل أو بيان آخر للتسجيل لدى المكتب
 

 : )اسم الدولة(الجنسية 
 

 :)اسم الدولة(بلد اإلقامة 
 

)اسم العائلة يليه االسم الشخصي؛ والتسمية الرسمية الكاملة بالنسبة إلى الشخص المعنوي. االسم والعنوان: 
البلد. ويعتبر بلد العنوان المبيّن في هذا اإلطار هو بلد إقامة ويجب أن يتضمن العنوان الرمز البريدي واسم 

 المودع )أي اسم الدولة( إذا لم يبيّن بلد اإلقامة أدناه.(

 رقم الهاتف
 

 رقم الفاكس
 

 عنوان البريد اإللكتروني
 

 رقم التسجيل أو بيان آخر للتسجيل لدى المكتب
 

 : )اسم الدولة(الجنسية 
 

 :)اسم الدولة(بلد اإلقامة 

)اسم العائلة يليه االسم الشخصي؛ والتسمية الرسمية الكاملة بالنسبة إلى الشخص المعنوي. االسم والعنوان: 
ويجب أن يتضمن العنوان الرمز البريدي واسم البلد. ويعتبر بلد العنوان المبيّن في هذا اإلطار هو بلد إقامة 

 اإلقامة أدناه.( المودع )أي اسم الدولة( إذا لم يبيّن بلد

 رقم الهاتف
 

 رقم الفاكس
 

 عنوان البريد اإللكتروني
 

 رقم التسجيل أو بيان آخر للتسجيل لدى المكتب
 

 : )اسم الدولة(الجنسية 
 

 :)اسم الدولة(بلد اإلقامة 

الشخص المعنوي. )اسم العائلة يليه االسم الشخصي؛ والتسمية الرسمية الكاملة بالنسبة إلى االسم والعنوان: 
ويجب أن يتضمن العنوان الرمز البريدي واسم البلد. ويعتبر بلد العنوان المبيّن في هذا اإلطار هو بلد إقامة 

 المودع )أي اسم الدولة( إذا لم يبيّن بلد اإلقامة أدناه.(

 رقم الهاتف
 

 رقم الفاكس
 

 عنوان البريد اإللكتروني
 

 للتسجيل لدى المكتبرقم التسجيل أو بيان آخر 
 

 : )اسم الدولة(الجنسية 
 

 :)اسم الدولة(بلد اإلقامة 

 انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة (0/09/293201))ورقة تكميلية: المودع(  PLT/requestاالستمارة 
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 الورقة رقم . . . . . . .
 مخترع آخر واحد أو أكثر 3اإلطار رقم تابع 

 اإلطارات الفرعية التالية، فال داعي إلى إدراج هذه الورقة في العريضة.في حال عدم استخدام 
 )اسم العائلة يليه االسم الشخصي. ويجب أن يتضمن العنوان الرمز البريدي واسم البلد.(االسم والعنوان: 

 البلد.()اسم العائلة يليه االسم الشخصي. ويجب أن يتضمن العنوان الرمز البريدي واسم االسم والعنوان: 

 )اسم العائلة يليه االسم الشخصي. ويجب أن يتضمن العنوان الرمز البريدي واسم البلد.(االسم والعنوان: 

 )اسم العائلة يليه االسم الشخصي. ويجب أن يتضمن العنوان الرمز البريدي واسم البلد.(االسم والعنوان: 

 ويجب أن يتضمن العنوان الرمز البريدي واسم البلد.()اسم العائلة يليه االسم الشخصي. االسم والعنوان: 

 انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة (0/09/293201))ورقة تكميلية: المخترع(  PLT/requestاالستمارة 
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 الورقة رقم . . . . . . .

 المودع/المودعين لدى المكتب بصفة ممثلالممثل: يعيَّن بموجبه/تم تعيين الشخص المذكور أدناه للتصرف باسم  4إطار رقم 
 رقم الهاتف االسم والعنوان:

 
 رقم الفاكس

 
 رقم التسجيل أو بيان آخر للتسجيل لدى المكتب

 
توضع عالمة في إحدى الخانتين للتصريح للمكتب باستعمال عنوان البريد اإللكتروني المبّين في هذا اإلطار إلرسال  التصريح باستعمال عنوان البريد اإللكتروني:

 اإلخطارات الصادرة بشأن هذا الطلب، إذا رغب المكتب في ذلك:
 كصور مسبقة تليها اإلخطارات الورقية  )أو في شكل إلكتروني فقط )عدم إرسال أية إخطارات ورقية 
 

 البريد اإللكتروني:
 .يمثل الشخص المذكور أعاله جميع المودعين 
 :ال، فيرجى تحديد المودع الممثَّل/المودعين الممثَّلين من قبل الشخص المذكور أعاله  وا 

 

 

 التوكيل مرفق 
يعيَّن الممثل بموجب هذه   طي هذه االستمارة

 ..............................(التوكيل )رقم   االستمارة
 بحوزة المكتب حاليا

  4يرد على الورقة التالية بيان ممثلين آخرين: تابع اإلطار رقم 

 عنوان للمراسلة أو للخدمات القانونية 5إطار رقم 
ويجب أن )اسم العائلة يليه االسم الشخصي؛ والتسمية الكاملة بالنسبة إلى الشخص المعنوي. االسم والعنوان: 

 يتضمن العنوان الرمز البريدي واسم البلد.(
 رقم الهاتف

 
 رقم الفاكس

 
توضع عالمة في إحدى الخانتين للتصريح للمكتب باستعمال عنوان البريد اإللكتروني المبّين في هذا اإلطار إلرسال  التصريح باستعمال عنوان البريد اإللكتروني:

 اإلخطارات الصادرة بشأن هذا الطلب، إذا رغب المكتب في ذلك:
 كصور مسبقة تليها اإلخطارات الورقية  )أو في شكل إلكتروني فقط )عدم إرسال أية إخطارات ورقية 
 

 البريد اإللكتروني:

 طلب براءة إقليمية 6إطار رقم 
فييي حييال إيييداع الطلييب بنيياء علييى معاهييدة تيينص علييى إمكانييية ميينح بييراءات إقليمييية، يرجييى تعيييين الدوليية أو 

 الدول، إن وجدت، التي تطلب فيها حماية االختراع:
 .كل الدول األعضاء في المنظمة الدولية معيَّنة 
  ال، فيرجى تحديد  الدول المعيَّنة:وا 

 

 

 

 

  يعيَّن مودعون مختلفون ألغراض دول مختلفة
 كما يلي:

 انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة (0/09/293201)( الورقة الثانية) PLT/requestاالستمارة 
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 الورقة رقم . . . . . . .
 الشخص المذكور أدناه للتصرف باسم المودع/المودعين لدى المكتب بصفة ممثلممثل آخر واحد أو أكثر: يعيَّن بموجبه/تم تعيين  4اإلطار رقم تابع 

 في حال عدم استخدام اإلطارات الفرعية التالية، فال داعي إلى إدراج هذه الورقة في العريضة.
 رقم الهاتف االسم والعنوان:

 
 رقم الفاكس

 
 عنوان البريد اإللكتروني

 
 للتسجيل لدى المكتبرقم التسجيل أو بيان آخر 

 
 .يمثل الشخص المذكور أعاله جميع المودعين 
 :ال، فيرجى تحديد المودع الممثَّل/المودعين الممثَّلين من قبل الشخص المذكور أعاله  وا 

 

 التوكيل مرفق 
يعيَّن الممثل بموجب هذه   طي هذه االستمارة

 ..............................(التوكيل )رقم   االستمارة
 بحوزة المكتب حاليا

 رقم الهاتف االسم والعنوان:

 
 رقم الفاكس

 
 عنوان البريد اإللكتروني

 
 رقم التسجيل أو بيان آخر للتسجيل لدى المكتب

 
 .يمثل الشخص المذكور أعاله جميع المودعين 
  ال، فيرجى تحديد المودع الممثَّل/المودعين  الممثَّلين من قبل الشخص المذكور أعاله:وا 

 

 التوكيل مرفق 
يعيَّن الممثل بموجب هذه   طي هذه االستمارة

 التوكيل )رقم ..............................(  االستمارة
 بحوزة المكتب حاليا

 رقم الهاتف االسم والعنوان:

 
 رقم الفاكس

 
 عنوان البريد اإللكتروني

 
 التسجيل أو بيان آخر للتسجيل لدى المكتبرقم 

 
 .يمثل الشخص المذكور أعاله جميع المودعين 
 :ال، فيرجى تحديد المودع الممثَّل/المودعين الممثَّلين من قبل الشخص المذكور أعاله  وا 

 

 التوكيل مرفق 
يعيَّن الممثل بموجب هذه   طي هذه االستمارة

 ..............................(التوكيل )رقم   االستمارة
 بحوزة المكتب حاليا

 انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة (0/09/293201))ورقة تكميلية: الممثل(  PLT/requestاالستمارة 
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 الورقة رقم . . . . . . .

