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 اجلزئية البحث لنتائج مصاحب مؤقت رأي إصدار

ورويب للرباءات عداد املكتب الأ  وثيقة من اإ

 ملخص
. ففي حاةل غياب وحدة 2017أأبريل  1تصف هذه الوثيقة خدمة جديدة يف املكتب الأوريب للرباءات اس ُتحدثت يف  .1

عداد تقرير البحث ادلويل بشأأن الاخرت   يف املطالب رأأاي اع املذكور أأولالاخرتاع، يصدر املكتب الأورويب يف نفس وقت اإ
 ا حول اس تحقاق الاخرتاع للرباءة. مؤقت

 يدة يف املكتب الأورويب للرباءاتخدمة جد
ىل تعزيز جودة 2017أأبريل  1يف  .2 دارة للبحث ادلويل خدمة جديدة تريم اإ ، أأطلق املكتب الأورويب للرباءات بصفته اإ

جراءاته )الإشعار املقدم من املكتب الأورويب للرباءات املؤرخ  صدار رأأي  2017مارس  3منتجات حبثه وشفافية اإ بشأأن اإ
ا من التارخي املذكور، يف حاةل غياب وحدة فاعتبار  (.OJ EPO 2017 ،A20اجئ البحث اجلزئية، مؤقت مصاحب لنت

ىل املودعني سوى تقرير حبث دويل جزيئ بشأأن الاخرتاع املذكور أأول يف  الاخرتاع، ل يقدم املكتب الأورويب للرباءات اإ
ويعد التقيمي املؤقت لس تحقاق الاخرتاع الأول للرباءة  للرباءة. ا حول اس تحقاق الاخرتاع مؤقتا رأأاياملطالب، ولكنه يقدم أأيض

مبزنةل أأرضية مفيدة يقف علهيا املودعون اذلين علهيم يف هذه املرحةل من الإجراءات أأن يتخذوا قرارات اسرتاتيجية حول 
ضافية أأو ل. ذا اكنوا س يدفعون رسوم حبث اإ   مس تقبل طلب الرباءة، عىل سبيل املثال ما اإ

سهام يف تعزيز نظام معاهدة التعاون ويأأ  .3 طار هجود املكتب الأورويب للرباءات املتواصةل للإ يت تقدمي هذه اخلدمة يف اإ
طلق برانمج جترييب يف  ىل اإ ضافية حول  2015بشأأن الرباءات، واليت أأدت عىل سبيل املثال اإ بشأأن تقدمي معلومات اإ

ومن اخلطوات الأخرى  (.OJ EPO ،A3 2017 ـ 2017حىت هناية  اسرتاتيجية البحث اليت يتبعها الفاحصون )مت متديده
يطالب فيه  دوليا ، واليت مبوجهبا جيوز للمودع اذلي يقدم طلباPCT Directالهامة يف هذا اجلانب اس تحداث خدمة 
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البحث اذلي قرار  بأأولوية طلب سابق يكون املكتب الأورويب للرباءات قد حبث فيه أأن يرد عىل أأي اعرتاضات تثار بشأأن
ا من خلل السامح للفاحصني وقد ُعززت هذه اخلدمة أأيض (.PCT/WG/9/21ُأعد لأغراض طلب الأولوية )انظر الوثيقة 

ىل خطاب  2017أأبريل  1ا من اعتبار   OJا )يف الرأأي املكتوب، حيامث اكن ذكل مناس ب PCT Directابلإشارة رصاحة اإ
EPO 2017 ،A21 .) 

 احملتوى والشلك
ذا ما تبني غياب وحدة الاخرتاع يف مرحةل البحث، اكن املودعون ل يتلقون رأأاي2017أأبريل  1قبل  .4   مكتواب، اإ

ل مع تقرير البحث ادلويل "الهنايئ" )القاعدة  ولكن منذ  (.1ا( )اثني43لإدارة البحث ادلويل حول اس تحقاق الاخرتاع للرباءة اإ
يف  ا حول اس تحقاق الاخرتاع )أأو الاخرتاعات( املذكور أأول مؤقتت رأأايذكل التارخي، يرسل املكتب الأورويب للرباءا

ضافية ونتاجئ البحث اجلزئية )المنوذج  ىل دفع رسوم اإ ( يف منوذج جديد للمكتب PCT/ISA/206املطالب مع دعوة اإ
متاح للعامة عرب  1707ت ومنوذج املكتب الأورويب للرباءا (.1707الأورويب للرباءات )منوذج املكتب الأورويب للرباءات 

نرتنت.   وسائل حفص امللفات عرب الإ

ىل أأن الرأأي املؤقت يقدم للعمل فقط؛ فل ينبغي للمودع أأن يرسل تعليقات حول النقاط املثارة  .5 ولكن جتدر الإشارة اإ
عداده الرأأي املكتوب. ن حدث ذكل فلن يأأخذ هبا الفاحص عند اإ ن أأي تعديل يف الرأأي املؤقت، واإ عىل  ت بناءومن مث فاإ

من  161أأو ردود مبوجب القاعدة  34عىل املادة  ، أأو تعليقات مكتوبة غري رمسية أأو تعديلت أأو جحج أأو لكهيام بناء19املادة 
 نبغي مواصةل تقدميها بعد تقرير البحث ادلويل "الهنايئ" والرأأي املكتوب لإدارة البحث ادلويل.ي اتفاقية الرباءات الأوروبية، 

هذه اخلدمة الإضافية منتجات البحث الصادرة من املكتب الأورويب للرباءات يف املرحةل ادلولية فقط ول تشمل  .6
( أأو Euro-directا عىل البحوث املنفذة يف املرحةل الإقلميية سواء خبصوص الطلبات الأوروبية املعتادة )ولكهنا تنطبق أأيض

  (.Euro-PCTاءات )الطلبات الأوروبية اخلاصة مبعاهدة التعاون بشأأن الرب 

ىل الإحاطة علام   .7 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
 مبضمون هذه الوثيقة.

 

 ]هناية الوثيقة[


