
  
 

  

 معاھدة التعاون بشأن البراءات
(PCT) 

 عریضةال
 یلتمس الموقّع أدناه أن یعالَج

 ھذا الطلب الدولي وفقا ألحكام
 معاھدة التعاون بشأن البراءات

 
 رقم الطلب الدولي

 
 اإلیداع الدولي تاریخ

 
 “الطلب الدولي لمعاھدة التعاون بشأن البراءات”اسم المكتب مع 

   

 حرفا) 25(ال یتجاوز (خیاري)   المودع أو الوكیلرقم مرجع ملف   
 

 اسم االختراع 1إطار رقم 

 

 ھذا الشخص ھو المخترع أیضا  بلمودع الط 2إطار رقم 
(اسم العائلة یلیھ االسم الشخصي؛ وإذا كان المودع شخص�ا معنوی�ا وج�ب بی�ان التس�میة الرس�میة الكامل�ة. ویج�ب أن االسم والعنوان: 

ن الرمز البریدي واسم البلد. ویعتبر بلد العنوان المبیّن في ھذا اإلطار ھو بلد إقامة المودع (أي اسم الدولة) إذا لم یب�یّن بل�د یتضمن العنوا
 اإلقامة أدناه.)

 عنوان البرید اإللكتروني*
 

 رقم الھاتف
 

 رقم الفاكس
 

 رقم تسجیل المودع لدى المكتب
 

بیان عنوان إلكتروني أعاله یمنح لمكتب تسلم الطلبات وإدارة البحث الدولي والمكتب الدولي، في حال كانوا یقدمون  روني:التصریح باستعمال البرید اإللكت *
 :تلك الخدمة، التصریح بإرسال إخطارات إلى ذلك العنوان بالبرید اإللكتروني حصراً، إالّ إذا ُوضعت عالمة في الخانة التالیة

 برید العادي حصراً.یُطلب إرسال اإلخطارات بال 
 :(اسم الدولة)بلد اإلقامة  : (اسم الدولة)الجنسیة 

 یودع ھذا الشخص
 اإلطار اإلضافي الدول المبیّنة في  المعیَّنة جمیع الدول  طلبھ ألغراض:

 مودع آخر واحد أو أكثر و/أو مخترع (آخر) واحد أو أكثر 3إطار رقم 
  آخرین و/أو مخترعین (آخرین).یرد على ورقة تكمیلیة بیان مودعین 

 وكیل أو ممثل عام؛ أو عنوان للمراسلة 4إطار رقم 

یعیَّن بموجبھ/تم تعیین الشخص المذكور أدناه للتصرف باسم المودع (المودعین) لدى 
 اإلدارة الدولیة المختصة بصفة:

 وكیل  ممثل عام 

ك��ان الش��خص معنوی��ا وج��ب بی��ان التس��میة الرس��میة الكامل��ة. ویج��ب أن (اس��م العائل��ة یلی��ھ االس��م الشخص��ي؛ وإذا  االسم والعنوان:
 یتضمن العنوان الرمز البریدي واسم البلد.)

 عنوان البرید اإللكتروني*
 

 رقم الھاتف
 

 رقم الفاكس
 

 رقم تسجیل المودع لدى المكتب
 

مكتب تسلم الطلبات وإدارة البحث الدولي والمكتب الدولي، في حال كانوا یقدمون بیان عنوان إلكتروني أعاله یمنح ل التصریح باستعمال البرید اإللكتروني: *
 :تلك الخدمة، التصریح بإرسال إخطارات إلى ذلك العنوان بالبرید اإللكتروني حصراً، إالّ إذا ُوضعت عالمة في الخانة التالیة

 .ًیُطلب إرسال اإلخطارات بالبرید العادي حصرا 

 :عنوان یرجى وضع عالمة في ھذه الخانة إذا لم یعیَّن وكیل أو ممثل عام أو إذا لم یكن معیّنا سلفا، مع استخدام الحیز المتاح أعاله لبیان ال عنوان للمراسلة
 الخاص الذي ینبغي أن توّجھ إلیھ المراسالت.

 یضةانظر المالحظات بشأن استمارة العر )2022 یولیو((الورقة األولى)  PCT/RO/101االستمارة 

 الستعمال المكتب فقط



  
  

 الورقة رقم . . . . . . .