 أكثر طلب جزئي؛ طلب براءة إضافية أو طلب مرتبط على نحو آخر بطلب آخر واحد أو 7إطار رقم 
 هذا الطلب هو:

 طلب جزئي 
 طلب تكملة 
 طلب تكملة جزئية 
 طلب براءة إضافية 
 طلُب موِدِع جديِد واحد أو أكثر تقّرر السلطات المختصة أن له الحق في اختراع 

 يتضمنه طلب سابق

تيياريخ إيييداع الطلييب ا خيير أو تيياريخ إيييداع طلييب البييراءة 
 األخرى، والذي يرتبط بهذا الطلب:

 

 رقم الطلب ا خر أو البراءة األخرى:

  9إلى  7 من تاإلطارايرد على الورقة التالية بيان طلبات أو براءات أخرى مرتبطة بهذا الطلب: تابع 

 (الطلبات السابقة التاليةالسابق التالي ) المطالبة باألولوية: يطاَلب بموجب هذا الطلب بأولوية الطلب 8إطار رقم 
 تاريخ إيداع
 الطلب السابق
 )يوم/شهر/سنة(

 رقم
 إذا كان الطلب السابق الطلب السابق

 طلبا وطنيا:
يرجى ذكر البلد أو 
عضو منظمة التجارة 

 العالمية

 :)*(طلبا إقليميا
يرجى ذكر المكتب 

 اإلقليمي
 طلبا دوليا:

 يرجى ذكر مكتب تسلم الطلبات

     (1) البند

     (2) البند

     (3) البند

 (:الطلبات السابقة التاليةالسابق التالي ) طّي هذا الطلب نسخة معتمدة عن الطلبترد 
 جميع البنود  ( 1البند)  (2لبند )ا  ( 3البند) 

 
، وعنيد االقتضياء، مين خيالل التالييةمكتب من المكتبة الرقميية يعلن المودع أن نسخة معتمدة عن الطلب السابق المحّدد )الطلبات السابقة المحّددة( أعاله متاح )متاحة( لل

 :شفرة النفاذ التالية
 جميع البنود  ( 1البند)  (2لبند )ا  ( 3البند)  

 شفرة النفاذ_______  شفرة النفاذ_______  شفرة النفاذ_______  شفرة النفاذ_______ 
 

عضو في منظمة التجارة وغير  في اتفاقية باريسمن األطراف في المعاهدة اإلقليمية غير طرف  بلد واحد على األقلإقليميا وكان في حال كان الطلب السابق طلبا    )*(
 الذي أودع ألغراضه الطلب السابق : ، يرجى بيان على األقل بلد واحد طرف في تلك االتفاقية أو عضو واحد في تلك المنظمةالعالمية

 .................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  

  9إلى  7 اإلطارات منترد على الورقة التالية مطالب بأولوية طلبات أخرى: تابع 

 8ُيلتمس من المكتب رّد حق األولوية باالستناد إلى الطلب السابق/الطلبات السابقة المبّينة أعاله أو في الورقة التكميلية لإلطار رقم التماس رّد حق األولوية: 
 ويرد بيان األسباب التي أدت إلى عدم االمتثال لفترة األولوية في الورقة اإلضافية رقم _______________ .  كعنصر/عناصر ________________ .

نما واردا بكامله فيي طليب سيابق يطال يب أو أي رسم غير متوفر في حال كان جزء من الوصف تضمين أجزاء غير متوفرة باإلحالة إليها:  بطريقة أخرى في هذا الطلب وا 
هيذا ، يعيّد ذليك الجيزء مضيمَّنا باإلحالية فيي المشيترط توفيرهيا لمينح تياريخ اإلييداعالذي استلم فيه المكتب ألول مرة عنصرا واحدا أو أكثر من العناصير  يخه في التار بأولويت
 استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون الوطني/اإلقليمي المنطبق.، شرط ألغراض تحديد تاريخ اإليداع الطلب 
 انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة (0/09/293201)( الورقة الثالثة) PLT/requestاالستمارة 
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 الورقة رقم . . . . . . .

 اإليداع باإلحالة 9إطار رقم 

شريطة استيفاء أية شروط منصوص عليها في ألغراض تحديد تاريخ اإليداع، تحّل هذه اإلشارة إلى الطلب المودع سابقا محّل الوصف أو أية رسوم من الطلب الحالي، 
 القانون الوطني/اإلقليمي المنطبق.
 الرقم المرجعي

 للطلب المودع سابقا
 المكتب تاريخ اإليداع

   

   

   

  9إلى  7 اإلطارات منتابع  طلبات أخرى مودعة سابقا:ترد على الورقة التالية 

 اإلعالنات 11إطار رقم 

)يرجى وضع عالمة في الخانة المناسبة أدناه وذكر عدد كل نوع من  5-11إلى  1-11 التالية في اإلطارات رقم اإلعالناتترد 
 اإلعالنات في العمود األيسر(

 عدد
 اإلعالنات

  إعالن بهوية المخترع 1-11رقم اإلطار  

  عليها إعالن بحق المودع، في تاريخ اإليداع، في طلب براءة والحصول 2-11رقم اإلطار  

  إعالن بحق المودع، في تاريخ اإليداع، في المطالبة بأولية الطلب السابق 3-11رقم اإلطار  

  إعالن بأبوة االختراع 4-11رقم اإلطار  

  إعالن بحاالت الكشف غير الضارة واالستثناءات لعدم توّفر الجدة 5-11رقم اإلطار  
 انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة (0/09/293201)( الورقة الرابعة) PLT/requestاالستمارة 
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 الورقة رقم . . . . . . .
 9إلى  7من  تابع اإلطارات

 في حال عدم استخدام اإلطارات الفرعية التالية، فال داعي إلى إدراج هذه الورقة في العريضة.
 نحو آخر بطلب آخر واحد أو أكثرطلب جزئي؛ طلب براءة إضافية أو طلب مرتبط على  7اإلطار رقم تابع 

 تاريخ إيداع الطلب ا خر أو تاريخ إيداع طلب البراءة األخرى، والذي يرتبط بهذا الطلب:
 
 

 رقم الطلب ا خر أو البراءة األخرى:

 تاريخ إيداع الطلب ا خر أو تاريخ إيداع طلب البراءة األخرى، والذي يرتبط بهذا الطلب:
 
 

 البراءة األخرى:رقم الطلب ا خر أو 

 المطالبة باألولوية: يطالب بموجب هذا الطلب بأولوية الطلب/الطلبات السابقة التالية 8اإلطار رقم تابع 
 تاريخ إيداع
 الطلب السابق
 )يوم/شهر/سنة(

 رقم
 إذا كان الطلب السابق الطلب السابق

 طلبا وطنيا:
يرجى ذكر البلد أو عضو 
 منظمة التجارة العالمية

 :)*(طلبا إقليميا
 يرجى ذكر المكتب اإلقليمي

 طلبا دوليا:
 يرجى ذكر مكتب تسلم الطلبات

     (4) البند

     (5) البند

     (6) البند

     (7) البند

 :ترد طّي هذا الطلب نسخة معتمدة عن الطلب/الطلبات السابقة التالية
 ( 4البند)  ( 5البند)  (6لبند )ا  ( 7البند) 

وعنيد االقتضياء، مين خيالل  ،تالييةيعلن المودع أن نسخة معتمدة عن الطلب السابق المحّدد )الطلبات السابقة المحّددة( أعاله متاح )متاحة( للمكتب من المكتبة الرقميية ال
 :شفرة النفاذ التالية

 ( 4البند)  ( 5البند)  (6لبند )ا  ( 7البند) 
 شفرة النفاذ_______    شفرة النفاذ_______  النفاذ_______شفرة   شفرة النفاذ_______

في منظمة التجارة  عضووغير  في اتفاقية باريسمن األطراف في المعاهدة اإلقليمية غير طرف  بلد واحد على األقلوكان  إقليميافي حال كان الطلب السابق طلبا   )*( 
 الذي أودع ألغراضه الطلب السابق : تلك االتفاقية أو عضو واحد في تلك المنظمة، يرجى بيان على األقل بلد واحد طرف في العالمية

 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  

 اإليداع باإلحالة 9طار رقم تابع اإل

 الرقم المرجعي
 للطلب المودع سابقا

 المكتب تاريخ اإليداع

   

   

   
 انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة (0/09/293201)( واإليداع باإلحالة )ورقة تكميلية: طلبات خاصة والمطالب باألولوية PLT/requestاالستمارة 

 



PLT/A/11/1 
Annex 
9 
 

 

 الورقة رقم . . . . . . .

 إعالن: هوية المخترع 1-11إطار رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1-11 تابع هذا اإلعالن على الورقة التالية، "تابع اإلطار رقم." 
 انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة (0/09/293201)"( 1)ورقة اإلعالن " PLT/requestاالستمارة 
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 الورقة رقم . . . . . . .

 إعالن: الحق في طلب براءة والحصول عليها 2-11إطار رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2-11تابع هذا اإلعالن على الورقة التالية، "تابع اإلطار رقم." 
 انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة (0/09/293201)"( 2)ورقة اإلعالن " PLT/requestاالستمارة 
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 الورقة رقم . . . . . . .

 إعالن: الحق في المطالبة باألولوية 3-11إطار رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3-11تابع هذا اإلعالن على الورقة التالية، "تابع اإلطار رقم." 
 انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة (0/09/293201)"( 3)ورقة اإلعالن " PLT/requestاالستمارة 
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 الورقة رقم . . . . . . .

 إعالن: أبّوة االختراع 4-11إطار رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4-11تابع هذا اإلعالن على الورقة التالية، "تابع اإلطار رقم." 
 انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة (0/09/293201)"( 4)ورقة اإلعالن " PLT/requestاالستمارة 
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 الورقة رقم . . . . . . .