 مودع آخر واحد أو أكثر و/أو مخترع (آخر) واحد أو أكثر 3اإلطار رقم 
 في حال عدم استخدام اإلطارات الفرعیة التالیة، فال داعي إلى إدراج ھذه الورقة في العریضة.

وی��ا وج��ب بی��ان التس��میة (اس��م العائل��ة یلی��ھ االس��م الشخص��ي؛ وإذا ك��ان الم��ودع شخص��ا معناالس��م والعن��وان: 
الرس�میة الكامل��ة. ویج��ب أن یتض�من العن��وان الرم��ز البری��دي واس�م البل��د. ویعتب��ر بل��د العن�وان المب��یّن ف��ي ھ��ذا 

 اإلطار ھو بلد إقامة المودع (أي اسم الدولة) إذا لم یبیّن بلد اإلقامة أدناه.)
 
 
 
 
 
 
 

 ھذا الشخص ھو:

 
 مودع فقط

 مودع ومخترع 

 
(إذا وض��عت عالم��ة ف��ي ھ��ذه فق��ط مخت��رع 

 الخانة، فیترك أدناه فارغا.)

 رقم تسجیل المودع لدى المكتب
 

 :(اسم الدولة)بلد اإلقامة  :(اسم الدولة)الجنسیة 
 یودع ھذا الشخص

 اإلطار اإلضافي الدول المبیّنة في  المعیَّنة جمیع الدول  طلبھ ألغراض:

االس��م الشخص��ي؛ وإذا ك��ان الم��ودع شخص��ا معنوی��ا وج��ب بی��ان التس��میة  (اس��م العائل��ة یلی��ھاالس��م والعن��وان: 
الرس�میة الكامل��ة. ویج��ب أن یتض�من العن��وان الرم��ز البری��دي واس�م البل��د. ویعتب��ر بل��د العن�وان المب��یّن ف��ي ھ��ذا 

 اإلطار ھو بلد إقامة المودع (أي اسم الدولة) إذا لم یبیّن بلد اإلقامة أدناه.)
 
 
 
 
 
 
 

 ھذا الشخص ھو:
 

 مودع فقط

 مودع ومخترع 

 
(إذا وض��عت عالم��ة ف��ي ھ��ذه مخت��رع فق��ط 

 الخانة، فیترك أدناه فارغا.)

 رقم تسجیل المودع لدى المكتب
 

 :(اسم الدولة)بلد اإلقامة  :(اسم الدولة)الجنسیة 
 یودع ھذا الشخص

 ضافياإلطار اإل الدول المبیّنة في  المعیَّنة جمیع الدول  طلبھ ألغراض:

(اس��م العائل��ة یلی��ھ االس��م الشخص��ي؛ وإذا ك��ان الم��ودع شخص��ا معنوی��ا وج��ب بی��ان التس��میة االس��م والعن��وان: 
الرس�میة الكامل��ة. ویج��ب أن یتض�من العن��وان الرم��ز البری��دي واس�م البل��د. ویعتب��ر بل��د العن�وان المب��یّن ف��ي ھ��ذا 

 د اإلقامة أدناه.)اإلطار ھو بلد إقامة المودع (أي اسم الدولة) إذا لم یبیّن بل
 
 
 
 
 
 
 

 ھذا الشخص ھو:

 
 مودع فقط

 مودع ومخترع 

 
(إذا وض��عت عالم��ة ف��ي ھ��ذه مخت��رع فق��ط 

 الخانة، فیترك أدناه فارغا.)

 رقم تسجیل المودع لدى المكتب
 

 :(اسم الدولة)بلد اإلقامة  :(اسم الدولة)الجنسیة 
 یودع ھذا الشخص

 اإلطار اإلضافي الدول المبیّنة في  لمعیَّنةا جمیع الدول  طلبھ ألغراض:

(اس��م العائل��ة یلی��ھ االس��م الشخص��ي؛ وإذا ك��ان الم��ودع شخص��ا معنوی��ا وج��ب بی��ان التس��میة االس��م والعن��وان: 
الرس�میة الكامل�ة. ویج��ب أن یتض�من العن�وان الرم��ز البری�دي واس�م البل��د. ویعتب�ر بل�د العن��وان المب�یّن ف�ي ھ��ذا 

 المودع (أي اسم الدولة) إذا لم یبیّن بلد اإلقامة أدناه.) اإلطار ھو بلد إقامة
 
 
 
 
 
 
 

 ھذا الشخص ھو

 
 مودع فقط

 مودع ومخترع 

 
(إذا وض��عت عالم��ة ف��ي ھ��ذه مخت��رع فق��ط 

 الخانة، فیترك أدناه فارغا.)

 رقم تسجیل المودع لدى المكتب
 

 :(اسم الدولة)بلد اإلقامة  :(اسم الدولة)الجنسیة 
 ھذا الشخص یودع

 اإلطار اإلضافي الدول المبیّنة في  المعیَّنة جمیع الدول  طلبھ ألغراض:

 .(آخرین) یرد على ورقة تكمیلیة أخرى بیان مودعین آخرین و/أو مخترعین 

 انظر المالحظات بشأن استمارة العریضة )2022 یولیو((ورقة تكمیلیة)  PCT/RO/101االستمارة 

 



  

 

 . .  . . الورقة رقم . . .

إذا كان الحیز المتاح غیر كاف لتوفیر جمی�ع المعلوم�ات، باس�تثناء اإلط�ارات  .1
ت�ابع اإلط�ار ”التي لھا إطار إض�افي خ�اص بھ�ا، فیرج�ى كتاب�ة  5.8إلى  1.8

(مع بی�ان رق�م اإلط�ار) وت�وفیر المعلوم�ات بالطریق�ة ذاتھ�ا المق�ررة “ رقم ...
 ى وجھ التحدید:حسب شكل اإلطار الذي لم یكن كافیا، وعل

إذا تع��یّن ذك��ر أكث��ر م��ن ش��خص واح��د كم��ودع و/أو مخت��رع ول��م تك��ن ھن��اك  “1”
وبیان المعلوم�ات  “3تابع اإلطار رقم ”متاحة، فیرجى كتابة  “ورقة إضافیة”

. ویعتب�ر بل�د 3ذاتھا لكّل شخص إضافي وفقا لما ھو مطلوب في اإلطار رق�م 
م�ة الم�ودع (أي اس�م الدول�ة) إذا ل�م العنوان المبیّن ف�ي ھ�ذا اإلط�ار ھ�و بل�د إقا

 یبیّن بلد اإلقامة أدناه؛

ال�واردة ف�ي  “الدول المبیّنة في اإلطار اإلضافي”إذا وضعت عالمة في خانة  “2”
، 3أو أي واحد من اإلطارات الفرعیة الواردة في اإلط�ار رق�م  2اإلطار رقم 

ت���ابع ”و أ “3ت���ابع اإلط���ار رق���م ”أو  “2ت���ابع اإلط���ار رق���م ”فیرج���ى كتاب���ة 
(حسب الحال)، وبی�ان اس�م الم�ودع المعن�ي (الم�ودعین  “3و 2اإلطارین رقم 

المعنیین) مع ذك�ر، إل�ى جان�ب ك�ل اس�م م�ذكور، الدول�ة (ال�دول) (و/أو كتاب�ة 
ب�راءة ”أو  “ب�راءة أوروبی�ة”أو  “براءة أوروبیة آسیویة”أو  “براءة األریبو”

ال) الت��ي ألغراض��ھا یعتب��ر ، حس��ب الح��“المنظم��ة األفریقی��ة للملكی��ة الفكری��ة
 الشخص المذكور مودعا؛

إذا لم یكن للمخترع أو المخترع/المودع صفة المخترع ألغراض جمیع الدول  “3”
أو أي واح��د م��ن اإلط��ارات الفرعی��ة ال��واردة ف��ي  2المعیَّن��ة ف��ي اإلط��ار رق��م 

" أو 3" أو "تابع اإلطار رقم 2، فیرجى كتابة "تابع اإلطار رقم 3اإلطار رقم 
" (حس�����ب الح�����ال)، وبی�����ان اس�����م المخت�����رع 3و 2"ت�����ابع اإلط�����ارین رق�����م 