 إعالن: حاالت الكشف غير الضارة واالستثناءات لعدم توفر الجدة 5-11 إطار رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5-11تابع هذا اإلعالن على الورقة التالية، "تابع اإلطار رقم." 
 انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة (0/09/293201)"( 5)ورقة اإلعالن " PLT/requestاالستمارة 
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 الورقة رقم . . . . . . .
 إعالن 5-11إلى  1-11 منتابع اإلطارات 

ذكر أسماء أكثرر مرن مختررعين ، بما في ذلك الحاالت التي تقتضي 5-11 إلى 1-11 إلطارات رقملتوفير جميع المعلومات في أي واحد من ا الحيز غير كافإذا كان 
اتهيا المقيررة حسيب شيكل اإلطيار اليذي ليم ..." )ميع بييان رقيم بنيد اإلطيار( وتيوفير المعلوميات بالطريقية ذ11 ، فيرجى كتابة "تابع اإلطار رقيم4-11 في اإلطار رقم اثنين

ذا دعت الحاجية إليى حييز إضيافي بالنسيبة إليى إعالنيين اثنيين أو أكثير، وجيب اسيتخدام إطيار تكميليي لكيل واحيد مين تليك اإلعالنيات. وفيي  يكن الحيز المتاح فيه كافيا. وا 
 حال عدم استخدام هذا اإلطار، فال داعي إلى إدراج هذه الورقة في العريضة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة (0/09/293201))ورقة تكميلية لإلعالن(  PLT/requestاالستمارة 
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 الورقة رقم . . . . . . .
 جدول 11إطار رقم 

 هذا الطلب الدولي على: يحتوي
 على الورق:العدد التالي من األوراق، 

)يرجى وضع عالمة الطلب الدولي بالعنصر/العناصر التالية  ُيصحب
 في الخانات المناسبة أدناه وبيان عدد كل عنصر في العمود األيسر(:

 عدد العناصر

 العريضة )بما فيها أوراق اإلعالنات()أ( 
يكون كشف تسلسلي أي الوصف )دون )ب( 

 (جزءا من الوصف، انظر )و( أدناه
 مطالب الحماية)ج( 
 الملخص)د( 
 الرسوم)ه( 

)و( الكشف التسلسلي الذي يكون جزءا من 
 الوصف )إن وجد(

 العدد اإلجمالي لألوراق

: 
 
: 
: 
: 

_________: 
: 
: 
: 

_________: 
: 

1 -  توكيل أصلي 
2 –  نسخة عن التوكيل العام أو التوكيل الواحد التي يشمل 

 هذا الطلب؛ والرقم المرجعي،
  .................................................... إن وجد: 

3 –   8وثيقة/وثائق األولوية المحددة في اإلطار رقم 
  ............................................. في البند/البنود: 

4 –  بيانات منفصلة بشأن الكائنات الدقيقة 
 أو المواد البيولوجية األخرى المودعة

5 -   يرجى تحديدها(عناصر أخرى( : .............................  

: 
 
 
: 

 
: 

 
: 

 
: 
: 
 

 

 التي صورة الرسوم
 ينبغي أن تصحب الملخص:

 

 

 لغة إيداع
 الطلب:

 توقيع أو ختم المودع أو الممثل؛ التاريخ 12رقم إطار 
ن تلك الصفة واضحة من يرجى كتابة اسم الشخص الذي يضع توقيعه أو ختمه إلى جانب كل توقيع أو ختم مع بيان الصفة التي بموجبها يوقّع أو يضع ختمه )إذا لم تك

 خالل قراءة العريضة(، وبيان تاريخ التوقيع أو الختم.
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة (0/09/293201))الورقة األخيرة(  PLT/requestاالستمارة 
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 (0/09/293201)( 16مالحظات بشأن استمارة العريضة )الصفحة  

 

 النموذجيةمالحظات بشأن استمارة العريضة الدولية 
 بناء على معاهدة قانون البراءات

أعيّد المكتيب اليدولي للمنظمية العالميية للملكيية الفكريية )الويبيو( هيذه المالحظيات ألغيراض توضييحية فقيط. والهيدف منهيا هيو تيسيير  
وأحكيام معاهيدة قيانون البيراءات والئحتهيا التنفيذيية،  استكمال استمارة العريضة الدوليية النموذجيية. وأميام أي تنياقض محتميل بيين المالحظيات

 تكيون الغلبيية دائمييا ليينص المعاهييدة والئحتهييا التنفيذيية. وال تييرد أييية مالحظييات بشييأن المسييائل التيي تبييدو غنييية عيين الشييرح أو التفسييير. ويمكيين
ى اإلنترنييييييييييت: تحميييييييييييل نسييييييييييخة عيييييييييين اسييييييييييتمارة العريضيييييييييية وهييييييييييذه المالحظييييييييييات ميييييييييين الصييييييييييفحة التالييييييييييية ميييييييييين موقييييييييييع الويبييييييييييو عليييييييييي

<www.wipo.int/treaties/en/ip/plt/forms.html>. 
 

 
 عنوان االستمارة

البيراءات اليوطني أو اإلقليميي عليى يجب بييان اسيم مكتيب  
الخيييّط المتقّطيييع. وقيييد أتييييح اإلطيييار "رقيييم مرجيييع مليييف الميييودع أو 
الممثل" كي يبّين فييه الميودع أو الممثيل، إذا رغيب فيي ذليك، أيية 
بيانييييات مرجعييييية تتعلييييق بالطلييييب. فهييييو إذا  إطييييار خييييياري وغييييير 

 إلزامي.

 1اإلطار رقم 
قصيرا ودقيقيا. ويجيب : يجب أن يكون االسم اسم االختراع 

 أن يكون مطابقا لعنوان الوصف.

 2اإلطار رقم 
: يجب بييان اسيم العائلية )بخيط واضيح( األسماء والعناوين 

قبيييل االسيييم الشخصيييي )أو األسيييماء الشخصيييية(. ويجيييب إسيييقاط 
األلقييياب واليييدرجات األكاديميييية. ويجيييب بييييان أسيييماء األشيييخاص 

 ة.المعنوية باستعمال التسمية الرسمية الكامل
ويجيييب بييييان العنيييوان بالطريقييية التيييي تسيييمح بتوجييييه البرييييد  

علييييى وجييييه السييييرعة، ويجييييب أن يتضييييمن العنييييوان كييييل الوحييييدات 
اإلداريييية المناسيييبة )بميييا فيييي ذليييك رقيييم المنيييزل إن وجيييد(، والرميييز 

 البريدي )إن وجد( واسم البلد.
وال يجوز بيان سيوى عنيوان واحيد لكيل شيخص. وعين بييان  

"للمراسلة أو للخدمات القانونية"، انظر المالحظات عنوان خاص 
 .5 بشأن اإلطار رقم

عنررروان البريرررد /أو الفررراكس و/أرقرررام الهررراتفيجيييب بييييان  
 5و 4و 2رقم  اتللشخص المذكور اسمه في اإلطار  اإللكتروني

للييييتمكن ميييين االتصييييال سييييريعا بييييالمودع. وينبغييييي أن تكييييون كييييل 
 لمنطقة.األرقام المبينة مصحوبة برمز البلد وا

ذا لييم يرشيير فييي الخانيية المناسييبة، فييين أي عنييوان يحيييدد   وا 
لبرييييييد إلكترونيييييي لييييين يسيييييتعمل إال ألنيييييواع التبليييييي  التيييييي تجيييييرى 
بالهاتف. وفي حال التأشير في الخانية المناسيبة، يجيوز للمكتيب، 
إن رغب في ذلك، أن يرسل صورا مسيبقة عين اإلخطيارات بشيأن 

وبالتأشيير  رييد اإللكترونيي.هذا الطلب إليى الميودع عين طرييق الب
سييكون أي إخطيار بالبرييد اإللكترونيي متبوعيا في الخانة األولى، 

دائمييا باإلخطييار الرسييمي علييى الييورق. وتعييّد تلييك الصييورة الورقييية 
وبالتأشييير فييي . عيين اإلخطييار وحييدها الصييورة القانونييية لإلخطييار

إرسييييال اإلخطييييارات علييييى  وقييييفالخانيييية الثانييييية، يلييييتمس المييييودع 
 .قالور 

وفييييييي مييييييا يتعلييييييق بالجهيييييية الموّجييييييه إليهييييييا التبلييييييي  بالبريييييييد  
اإللكترونيييييي فيييييي حيييييال ورود عنيييييوان للبرييييييد اإللكترونيييييي للميييييودع 

( و/أو عنيييوان 4 ( وعنيييوان للممثيييل )اإلطيييار رقيييم2 )اإلطيييار رقيييم
(، انظيير المالحظييات 5 البريييد اإللكترونييي للمراسييلة )اإلطييار رقييم

 .5 بشأن اإلطار رقم
: إذا بيرران آخررر للتسررجيل لرردى المكترربرقررم التسررجيل أو  

كان المودع مسجال لدى المكتيب اليوطني أو اإلقليميي، وجيب أن 
يبيييييَّن فييييي هييييذا اإلطييييار رقييييم تسييييجيل المييييودع أو غييييير ذلييييك ميييين 

 البيانات المسجلة باسمه، حسبما يقتضيه القانون المنطبق.
: يجيييب بييييان جنسيييية كيييّل ميييودع بيييذكر البليييد )أي الجنسرررية 

ليييذي يكيييون الميييودع مييين مواطنييييه. ولبييييان أسيييماء اسيييم الدولييية( ا
الييدول، يجييوز اسييتعمال رمييوز الييدول المكونيية ميين حييرفين والييواردة 

. ويعتبير الشيخص المعنيوي اليذي ييتم ST.3في معيار الويبو رقم 
تأسيسه وفقا للقانون الوطني لدولة معّينة واحيدا مين ميواطني تليك 

 خص مخترعا فقط.الدولة. وال يشترط بيان الجنسية إذا كان الش
: يجب بيان محل إقامة كيّل ميودع بيذكر االسيم بلد اإلقامة 

أو الرميييييز المكيييييون مييييين حيييييرفين للبليييييد )أي الدولييييية( اليييييذي يكيييييون 
ذا لم تبيَّن دولة اإلقامة، افُترض أنهيا هيي  المودع من مواطنيه. وا 
الدولييية المبّينييية فيييي العنيييوان. ويعتبييير اميييتالك منشيييأة صيييناعية أو 

وفعاليية فييي دوليية معّينيية علييى أنييه إقاميية فييي تلييك تجارييية حقيقييية 
 الدولة. وال يشترط بيان الجنسية إذا كان الشخص مخترعا فقط.

 3اإلطار رقم 
عييييييين الطريقييييييية التيييييييي ينبغيييييييي اتباعهيييييييا لبييييييييان  المختررررررررع: 

االسم/األسيييييييماء والعنوان/العنييييييياوين، انظييييييير المالحظيييييييات بشيييييييأن 
إذا كييييان . وتوضييييع عالميييية فييييي الخانيييية المعنييييية 2اإلطييييار رقييييم 

هييو المختييرع  2المييودع )واحييد أو أكثيير( المبييين فييي اإلطييار رقييم 
الوحيد، وال داعي في تلك الحالة إلى إعيادة كتابية االسم/األسيماء 

 .3 والعنوان/العناوين للمخترع/المخترعين في اإلطار رقم

 4اإلطار رقم 
عيييييييين الطريقيييييييية التييييييييي يجييييييييب اتباعهييييييييا لبيييييييييان  الممثررررررررل: 

االسم/األسييماء والعنوان/العنيياوين )بمييا فيهييا أسييماء الييدول(، انظيير 
. وفييي حييال ذكيير عييدة ممثلييين، 2المالحظييات بشييأن اإلطييار رقييم 

يذكر في مقدمة القائمية الممثيل اليذي ينبغيي أن توجيه المراسيالت 
 إليه.
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 (0/09/293201)( 17مالحظات بشأن استمارة العريضة )الصفحة  

خيييالل يجيييوز تعييييين الممثيييل مييين  طريقرررة تعيرررين الممثرررل: 
فييييي عريضيييية االسييييتمارة التييييي  4تسييييمية ممثييييل فييييي اإلطييييار رقييييم 

يوّقعهيييا الميييودع حسيييب األصيييول، أو مييين خيييالل توكييييل منفصيييل 
()أ( مييييين الالئحييييية 2)7حسيييييب اختييييييار الميييييودع )انظييييير القاعيييييدة 

ذا تعيييّدد المودعيييون، تيييولى تعييييين الممثيييل العيييام كيييّل  التنفيذيييية(. وا 
و توكيييل منفصييل. مييودع يوقّييع، حسييب اختييياره، علييى العريضيية أ

ن كان يخّص أكثر من طليب  ويكون التوكيل الواحد كافيا حتى وا 
واحييد. ويكييون كافيييا أيضييا إذا كييان يتعلييق بطلبييات ذلييك الشييخص 
أو براءاتييييه الحالييييية والمقبليييية كلهييييا مييييع مراعيييياة أي اسييييتثناء يبّينييييه 

()ب( ميييين 2)7القييييائم بييييالتعيين )التوكيييييل العييييام( )انظيييير القاعييييدة 
يذييية(. وفييي حييال إيييداع ذلييك التوكيييل الواحييد، يجييوز الالئحيية التنف

للمكتب أن يشترط إيداع صورة منفصلة من التوكييل بالنسيبة إليى 
()ب( ميييين 2)7كييييل طلييييب وبييييراءة يتعلييييق بهمييييا )انظيييير القاعييييدة 

 الالئحة التنفيذية(.
وال يكييون التوكيييل الزمييا فييي الحيياالت التييي ال تقتضييي أي  

األمييير بكيييل الممثليييين أو بفئييية تعييييين رسيييمي للممثيييل سيييواء تعليييق 
معينيية ميين الممثلييين )مثييل "الموّكييل المعتمييد" فييي بعييض البلييدان، 
أي الوكيييل المسييّجل والييذي يحييّق لييه التصييّرف أمييام المكتييب دون 

 الحاجة إلى إيداع توكيل(.
: إذا رقررم التسررجيل أو بيرران آخررر للتسررجيل لرردى المكتررب 

ليمييي، وجييب أن كييان الممثييل مسييجال لييدى المكتييب الييوطني أو اإلق
يبيَّن في هذا اإلطار رقم تسجيل الممثيل أو غيير ذليك مين البيانيات 

 المسجلة باسمه، حسبما يقتضيه القانون المنطبق.
و/أو عنررروان البريرررد اإللكترونررري: الفررراكس /م الهررراتفقرررر  

 .2انظر المالحظات بشأن اإلطار رقم 

 5اإلطار رقم 
كيييييل فييييي حيييييال تعيييييين ممثيييييل، ترسييييل  عنرررروان للمراسرررررلة: 

المراسييالت الموجهيية للمييودع إلييى العنييوان المبييّين لييذلك الممثييل، إال 
إذا بيييّين ذليييك الميييودع صيييراحة عنوانيييا آخييير للمراسيييلة أو للخيييدمات 

( مييين الالئحييية 4)11)انظييير القاعيييدة  5القانونيييية فيييي اإلطيييار رقيييم 
التنفيذية(. وفي حال ليم ييتم تعييين ممثيل وبيّين الميودع عنوانيا عليى 

، فيييييين كيييييل 2رف المتعاقيييييد فيييييي اإلطيييييار رقيييييم أراض حيييييّددها الطييييي
المراسييالت سترسييل إلييى ذلييك العنييوان المييذكور للمييودع، إال إذا بييّين 
المييودع صييراحة عنوانييا آخيير للمراسييلة أو للخييدمات القانونييية )انظيير 

وينطبييق األميير ذاتييه علييى  ( ميين الالئحيية التنفيذييية(.3)11القاعييدة 
صييييور مسييييبقة عيييين مراسييييالت البريييييد اإللكترونييييي التييييي ترسييييل بهييييا 

 اإلخطارات.
و/أو عنررروان البريرررد اإللكترونررري: الفررراكس /م الهررراتفقرررر  

 .2انظر المالحظات بشأن اإلطار رقم 

 6اإلطار رقم 
فيييي حيييال إييييداع الطليييب بنييياء عليييى  طلرررب برررراءة إقليميرررة: 

معاهييدة تتيييح إمكانيييية ميينح بيييراءات إقليمييية، وجيييب أن تُييذكر فيييي 
منظمة اإلقليمية التي تطليب الدول األعضاء في ال 6اإلطار رقم 

 فيها حماية االختراع، حيثما طلب ذلك.

وفييي حييال طليييب ميينح البييراءة لميييودعين مختلفييين فيييي دول  
متعاقييدة مختلفيية فييي المنظميية اإلقليمييية، يرجييى وضييع عالميية فييي 
الخانة على العمود األيسير، ويجيب أيضيا تحدييد كيل ميودع عليى 

 ه.حدة مع البلد الذي يطلب منح البراءة في
 

 7اإلطار رقم 
طلررب جزئرري؛ طلررب بررراءة إضررافية أو طلررب مرررتبط علررى  

يجيب أن يبييَّن عليى العميود  نحو آخر بطلب آخر واحد أو أكثر:
تيياريخ إيييداع الطلييب ا خيير أو تيياريخ  7األيسيير ميين اإلطييار رقييم 

إيداع طلب البراءة األخرى، والذي يرتبط بالطلب الحالي، وكيذلك 
رقم الطلب ا خر أو البراءة األخرى. وكمثال على الطلب ا خير 
اليييذي ييييرتبط بيييه الطليييب الحيييالي، هنييياك الطليييب اليييذي يتجيييزأ منيييه 

ليييب الجزئيييي، وهنييياك أيضيييا الطليييب السيييابق اليييذي يسيييتند إلييييه الط
 طلب التكملة أو طلب التكملة الجزئية.