(المخت��رعین) م��ع ذك��ر، إل��ى جان��ب ك��ل اس��م م��ذكور، الدول��ة (ال��دول) (و/أو 
كتاب��ة "ب��راءة األریب��و" أو "ب��راءة أوروبی��ة آس��یویة" أو "ب��راءة أوروبی��ة" أو 
ا "ب��راءة المنظم��ة األفریقی��ة للملكی��ة الفكری��ة"، حس��ب الح��ال) الت��ي ألغراض��ھ

 یعتبر الشخص المذكور مخترعا؛

إذا ك���ان ھن���اك وك���الء آخ���رون باإلض���افة إل���ى الوكی���ل الم���ذكور (ال���وكالء  “4”
" وبی��ان 4، فیرج��ى كتاب��ة "ت��ابع اإلط��ار رق��م 4الم��ذكورین) ف��ي اإلط��ار رق��م 

 ؛4المعلومات ذاتھا لكل وكیل إضافي وفقا لما ھو مطلوب في اإلطار رقم 

طلب��ات س��ابقة یُطال��ب بأولویتھ��ا، ثالث��ة أكث��ر م��ن  6إذا ك��ان ف��ي اإلط��ار رق��م  ”5“
" وبیان المعلومات ذاتھ�ا لك�ل طل�ب إض�افي 6فیرجى كتابة "تابع اإلطار رقم 

 .6سابق وفقا لما ھو مطلوب في اإلطار رقم 

إذا أراد المودع اإلعراب عن رغبتھ ف�ي أن یعاَم�ل الطل�ب ال�دولي ف�ي بع�ض  .2
أو ش��ھادة إض��افیة أو ش��ھادة مخت��رع  البل��دان المعیَّن��ة كطل��ب ب��راءة إض��افیة

إضافیة أو شھادة منفعة إضافیة، فیرجى كتابة اسم كل دول�ة معیَّن�ة أو رمزھ�ا 
المكون م�ن ح�رفین، وكتاب�ة "ب�راءة إض�افیة" أو "ش�ھادة إض�افیة" أو "ش�ھادة 
مخت�رع إض�افیة" أو "ش��ھادة منفع�ة إض��افیة"، وبی�ان رق��م الطل�ب الرئیس��ي أو 

سند رئیسي آخ�ر وت�اریخ م�نح الب�راءة الرئیس�یة أو ت�اریخ البراءة الرئیسیة أو 
م�������نح الس�������ند الرئیس�������ي اآلخ�������ر أو ت�������اریخ إی�������داع الطل�������ب الرئیس�������ي 

 (أ) أو (ب) من الالئحة).1.(ثانیا)49" والقاعدة 1(أ)"4.11 (القاعدة

إذا أراد المودع اإلعراب عن رغبتھ في أن یعاَمل الطلب الدولي في الوالیات  .3
كی���ة كتكمل���ة أو تكمل���ة جزئی���ة لطل���ب س���ابق، فیرج���ى كتاب���ة المتح���دة األمری

واإلش�ارة "تكمل�ة" أو "تكمل�ة  "US""الوالیات المتحدة األمریكی�ة" أو الرم�ز 
" 2(أ)"4.11جزئی����ة" ورق����م الطل����ب الرئیس����ي وت����اریخ إیداع����ھ (القاع����دة 

 (د) من الالئحة).1.(ثانیا)49 والقاعدة

 

 انظر المالحظات بشأن استمارة العریضة ) 2022ولیوی(ضافیة)  إ (ورقة PCT/RO/101االستمارة 



  
  

 الورقة رقم . . . . . . .

 التعیینات 5إطار رقم 

المتعاقدة التي تك�ون ملتزم�ة بمعاھ�دة التع�اون بش�أن الب�راءات ف�ي ت�اریخ اإلی�داع ال�دولي،  (أ)، تعیین جمیع الدول4.9بناء على القاعدة یشمل إیداع ھذه العریضة، 
 ل على كل أنواع الحمایة المتاحة، والحصول حسب الحال على براءات إقلیمیة ووطنیة.من أجل الحصو

 ولكن،
  ألمانیا(DE)  ألي نوع من الحمایة الوطنیةلیست معیَّنة 
  والیابان(JP) ألي نوع من الحمایة الوطنیة لیست معیَّنة 
  وجمھوریة كوریا(KR) ألي نوع من الحمایة الوطنیة لیست معیَّنة 

، یحت�وي ف�ي 1.(ثانی�ا)26أو الحق�ا بن�اء عل�ى القاع�دة  (تستعمل الخانات الواردة أعاله الستبعاد التعیینات المعنیة (ب�أثر نھ�ائي) إذا ك�ان الطل�ب ال�دولي، عن�د اإلی�داع
ل�ى الق�انون ال�وطني عل�ى ذل�ك الطل�ب ال�وطني الشى األثر المترت�ب بن�اء عتعلى مطالبة بأولویة طلب وطني سابق مودع في الدولة المعنیة، حتى ال ی 6اإلطار رقم 

 السابق).
 والوثیقة المطالبة باألولویة 6إطار رقم 

 المطالبة بأولویة الطلب/الطلبات السابقة التالیة:

 تاریخ إیداع
 الطلب السابق

 (یوم/شھر/سنة)

 رقم
 الطلب السابق

 إذا كان الطلب السابق
 طلبا وطنیا:

یرجى ذكر البلد أو 
مة التجارة عضو منظ

 العالمیة

 :(*)طلبا إقلیمیا
یرجى ذكر المكتب 

 اإلقلیمي

 طلبا دولیا:
یرجى ذكر مكتب تسلم 

 الطلبات

 )1( البند
 
 

    

 )2( البند
 
 

    

 )3( البند
 
 

    

 .ترد في اإلطار اإلضافي مطالب بأولویة طلبات أخرى 

 تقدیم وثیقة/وثائق األولویة:

 وإرس�الھا إل�ى المكت�ب ال�دولي (إذا ك�ان الطل�ب الس�ابق/الطلبات الس�ابقة ق�د  )الطلبات الس�ابقة( إعداد نسخة معتمدة عن الطلب لطلباتمكتب تسلم امن  یُلتمس
 د أعاله كما یلي:ألغراض ھذا الطلب الدولي) المحد أودع لدى المكتب الذي یعتبر مكتبا لتسلم الطلبات

 جمیع البنود  ) 1البند(  ) 2البند(  ) 3البند(  غیر ذلك، انظر اإلطار اإلضافي 

  یُلتمس من المكتب الدولي أن یحصل من مكتبة رقمیة على نسخة معتمدة عن الطلب السابق (الطلبات السابقة) المحدد أعاله، وأن یستعمل، حسب الحال، شفرة
 النفاذ (شفرات النفاذ) المبینة أدناه (إذا أتاحت مكتبة رقمیة الطلب السابق/الطلبات السابقة للمكتب الدولي).

 ) 1البند(  ) 2البند(  ) 3البند(  غیر ذلك، انظر اإلطار اإلضافي 
  شفرة النفاذ شفرة النفاذ شفرة النفاذ

ط��ار اإلض��افي كعنصر/عناص��ر ردّ ح��ق األولوی��ة: یُل��تمس م��ن المكت��ب ردّ ح��ق األولوی��ة باالس��تناد إل��ى الطل��ب الس��ابق/الطلبات الس��ابقة المبیّن��ة أع��اله أو ف��ي اإل
  ؛ یجب تقدیم معلومات أخرى إلسناد التماس ردّ حق األولویة).6___). (انظر أیضا المالحظات بشأن اإلطار رقم _______(_____________

ا م�“3”)1(11إذا كان عنصرا من عناصر الطلب الدولي المشار إلیھ في الم�ادة  التضمین باإلحالة: ن الوص�ف أو المطال�ب أو الرس�وم المش�ار (د) أو (ھ�ـ) أو ج�زء�
)(أ) غیر واردا على نحو آخر في ھ�ذا الطل�ب ثانیا(5.20(أ)، أو عنصرا أو جزًءا من الوصف أو المطالب أو الرسوم المشار إلیھا في القاعدة 5.20إلیھا في القاعدة 

لم فیھ مكتب تس�لم الطلب�ات أص�ال عنص�ر واح�د أو أكث�ر م�ن العناص�ر المش�ار إلیھ�ا الدولي ولكنھ مدرج بالكامل في طلب سابق یطالب بأولویتھ في التاریخ الذي است
 .6.20، یتم تضمینھ باإلحالة في ھذا الطلب الدولي ألغراض القاعدة 6.20ذلك العنصر أو الجزء، شرط تأكیده بموجب القاعدة  ، فإن“3”)1(11في المادة 