ذا لم يكين قيد صيدر للطليب ا خير رقيم أو ليم يكين يعرفيه   وا 
المييودع، وجييب تعريييف ذلييك الطلييب بيحييدى الطييرق التالييية حسييب 

رقييم الطلييب المرقييت )إن وجييد( الييذي يحييدده  "1اختيييار المييودع: "
" أو نسييخة عيين جييزء الطلييب الخيياص بالعريضيية مييع 2"المكتييب، 

" أو اليييييرقم 3التييييياريخ اليييييذي أرسيييييل فييييييه الطليييييب إليييييى المكتيييييب، "
المرجعييي الييذي يحييدده المييودع أو ممثلييه للطلييب مييع اسييم المييودع 
وعنوانييييه واسييييم االختييييراع والتيييياريخ الييييذي أرسييييل فيييييه الطلييييب إلييييى 
 المكتيييب. وعييين تعرييييف البيييراءات، يرجيييى االطيييالع عليييى معييييار

 . ST.1 الويبو رقم

 

 8اإلطار رقم 
فييييي حييييال المطالبيييية بأولوييييية طلييييب  المطالبررررة باألولويررررة: 

سييابق، وجييب أن تتضييمن العريضيية إقييرارا يحتييوي علييى المطالبيية 
باألولوييييية، مييييع مراعيييياة شييييرط احتفيييياظ المييييودع بفرصيييية تصييييحيح 
المطالبيييية باألولوييييية أو إضييييافتها كمييييا هييييو منصييييوص عليييييه فييييي 

عاهيييييدة. ويجيييييب أن يبييييييَّن فيييييي العريضييييية ( مييييين الم1)13الميييييادة 
الييييذي أودع فيييييه الطلييييب السييييابق الييييذي يطالييييب بأولويتييييه  التيييياريخ
الييذي خّصييص لييه. وعيين تقييديم أرقييام الطلبييات التييي  الييرقموبيييان 

)أ( ميين معيييار 12تسيتند إليهييا األولويية، يمكيين الرجيوع إلييى الفقيرة 
ي . وعين طريقية تعرييف الطليب السيابق اليذ ST.10/Cالويبو رقم 

لييم يصييدر لييه رقييم أو ال يعرفييه المييودع، انظيير المالحظييات بشييأن 
 .7اإلطار رقم 

ذا كييييان الطلييييب السييييابق طلبييييا وطنيييييا، وجييييب بيييييان    البلييييدوا 
العضيو الطرف فيي اتفاقيية بياريس لحمايية الملكيية الصيناعية، أو 

فيييييي منظمييييية التجيييييارة العالميييييية اليييييذي ال يكيييييون طرفيييييا فيييييي تليييييك 
ذا كييان الطلييب  لييك الطليب السييابق.االتفاقيية، والييذي أودع فيييه ذ وا 

اليييوطني السيييابق مودعيييا فيييي بليييد غيييير طيييرف فيييي اتفاقيييية بييياريس 
وغييير عضييو فييي منظميية التجييارة العالمييية، وكييان طرفييا فييي اتفيياق 
يعتييرف بحييق األولوييية علييى أسيياس مبييدأ المعامليية بالمثييل، وجييب 

ذا كيان الطليب السيابق طلبيا إقليمييا، وجيب  بيان اسم ذلك البلد. وا 
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ذا كيييان الطليييب السيييابق طلبيييا المكتيييب اإلقليميييي ن بييييا المعنيييي. وا 
دولييييا بنييياء عليييى معاهيييدة التعيييياون بشيييأن البيييراءات، وجيييب بيييييان 

 الذي أودع لديه ذلك الطلب السابق.المكتب 
ذا كان الطلب السابق طلبا إقليمييا )  ( أو طلبيا انظير أدنياهوا 

غبيية دوليييا، جيياز أن يييرد فييي المطالبيية باألولوييية أيضييا، وحسييب ر 
المودع، ذكير بليد واحيد أو أكثير مين البليدان األطيراف فيي اتفاقيية 
بييياريس التيييي أودع عنهيييا ذليييك الطليييب السيييابق؛ ولييييس بييييان تليييك 

إقليمييا  االمعلومات إجباريا. أما في حال كان الطليب السيابق طلبي
وكيييان بليييد واحيييد عليييى األقيييل مييين البليييدان األطيييراف فيييي المعاهيييدة 

قيية بياريس وغيير عضيو فيي منظمية اإلقليمية غير طيرف فيي اتفا
فميييين الييييالزم ذكيييير بلييييد واحييييد علييييى األقييييل ميييين التجييييارة العالمييييية، 

البلييدان األطييراف فييي اتفاقييية بيياريس أو عضييو واحييد علييى األقييل 
ميين األعضيياء فييي منظميية التجييارة العالمييية التييي أودع عنهييا ذلييك 

 الطلب السابق.
 

يجيييوز للمكتيييب أن  نسرررخة مصررردَّقة عرررن الطلرررب السرررابق: 
شترط على المودع أن يقدم صورة مصدَّقة عين كيل طليب سيابق ي

يطالب بأولويته )وثيقة األولويية(، سيواء كيان ذليك الطليب السيابق 
طلبيييا وطنييييا أو إقليمييييا أو دولييييا، إال إذا كيييان الطليييب السيييابق قيييد 
أودع لييدى المكتييب ذاتييه، أو كييان متييوفرا لييدى ذلييك المكتييب مييين 

ميين  4لغييرض )انظيير القاعييدة مكتبيية رقمييية قبلهييا المكتييب لييذلك ا
 الالئحة التنفيذية(.

وكان الطلب السابق  في حال المطالبة بأولوية طلب سابق 
متاحييا لييدى مكتييب مشييارك فييي خييدمات النفيياذ الرقمييي إلييى وثييائق 

(، ينبغيييي للمييودع أن يضيييع عالميية فيييي الخانيييات DAS) األولوييية
 ويمكين أن يضيع تحيت كيل خانية شيفرة 8المعنية في اإلطار رقم 

النفيييياذ المتعلقيييية بوثيقيييية أولوييييية محييييددة والتييييي حصييييل عليهييييا ميييين 
المكتييب الييذي ُأودع لديييه الطلييب السييابق ميين أجييل تمكييين مكتييب 
اإلييييداع الثيييياني مييين اسييييتخراج تليييك الوثيقيييية عبييير خييييدمات النفيييياذ 

 الرقمي إلى وثائق األولوية.
 

في حال إيداع الطلب في تاريخ التماس رّد حق األولوية:  
يخ الييذي تنقضييي فيييه فتييرة األولوييية ولكيين فييي غضييون سييابق للتييار 

المهملييية المقيييررة بموجيييب القيييانون المنطبيييق )شيييهرين اثنيييين عليييى 
األقييل(، يجييوز للمييودع أن يلييتمس ميين المكتييب رّد حييق األولوييية. 

و تقديمييه فييي أويجيوز تقييديم ذلييك االلتمياس فييي اسييتمارة العريضية 
شييهرين اثنييين غضييون المهليية المقييررة بموجييب القييانون المنطبييق )

على األقل اعتبارا من التاريخ اليذي تنقضيي فييه فتيرة األولويية أو 
الوقيت الييذي تنتهييي فيييه أييية ترتيبييات تقنييية لنشيير الطلييب الالحييق، 

 مع األخذ بالفترة التي تنقضي أوال(.
ذا قيييدام التمييياس رّد حيييق األولويييية فيييي اسيييتمارة العريضييية،   وا 

المتثييال لفتييرة األولوييية وجييب بيييان األسييباب التييي أدت إلييى عييدم ا
فييييي ورقيييية إضييييافية. ويجييييوز للطييييرف المتعاقييييد أن يشييييترط توقيييييع 

" مين الالئحية 1("5)14االلتماس من قبل المودع )انظر القاعدة 
 التنفيذية(.

 

فيي بعيض : باإلحالرة إليهرا تضمين األجرزاء غيرر المتروفرة 
الظروف المحّددة وفي حال كان جيزء مين الوصيف أو رسيم غيير 
نميييا متيييوفرا بكامليييه فيييي  متيييوفر فيييي الطليييب عنيييد تييياريخ اإلييييداع وا 
طليييب سيييابق، يجيييوز للميييودع الحقيييا أن يضييييف ذليييك الجيييزء مييين 
الوصيييف أو الرسيييم غيييير المتيييوفر فيييي الطليييب دون فقيييدان تييياريخ 

( 3)2والقاعيييدة  ()ب( مييين المعاهيييدة6)5اإلييييداع )انظييير الميييادة 
( ميين الالئحيية التنفيذييية(. وميين بييين الشييروط التييي قييد يطلييب 4و)

أن يكييييون الطلييييب اسييييتيفارها، يجييييوز للطييييرف المتعاقييييد االشييييتراط 
أن محتوييييييات الطليييييب السيييييابق واردة فيييييي مفييييياده متضيييييمنا  لبييييييان 

الطليب باإلحاليية وذلييك فييي التيياريخ اليذي تسييلم فيييه المكتييب أصييال  
عنصييرا  أو أكثيير " ميين الالئحيية التنفيذييية( 5("4)2)انظيير القاعييدة 

 ()أ( من المعاهدة.1)5المادة  من العناصر المشار إليها في

 9اإلطار رقم 
يجيييوز للميييودع عنييييد إييييداع الطلييييب أن  :اإليرررداع باإلحالررررة 

يشارة إليى طليب بالوصف أو أية رسوم من الطلب يستعيض عن 
فييييي الشيييروط المنصيييوص عليهيييا ميييودع سيييابقا، شيييريطة اسيييتيفاء 

()أ( ميين 7)5( ميين الالئحيية التنفيذييية )انظيير المييادة 5)2القاعييدة 
 المعاهدة(.