 إدارة البحث الدولي 7إطار رقم 
 إجراء البح�ث ال�دولي، فیرج�ى ذك�ر اإلدارة الت�ي وق�ع علیھ�امختص�ة ب�دولي البحث واحدة من إدارات ال ةإدارأكثر من (إذا كانت  (ISA)بحث الدولي اختیار إدارة ال

 :االختیار؛ ویمكن استخدام الرمز المكون من حرفین)
 /ISA ............................................................................................ إدارة البحث الدولي: 

 

 انظر المالحظات بشأن استمارة العریضة ) 2022یولیو((الورقة الثانیة)  PCT/RO/101االستمارة 



  

 

 الورقة رقم . . . . . . .
 سابق استعمال نتائج بحث سابق وتصنیف 7طار رقم تابع اإل

 12.4. التماس من مودع الطلب بناء على القاعدة 1

 1.1   یُ لتمس من إدارة البحث الدولي المبینة في اإلطار رقم 7 أن تراعي نتائج البحث السابق (البحوث السابقة) المبیّن (المبیّنة) أدناه (انظر أیضا المالحظات بشأن الجزء
 المعنون ”تابع اإلطار رقم 7، البند 1“؛ استعمال نتائج أكثر من بحث واحد سابق)

 (أو المكتب اإلقلیمي)البلد  رقم الطلب (یوم/شھر/سنة)تاریخ اإلیداع 
 
 
 

2.1 
 ): ھذا الطلب الدولي ھو ذاتھ أو أساسا ذاتھ الطلب التي تم بشأنھ البحث السابق إال أنھ مودع بلغة أخرى، حسب االقتضاء.“2”4.12بیان (القاعدة 

 تقدیم نتائج البحث السابق، عند الضرورة*
  تاحة إلدارة البحث الدولي بالشكل والطریقة التي تقبلھما ولیس على مودع الطل�ب إذا (ب)): الوثائق التالیة م2(ثانیا)12(ج) و(د) و1(ثانیا)12إتاحة الوثائق (القاعدتان

 تقدیمھا إلى مكتب تسلّم الطلبات أو إلى إدارة البحث الدولي.
 صورة عن نتائج البحث السابق(*) 

 صورة عن الطلب السابق 

 ترجمة الطلب السابق إلى لغة تقبلھا إدارة البحث الدولي 

 ة نتائج البحث السابق إلى لغة تقبلھا إدارة البحث الدوليترجم 

 :(یرجى بیان أدناه الوثائق المتاحة إلدارة البحث الدولي، إن كانت معروفة) صورة عن أیة وثیقة مستشھد بھا في نتائج البحث السابق 
 

 
 
 

 
 
2. 

1.2 
 
 
 
 

(ب) و(د)): (في حال لم تكن إدارة 1(ثانیا)12م الطلبات إرسال صورة عن نتائج البحث السابق الى إدارة البحث الدولي (القاعدة التماس مودع الطلب من مكتب تسل
البحث السابق  قد أجرت البحث السابق ولكن أجراه المكتب ذاتھ الذي یعمل بصفتھ مكتبا لتسلم الطلبات؛ أو في حال كانت نتائج  7البحث الدولي المبینة في اإلطار رقم 

 .لدوليمتاحة لمكتب تسلم الطلبات): یلتمس مودع الطلب من مكتب تسلم الطلبات  إعداد صورة عن نتائج البحث السابق وإرسالھا إلى إدارة البحث ا
إذا لم تنطبق أیة حالة من الحاالت المذكورة تحت  إالیتعین على مودع الطلب تقدیم صورة عن نتائج البحث السابق إلى مكتب تسلّم الطلبات أو إلى إدارة البحث الدولي  ال *

 ). “1، البند 7تابع  اإلطار رقم ”في قائمة المراجعة وكذلك المالحظات بشأن الجزء المعنون   10(انظر البند    .1البند 
 یرد على ورقة تكمیلیة بیان بحوث سابقة أخرى.