 

 11اإلطار رقم 
يجييوز أن تحتييوي العريضيية علييى واحييد أو أكثيير  إعالنررات: 

 من اإلعالنات التالية:
 إعالن بهوية المخترع؛ "1"
إعيييالن بحيييق الميييودع، فيييي تييياريخ اإلييييداع، فيييي طليييب  "2"

 براءة والحصول عليها؛
عالن بحيق الميودع، فيي تياريخ اإلييداع، فيي المطالبية إ "3"

 بأولوية الطلب السابق؛
 إعالن بأبوة االختراع؛ "4"
إعييييالن بحيييياالت الكشييييف غييييير الضييييارة واالسييييتثناءات  "5"

 لعدم توفر الجدة؛
وفييي حييال إدراج أي إعييالن ميين ذلييك القبيييل، ينبغييي وضييع  

وبييان عيدد كيل  11 عالمة في الخانات المناسبة في اإلطار رقم
نيييوع مييين اإلعيييالن فيييي العميييود األيسييير. ويمكييين تحريييير اإلعيييالن 

 1-11بطريقة تطابق الصياغة المعياريية المتاحية فيي اإلطيارات 
، كمييييا هييييو مفّصييييل أدنيييياه. وأتيحييييت تلييييك النصييييوص 5-11إلييييى 

ذا  المعيارييييية كنميييياذج لالسترشيييياد بهييييا فييييي تحرييييير اإلعالنييييات. وا 
بليية للتطبيييق علييى حاليية معّينيية كانييت الصييياغة المعيارييية غييير قا

بسبب ظيروف خاصية، قيد تحتياج اإلعالنيات إليى بعيض التعيديل 
كيييييي تناسيييييب الحالييييية الخاصييييية ولكييييين مييييين الضيييييروري االمتثيييييال 

 لمضمون العناصر الالزمة في اإلعالنات المعيارية.
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 (0/09/293201)( 19مالحظات بشأن استمارة العريضة )الصفحة  

 5-11إلى  1-11 مناإلطارات 
 )مالحظات عامة(

العريضية عليى  تحتوي اسيتمارة إطارات مختلفة لإلعالنات: 
ييييص فيهييييا إطييييار لكييييل  -سييييتة إطييييارات مختلفيييية لإلعالنييييات  خصا

-11 إليى 1-11إعالن من اإلعالنات الخمسة )اإلطيارات رقيم 
( 5-11إلييييى  1-11 ميييين( وورقيييية إضييييافية )تييييابع اإلطييييارات 5

ُتسيييييتعمل فيييييي حيييييال ليييييم يكييييين اإلطيييييار المخّصيييييص كافييييييا لبييييييان 
 اإلعالن.
لخررط المتقطررع والكلمررات العنرراوين والبنررود وأرقررام البنررود وا 

تشيييييمل الصيييييياغة المعياريييييية  برررررين أقرررررواس عاديرررررة أو مرّبعرررررة:
لإلعالنات العناوين ومختلف البنيود وأرقيام البنيود والخيط المتقطيع 
والكلميييات بيييين أقيييواس عاديييية أو مرّبعييية. وباسيييتثناء اإلطيييار رقيييم 

، ينبغي أال تدرج في اإلعالن سوى البنود المنطبقة والتيي 11-4
الزمييييية إلثبيييييات التصيييييريحات اليييييواردة فيييييي ذليييييك اإلعيييييالن تكيييييون 

)وبعبييارة أخيييرى، ينبغيييي حييذف كيييل البنيييود التييي ال تنطبيييق(، كميييا 
ليس من الضروري وضع أرقام على البنود. ويدّل الخط المتقّطيع 
عليييى الحّييييز المخصيييص إلدراج المعلوميييات المطلوبييية. والكلميييات 

ع فيميا يتعليق الواردة بيين قوسيين هيي تعليميات موجهية إليى الميود
بالمعلومييييات التييييي يمكيييين إدراجهييييا فييييي اإلعييييالن باالسييييتناد إلييييى 
ظروف الحال. والكلمات الواردة بين قوسين مرّبعين خياريية، فييذا 
كانييت تنطبييق علييى الحاليية المعنييية، وجييب إدراجهييا دون القوسييين 
المرّبعين؛ أما إذا كانت ال تنطبيق، وجيب حيذفها وحيذف القوسيين 

 المرّبعين أيضا.
يجييوز ذكيير أسييماء أكثيير ميين  ذكررر أسررماء عرردة أشررخاص: 

شخص واحد في اإلعالن الواحيد. ومين الممكين أيضيا، فيميا عيدا 
استثناء واحد، تقديم إعالن واحيد عين كيّل شيخص. وبالنسيبة إليى 

، يجييب ذكيير جميييع 4-11إعييالن األبييوة الييوارد فييي اإلطييار رقييم 
اإلطيار المخترعين في اإلعالن الواحيد )انظير المالحظيات بشيأن 

أدنييييييا(. ويمكيييييين تغيييييييير صييييييياغة اإلعالنييييييات فييييييي  4-11رقييييييم 
ميييين صيييييغة  5-11و 3-11و 2-11و 1-11اإلطييييارات رقييييم 

 المفرد إلى صيغة الجمع حسب الحاجة.

 1-11 اإلطار رقم 
يجييوز أن يصيياع اإلعييالن علييى  إعررالن بهويررة المخترررع: 

 نحو يطابق الصياغة التالية:
 "إعالن بهوية المخترع: 

...، )العنيوان( ...، )االسم( بالنسبة إلى ]هذا[ الطلب ]رقم ...[، 
 هو مخترع الموضوع المطلوب حمايته في ]هذا[ الطلب."

ضييييييروريا  1-11 ال يكييييييون اإلعييييييالن فييييييي اإلطييييييار رقييييييم  
بالنسبة إلى المخترع الذي يذكر بصفة مخترع )سواء ذكير بصيفة 

 2ر رقييم مختييرع فقييط أو بصييفة مييودع ومختييرع أيضييا( فييي اإلطييا
، 3. أمييا إذا لييم يييذكر المختييرع فييي اإلطييار رقييم 3أو اإلطييار رقييم 

نميييا ذكييير بصيييفة ميييودع فيييي اإلطيييار رقيييم  ، كيييان مييين األنسيييب 2وا 
تقييديم إعييالن بحييق المييودع فييي طلييب بييراءة والحصييول عليهييا فييي 

)وفييي حييال كييان القييانون الييوطني المنطبييق  2-11 اإلطييار رقييم 
ع الطليييب، وجيييب إذا  يقضيييي بيييأن يكيييون المختيييرع هيييو اليييذي ييييود

(. وفيييي 4-11 تقيييديم اإلعيييالن بيييأبوة االختيييراع فيييي اإلطيييار رقيييم 
أو  2حيييال عيييدم إدراج بيانيييات بشيييأن المختيييرع فيييي اإلطيييار رقيييم 

أو كليهمييييييا، جيييييياز الجمييييييع بييييييين هييييييذا اإلعييييييالن  3اإلطييييييار رقييييييم 
والصيييياغة المعياريييية المقيييررة بشييييأن اإلعيييالن بحيييق الميييودع فييييي 

(. ولمزييد مين 2-11 إلطيار رقيم طلب براءة والحصيول عليهيا )ا
التفاصيل حول الجميع بيين الصيياغتين فيي إعيالن ميزدوج، انظير 

أدنيييييياه. ولمزيييييييد ميييييين  2-11 المالحظييييييات بشييييييأن اإلطييييييار رقييييييم 
التفاصييييل حيييول اإلعيييالن بيييأبوة االختيييراع فيييي حيييال كيييان القيييانون 
اليييوطني المنطبيييق يقضيييي بيييأن يكيييون المختيييرع هيييو اليييذي ييييودع 

 أدناه. 4-11 ت بشأن اإلطار رقم الطلب، انظر المالحظا

 2-11 اإلطار رقم 
 إعررالن بحررق المررودع فرري طلررب بررراءة والحصررول عليهررا: 

 يجوز أن يصاع اإلعالن على نحو يطابق الصياغة التالية:
"إعييالن بحييق المييودع، فييي تيياريخ اإليييداع، فييي طلييب بييراءة  

 والحصول عليها:
... لييه الحييق فييي  )االسييم(بالنسييبة إلييى ]هييذا[ الطلييب ]رقييم ...[، 

 طلب براءة والحصول عليها بناء على ما يلي:
...، هيييييو مختيييييرع الموضيييييوع  )العنيييييوان(...،  )االسيييييم( "1"

 المطلوب حمايته في ]هذا[ الطلب
... ]لييييه[ ]كييييان لييييه[ الحييييق بصييييفة رّب عمييييل  )االسييييم( "2"

 ... )اسم المخترع(المخترع، 
 خ ......، بتاري و)االسم(...  )االسم(اتفاق بين  "3"
 ...، بتاريخ ... )االسم(... لفائدة  )االسم(تنازل من  "4"
 ...، بتاريخ ... )االسم(... لفائدة  )االسم(موافقة من  "5"
...، بينفيياذ  )اسييم المحكميية(أميير قضييائي صييادر عيين  "6"

 ...، بتاريخ ... )االسم(... إلى  )االسم(النقل من 
... بموجييب  )االسييم(... إلييى  )االسييم(نقييل الحييق ميين  "7"

 ... بتاريخ ... )يرجى تحديد نوع النقل(
 )االسيييم(... إليييى  )االسيييم(اسيييم الميييودع ... تغّيييير مييين  "8"

 ..." )التاريخ(في  ...
ال ينطبييق هييذا اإلعييالن إال علييى األحييداأ التييي تطييرأ قبييل  

" 7تيياريخ اإليييداع. وميين بييين أنييواع نقييل الحييق الممكنيية فييي البنييد "
هنيياك االنييدماج واالقتنيياء والوراثيية والهبيية وغيرهييا. وفييي حييال نقييل 
الحيييّق مييين المختيييرع فيييي سلسيييلة مييين الحييياالت المتتاليييية، فينبغيييي 

فعلييي الييذي جيياءت بييه فييي ذكرهييا فييي اإلعييالن حسييب الترتيييب ال
الواقييع، ويجييوز إضييافة البنييد الواحييد أكثيير ميين مييرة حسييب مييا يلييزم 

ذا لييم يييذكر المختييرع فييي اإلطييار رقييم  أو  2لشييرح حييق المييودع. وا 
أو كليهميا، جياز تقيديم هيذا اإلعيالن بشيكل إعيالن  3اإلطار رقم 