 12.4سابق إلى إدارة البحث الدولي  في حال عدم تقدم مودع الطلب بالتماس بناء على القاعدة كتب تسلم الطلبات نتائج البحث السابق والتصنیف الإرسال م
 ):3)(أ) و(2(30في حال مطالبة الطلب الدولي بأولویة  طلب سابق، مع مراعاة المادة 

ال�دولي (م�ا ل�م تك�ن تل�ك الص�ورة متاح�ة ل�إلدارة)، ف�ي ح�ال أودع یتعین على المكتب الدولي تقدیم  صورة عن نتائج البحث السابق والتصنیف السابق إلى إدارة البحث  -
 (أ)) ؛ 2(ثانیا)23اعدة الطلب السابق  لدى المكتب ذاتھ الذي یعمل بصفتھ مكتبا لتسلم الطلبات وكان ھذا المكتب قد أجرى البحث السابق بشأن الطلب السابق (الق

لب الس�ابق ق�د أودع ل�دى مكت�ب آخ�ر، عل�ى أن تك�ون نت�ائج ذل�ك البح�ث الس�ابق وذل�ك التص�نیف الس�ابق متاح�ة یجوز للمكتب الدولي أن یرسل تلك الصورة إذا كان الط -
 (ج)).2(ثانیا)23لمكتب تسلم الطلبات (القاعدة 

أع�اله)،  1(انظر البن�د  12.4على القاعدة ولكن،  في حال عدم التماس مودع الطلب من مكتب تسلم الطلبات إرسال صورة عن نتائج البحث السابق إلى إدارة البحث الدولي بناء 
عتب�ار (انظ�ر أیض�ا مالحظ�ات بش�أن تتعلق ببحث سابق أجري بشأن الطلب السابق التالي، والُمطالب بأولویتھ الحق�اً ف�ي ھ�ذا الطل�ب ال�دولي، ج�از لم�ودع الطل�ب أن یأخ�د بع�ین اإل

 بحث سابق واحد:؛ استعمال أكثر من )“2، البند 7تابع اإلطار رقم ”الجزء المعنون 
 (أو المكتب اإلقلیمي)رقم الطلب                                        البلد (یوم/شھر/سنة                                       تاریخ اإلیداع 

 
 
2.2 

 
 

 (ب)) 2(ثانیا)23القاعدة تقدیم إلى مكتب تسلم الطلبات التماس عدم إرسال نتائج البحث السابق إلى إدارة البحث الدولي  (

(ب)) (ال یجوز وضع عالم�ة ف�ي خان�ة االختی�ار المناس�بة 2(ثانیا)23لاللتماس من مكتب تسلم الطلبات عدم إرسال نتائج البحت السابق إلى إدارة البحث الدولي (القاعدة 
 نیا وفنلندا)إال في حال إیداع الطلب الدولي لدى مكاتب تسلم الطلبات التالیة: مكاتب إسبانیا وألما

3.2 

 
 

 

 

 (أ) و(ھـ)) 2(ثانیا)23التصریح لمكتب تسلم الطلبات بإرسال نتائج البحث السابق والتصنیف السابق إلى إدارة البحث الدولي (القاعدة 

(ھ�ـ)) (ال یج�وز وض�ع عالم�ة ف�ي خان�ة 2ا)(ثانی�23الس�ابق والتص�نیف الس�ابق إل�ى إدارة البح�ث ال�دولي (القاع�دة  البح�ثللتصریح  لمكتب تس�لم الطلب�ات بإرس�ال نت�ائج 
س�وید وفنلن�دا وھنغاری�ا والن�رویج االختیار المناسبة إال في حال إیداع الطلب الدولي لدى مكاتب تسلم الطلبات التالیة: مكاتب أس�ترالیا وإس�رائیل وتش�یكیا وس�نغافورة وال

 والیابان والوالیات المتحدة األمریكیة)

) (ال یجوز وضع 3)(أ) و(2(30(أ) والمادة 2(ثانیا)23بإرسال نتائج البحت السابق والتصنیف السابق إلى إدارة البحث الدولي (القاعدة  للتصریح لمكتب تسلم الطلبات
بحث دولیة مختلفة عن إدارة  عالمة في خانة االختیار المناسبة إال عندما یتعلق البحث السابق بطلب دولي، ُمطالب بأولیتھ الحقا في ھذا الطلب الدولي، وعندما تكون

 قد أجرت البحث الدولي السابق))  7اإلدارة التي تم إختیارھا في اإلطار رقم 

 یرد على ورقة تكمیلیة بیان بحوث سابقة أخرى. 