ميييييزدوج يجميييييع بيييييين اإلعيييييالن بحيييييق الميييييودع فيييييي طليييييب بيييييراءة 
عيييالن بهويييية المختيييرع. وفيييي هيييذه الحالييية، والحصيييول عليهيييا واإل

ينبغيييي االستعاضييية عييين الجملييية األوليييى فيييي اإلعيييالن بالصيييياغة 
التاليييية: "إعيييالن ميييزدوج بحيييق الميييودع، فيييي تييياريخ اإلييييداع، فيييي 
طلب براءة والحصول عليها وبهوية المخترع، بالنسبة إليى الحالية 

-11 التييي ال يكييون فيهييا اإلعييالن بييأبوة االختييراع )اإلطييار رقييم 
( مناسيييييبا:". وينبغيييييي صيييييياغة الجيييييزء المتبقيييييي مييييين اإلعيييييالن 4

 .2-11 المزدوج على النحو المبّين في اإلطار رقم 
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 (0/09/293201)( 21مالحظات بشأن استمارة العريضة )الصفحة  

 3-11 اإلطار رقم 
 إعررالن بحررق المررودع بالمطالبررة بأولويررة الطلررب السررابق: 

 يجوز أن يصاع اإلعالن على نحو يطابق الصياغة التالية:
ع، فيييي المطالبييية "إعيييالن بحيييق الميييودع، فيييي تييياريخ اإلييييدا 

بأولوية الطلب السابق المحّدد أدناه، إذا لم يكن المودع هو اليذي 
 أودع الطلب السابق أو إذا تغّير اسمه منذ إيداع الطلب السابق:

... لييه الحييق فييي  )االسييم(بالنسييبة إلييى ]هييذا[ الطلييب ]رقييم ...[، 
 المطالبة بأولوية الطلب السابق رقم ... بناء على ما يلي:

ميييودع هيييو مختيييرع الموضيييوع المطليييوب حمايتيييه فيييي ال "1"
 الطلب السابق

... ]لييييه[ ]كييييان لييييه[ الحييييق بصييييفة رّب عمييييل  )االسييييم( "2"
 ... )اسم المخترع(المخترع، 

 ...، بتاريخ ... و)االسم(...  )االسم(اتفاق بين  "3"
 ...، بتاريخ ... )االسم(... لفائدة  )االسم(تنازل من  "4"
 ...، بتاريخ ... )االسم(... لفائدة  )االسم(موافقة من  "5"
...، بينفيياذ  )اسييم المحكميية(أميير قضييائي صييادر عيين  "6"

 ...، بتاريخ ... )االسم(... إلى  )االسم(النقل من 
بموجييب  ... )االسييم(... إلييى  )االسييم(نقييل الحييق ميين  "7"

 ... بتاريخ ... )يرجى تحديد نوع النقل(
 ... )االسيييم(... إليييى  )االسيييم(اسيييم الميييودع تغّيييير مييين  "8"

 ... )التاريخ(في 
ال ينطبييق هييذا اإلعييالن إال علييى األحييداأ التييي تطييرأ قبييل  

تيياريخ اإليييداع. وباإلضييافة إلييى ذلييك، ال ينطبييق هييذا اإلعييالن إال 
إذا كييان الشييخص أو اسييم المييودع مختلفييا عيين اسييم مييودع الطلييب 

ذا السييابق الييذي يطال ييب بأولويتييه. وعلييى سييبيل المثييال، ينطبييق هيي
اإلعيالن إذا كيان ميودع واحيد فقيط مين عيدة ميودعين مختلفيا عين 
المييودعين المييذكورة أسييمارهم بالنسييبة إلييى طلييب سييابق. وميين بييين 

" هنيياك االنييدماج واالقتنيياء 7أنييواع نقييل الحييق الممكنيية فييي البنييد "
والوراثييية والهبييية وغيرهيييا. وفيييي حيييال نقيييل الحيييق مييين المختيييرع فيييي 

يما يتعلق بالطليب السيابق، فينبغيي سلسلة من الحاالت المتتالية ف
ذكرهييا فييي اإلعييالن حسييب الترتيييب الفعلييي الييذي جيياءت بييه فييي 
الواقييع، ويجييوز إضييافة البنييد الواحييد أكثيير ميين مييرة حسييب مييا يلييزم 

 لشرح حق المودع.

 4-11 اإلطار رقم
ينطبييييق هييييذا اإلعييييالن فقييييط فييييي  إعررررالن بررررأبوة االختررررراع: 

يصييييياع عليييييى النحيييييول  أنويجيييييب الواليييييات المتحيييييدة األمريكيييييية. 
 التالي:

 "إعالن بأبوة االختراع:
( أن عنوان اإلقامة 1أقّر بموجب هذا اإلعالن ما يلي: ) 

وعنوان المراسلة والجنسية لكل مخترع هي مطابقة لتلك المبّينة 
( وأنني أعتقد بأن المخترع 2أدناه مقابل اسم كل واحد منهم؛ )

اه هو المخترع )المخترعين( المذكور اسمه )أسمارهم( أدن
األصلي واألول )هم المخترعون األصليون واألول( للموضوع 
المطالب به والذي تطلب البراءة من أجله لحماية االختراع 

 المعنون: .....

 والمرفق طيه الطلب الخاص به.....
أو الذي أودع  في ....... برقم طلب الواليات المتحدة 

األمريكية أو رقم الطلب الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات 
(PCT) .)والذي تم تعديله في ........ )في حال تعديله ....... 
أقّر بموجب هذا اإلعالن أنني أعتقد بأنني المخترع  

حمايته المطالب  تراعلالخالمشترك األصلي األصلي أو المخترع 
 .في الطلب

 هذا اإلعالن مرتبط بالطلب وهو جزء ال يتجزأ منه.و  
وأقر بموجب هذه اإلعالن أنني أنا الذي قدمت الطلب  

 المذكور أعاله أو حصلت على ترخيص لتقديمه.
اإلدالء بأية بيانات زائفة وأقر بموجب هذه اإلعالن أن  

 1111موجب المادة بعليه يعاقب  في هذه اإلعالن عن قصد
من مدونة الواليات المتحدة األمريكية بدفع غرامة  18من الباب 
 أو بكليهما ( سنوات 5لمدة أقصاها خمس ) أو بالحبس

 : ...الكامل االسم
في الواليات المتحدة،  الواليةاسم محل اإلقامة: ... )المدينة و 

 البلد(عند االقتضاء، أو اسم 
 عنوان المراسلة: ...

المخترع: ...)يجب أن يكون التوقيع توقيع المخترع وليس توقيع 
 توقيع الممثل(
 التاريخ: ..."

وأصّرح بموجب هذا اإلعالن أنني قد اطلعيت عليى الطليب  
كمييا هييو معييّدل بييأي تعييديل مييذكور أعيياله علييى ، المييذكور أعيياله
وفهمييت مضييمونه، بمييا فييي ذلييك مطالييب الحماييية  وجييه التحديييد،

اليييواردة فييييه. وقيييد حيييّددت فيييي عريضييية ذليييك الطليييب أيييية مطالبييية 
باألولوية األجنبية وحّددت أدناه، تحت العنوان الجيانبي "الطلبيات 
السيييابقة" أي طليييب بيييراءة أو طليييب شيييهادة مختيييرع ميييودع فيييي بليييد 

لطليب والبليد آخر غير الوالييات المتحيدة األمريكيية ميع بييان رقيم ا
أو عضييو منظميية التجييارة العالمييية وتيياريخ اإليييداع بيياليوم والشييهر 
والسييينة، بميييا فيييي ذليييك أي طلييييب دوليييي لمعاهيييدة التعييياون بشييييأن 
البراءات يعّين على األقل بليدا واحيدا آخير غيير الوالييات المتحيدة 
األمريكييييية، يكييييون لييييه تيييياريخ إيييييداع سييييابق لتيييياريخ إيييييداع الطلييييب 

 ب بأولويته.األجنبي الذي يطال  
 الطلبات السابقة: ................

وأقّر بموجب هذا اإلعالن بمسرولية الكشف عن معلوميات  
أدرك أن لهييا عالقيية باألهلييية للبييراءة كمييا هييي معّرفيية فييي المييادة 

مييييين مدونييييية الليييييوائح الفدراليييييية للوالييييييات  37مييييين البييييياب  1-56
طلبيييات ، ويشيييمل ذليييك (37C.F.R. §1.56) المتحيييدة األمريكيييية

التكمليييية الجزئييييية والمعلومييييات المفيييييدة التييييي صييييارت متاحيييية بييييين 
 تاريخ إيداع الطلب السابق وتاريخ إيداع طلب التكملة الجزئية.

وأقيّر بموجييب هيذا اإلعييالن أن جميييع البيانيات المقدميية فيييه  
هي حسب علمي صحيحة وأن جميع التصريحات المقدمة تسيتند 

ن تليييك التصيييريحات قيييد إليييى معلوميييات وافتراضيييات صيييحيحة، وأ
قّدمت على وعي بأن اإلدالء بأية بيانات زائفية أو ميا يشيابه ذليك 
عييين قصيييد يعاقيييب بيييدفع غرامييية أو بيييالحبس أو بكليهميييا بموجيييب 
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مييييين مدونييييية الوالييييييات المتحيييييدة  18مييييين البييييياب  1111الميييييادة 
األمريكية، وأن تلك البيانات الزائفة المقدمية عين قصيد مين شيأنها 

 لطلب أو أية براءة صادرة بناء عليه.المساس بصالحية ا
 : ...الكامل االسم

 البلد(و محل اإلقامة: ... )المدينة والوالية 
 )المدينة والوالية والرمز البريدي والبلد( عنوان المراسلة: ...

 الجنسية: ...
 التاريخ: ... توقيع المخترع: ...

 )يجب أن يكون التوقيع توقيع المخترع وليس توقيع الممثل("

لكييّل والجنسييية ويجييب بيييان االسييم ومحييل اإلقاميية والعنييوان  
ذا ليييم يكييين اسيييم المختيييرع وعنوانيييه مكتيييوبين بيييالحروف مختيييرع.  وا 

ويجييب الالتينييية، وجييب بيييان االسييم والعنييوان بييالحروف الالتينييية. 
أن يوقّييع جميييع المختييرعين ويضييعوا التيياريخ علييى اإلعييالن حتييى 

ن ليييم يوّقعيييوا كّلهيييم عليييى النسيييخة ذ ذا زاد اتهيييا مييين اإلعيييالن. وا  وا 
واحييد ولييم يوقّييع جميييع المختييرعين اإلعييالن  عييدد المختييرعين علييى

 ذلييك اإلعييالن.المختييرعين علييى أسييماء جميييع بيييان وجييب ، ذاتييه
ذا زاد عيييدد المختيييرعين عليييى أولئيييك وجيييب بييييان ، ثالثييية اثنيييين وا 

-11إليييى  1-11المختيييرعين عليييى الورقييية "تيييابع اإلطيييارات رقيييم 
". وينبغي أن تحميل الورقية التكميليية العنيوان "تيابع اإلطيار رقيم 5

"، ويجيييب أن يبييييَّن فيهيييا االسيييم ومحيييل اإلقامييية والعنيييوان  11-4
لكيييييل أولئيييييك المختيييييرعين ا خيييييرين. ويكيييييون "اإلعيييييالن والجنسيييييية 

والورقييية  4-11الكاميييل" فيييي تليييك الحالييية مرلفيييا مييين اإلطيييار رقيييم 
المختييييرعين ويضييييعوا التيييياريخ التكميلييييية. ويجييييب أن يوقّييييع جميييييع 

ن لييم يوّقعييوا كلهييم علييى النسييخة ذاتهييا  علييى إعييالن كامييل حتييى وا 
مييين اإلعيييالن الكاميييل، كميييا يتعيييّين تقيييديم نسيييخة عييين كيييل إعيييالن 

 كامل تم توقيعه بشكل منفصل.

 5-11اإلطار رقم 
إعالن بحاالت الكشف غير الضرارة أو االسرتثناءات لعردم  

يجيييييوز أن يصييييياع اإلعيييييالن عليييييى نحيييييو يطيييييابق  تررررروفر الجررررردة:
 الصياغة التالية:

"إعالن بحاالت الكشف غير الضيارة أو االسيتثناءات لعيدم  
 توفر الجدة:

... أن  )االسييييييم(بالنسييييييبة إلييييييى ]هييييييذا[ الطلييييييب ]رقييييييم ...[، يعليييييين 
الموضييوع المطلييوب حمايتييه فييي ]هييذا[ الطلييب قييد ُكشييف عنييه علييى 

 النحو التالي:
 رجى تحديد النوع المناسب(:)ينوع الكشف  "1"

 معرض دولي: ... ) أ (
 نشر: ... )ب(
 عمل تعّسفي: ... )ج(
 : ...)يرجى تحديد ذلك(غير ذلك  )د(

 تاريخ الكشف: ... "2"
 : ...)إن وجد(عنوان الكشف  "3"
 : ...")إن وجد(مكان الكشف  "4"

ال بييييّد أن يحتييييوي اإلعييييالن علييييى واحييييد ميييين الخيييييارات )أ(  
" أعييياله. وينبغيييي دائميييا أن ييييدرج 1)د( فيييي البنيييد "و)ب( و)ج( و

" أو عييدم 4" و"3" فييي اإلعييالن. ويجييوز إدراج البنييدين "2البنييد "
 إدراجهما في اإلعالن حسب الظروف.

 11اإلطار رقم 
نة للطلب:  يجيب تحدييد عيدد أوراق مختليف  العناصر المكوِّ

أجييزاء الطلييب فييي الجييدول. ويجييب أن تحسييب األوراق المحتوييية 
كجيييزء مييين العريضييية.  5-11 إليييى 1-11 مييينعليييى اإلطيييارات 

وفيييي حيييال كيييان الطليييب يحتيييوي عليييى كشيييف لواحيييد أو أكثييير مييين 
وجيييييب بييييييان عيييييدد  ،تسلسيييييل النووييييييدات أو الحيييييوامض األمينيييييية

 11صييفحات الكشييف التسلسييلي تحييت البنييد )و( فييي اإلطييار رقييم 
ضافته إلى مجموع عدد األوراق.  وا 

( ميين المعاهييدة )أي معاهييدة قييانون 1)6وبنيياء علييى المييادة  
البييراءات(، يجييب تقيييديم الكشييف التسلسيييلي علييى حيييدة كجييزء مييين 
الوصيف )"الجيزء الخياص بالكشيف التسلسيلي فيي الوصيف"( وفقييا 

عيييار الييوارد فييي المرفييق جيييم ميين التعليمييات اإلدارييية لمعاهييدة للم
 التعاون بشأن البراءات. 

إذا كيييان الطليييب اليييدولي  العناصرررر التررري تصرررحب الطلرررب: 
مصيييحوبا بيييبعض العناصييير، وجيييب وضيييع عالمييية فيييي الخانيييات 
المناسييبة، ثييم كتابيية أييية بيانييات مطلوبيية علييى الخييط المتقّطييع بعييد 

لييك العناصيير فييي نهاييية ذلييك السييطر. البنييد المعنييي وبيييان عييدد ت
وتقتصيير الشييروح المفصييلة أدنيياه علييى العناصيير التييي تحتيياج إلييى 

 شرح.
يرجى وضع عالمة في هذه الخانية إذ كيان  :2الخانة رقم  

التوكيل العام أو التوكيل الواحد الذي يشيمل هيذا الطليب قيد أودع 
ذا ُعيييّين رقيييم  ليييدى المكتيييب وأودعيييت نسيييخة عنيييه ميييع الطليييب. وا 

 جعي، جاز بيان ذلك الرقم.مر 
يرجييى وضييع عالميية فييي هييذه الخانيية فييي  :4الخانررة رقررم  

حيييال أودعيييت ميييع الطليييب ورقييية عليييى حيييدة تحتيييوي عليييى بيانيييات 
ذا  بشييأن الكائنييات الدقيقيية المودعيية و/أو مييادة بيولوجييية أخييرى. وا 
كييان القييانون الييوطني/اإلقليمي يقتضييي أن تقييدَّم أييية ورقيية تحتييوي 

كواحيييدة مييين أوراق الوصيييف فيييال حاجييية إليييى  عليييى تليييك البيانيييات
 وضع عالمة في هذه الخانة.

يرجييى وضييع عالميية فييي هييذه الخانيية فييي : 5الخانررة رقررم  
حيييال كيييان الطليييب مصيييحوبا بعنصييير آخييير غيييير تليييك العناصييير 

وفقييا للقييانون الييوطني/اإلقليمي  4إلييى  1المييذكورة فييي البنييود ميين 
وتحديييد  5 المنطبييق. ويجييب أيضييا وضييع عالميية فييي الخانيية رقييم

مثال، إذا كانت صورة من الطلب الميودع  موضوع ذلك العنصر.
سيييابقا و/أو ترجمييية الطليييب الميييودع سيييابقا مرفقييية بالطليييب، يجيييب 

 بيانهما في هذه الخانة.
وهنييياك مثيييال آخييير هيييو اليييدليل عليييى حييياالت الكشيييف غيييير  

 الضارة أو االستثناءات لعدم توّفر الجّدة.

 12اإلطار رقم 
أن يكون التوقيع أو الخيتم توقييع الميودع أو يجب  التوقيع: 

ذا تعيييّدد المودعيييون، وجيييب علييييهم جميعيييا أن يوّقعيييوا أو  ختميييه؛ وا 
يضييعوا خييتمهم وفقييا ألحكييام القييانون الييوطني/اإلقليمي المنطبييق. 
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ذا كيييان التوقييييع عليييى العريضييية لييييس توقييييع الميييودع بيييل توقييييع  وا 
ك الممثيل أو الممثل، وجب تقديم توكيل منفصل يعيَّن بموجبيه ذلي

نسيييخة عييين التوكييييل العيييام أو توكييييل واحيييد يشيييمل ذليييك الطليييب، 
والييييذي يكييييون بحييييوزة المكتييييب، إال إذا كييييان القييييانون المنطبييييق ال 

 يقتضي تقديم التوكيل.

إذا كييييان القيييانون المنطبييييق يقتضييييي بيييييان تيييياريخ الترررراريخ:  
التوقييييع أو الخيييتم وليييم ييييتم بيانيييه، فيييين التييياريخ المفتيييرض للتوقييييع 

ر التيياريخ الييذي يتسييلم فيييه المكتييب الطلييب، أو تيياريخ سييابق يعتبيي
لذلك التاريخ إذا كان القانون المنطبق يسمح بذلك )انظر القاعيدة 

 .( من الالئحة التنفيذية(2)9
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