 اإلعالنات 8إطار رقم 

ر عدد كل نوع من اإلعالنات في المناسبة أدناه وذك ات(یرجى وضع عالمة في الخان 8.5إلى  8.1ترد اإلعالنات التالیة في اإلطارات رقم 
 العمود األیسر)

 عدد
 اإلعالنات

  إعالن بھویة المخترع 1.8رقم اإلطار : 

  إعالن بحق المودع، في تاریخ اإلیداع الدولي، في طلب براءة والحصول علیھا 2.8رقم اإلطار : 

  البة بأولیة الطلب السابقإعالن بحق المودع، في تاریخ اإلیداع الدولي، في المط 3.8رقم اإلطار : 

  إعالن بأبوة االختراع (فقط ألغراض تعیین الوالیات المتحدة األمریكیة) 4.8رقم اإلطار : 
  إعالن بحاالت الكشف غیر الضارة واالستثناءات لعدم توفّر الجدة 5.8رقم اإلطار : 

 حظات بشأن استمارة العریضةانظر المال ) 2022یولیو() الثالثة(الورقة  PCT/RO/101االستمارة 



  
  

 الورقة رقم . . . . . . .

 إعالن: ھویة المخترع 1.8إطار رقم 

 5.8إل�ى  1.8و 8م�ن التعلیم�ات اإلداری�ة؛ انظ�ر المالحظ�ات بش�أن اإلط�ارات رق�م  211یجب أن یستوفي اإلعالن الصیاغة المعیاریة المنصوص علیھا في المادة 
 على وجھ التحدید. وفي حال عدم استخدام ھذا اإلطار، فال داعي إلى إدراج ھذه الورقة في العریضة. 1.8رقم (عموما) والمالحظات بشأن اإلطار 

 من الالئحة): “1”(أ)1.(ثانیا)51و “1”4.17إعالن بھویة المخترع (القاعدتان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ،1.8ار رقم تابع اإلط”تابع ھذا اإلعالن على الورقة التالیة“. 

 انظر المالحظات بشأن استمارة العریضة ) 2022یولیو() “1”(ورقة اإلعالن  PCT/RO/101االستمارة 



  

 

 الورقة رقم . . . . . . .
 إعالن: الحق في طلب براءة والحصول علیھا 2.8إطار رقم 

 5.8إل�ى  1.8و 8علیم�ات اإلداری�ة؛ انظ�ر المالحظ�ات بش�أن اإلط�ارات رق�م م�ن الت 212یجب أن یستوفي اإلعالن الصیاغة المعیاریة المنصوص علیھا في المادة 
 على وجھ التحدید. وفي حال عدم استخدام ھذا اإلطار، فال داعي إلى إدراج ھذه الورقة في العریضة. 8.2(عموما) والمالحظات بشأن اإلطار رقم 

م�ن الالئح�ة)، ف�ي الح�االت الت�ي ال  “2”(أ)1.(ثانی�ا)51و “2”4.17لحصول علیھ�ا (القاع�دتان إعالن بھویة المودع، في تاریخ اإلیداع الدولي، في طلب براءة وا
 مناسبا: “4”4.17یكون اإلعالن بناء على القاعدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ،2.8تابع اإلطار رقم ”تابع ھذا اإلعالن على الورقة التالیة“. 

 انظر المالحظات بشأن استمارة العریضة ) 2022یولیو( )“2”عالن (ورقة اإل PCT/RO/101االستمارة 



  
  

 الورقة رقم . . . . . . .

 إعالن: الحق في المطالبة باألولویة 3.8إطار رقم 

 5.8إل�ى  1.8و 8م م�ن التعلیم�ات اإلداری�ة؛ انظ�ر المالحظ�ات بش�أن اإلط�ارات رق� 213یجب أن یستوفي اإلعالن الصیاغة المعیاریة المنصوص علیھا في المادة 
 على وجھ التحدید. وفي حال عدم استخدام ھذا اإلطار، فال داعي إلى إدراج ھذه الورقة في العریضة. 8.3(عموما) والمالحظات بشأن اإلطار رقم 

غیر مودع الطل�ب الس�ابق أو ف�ي ح�ال تغیّ�ر  إعالن بحق المودع، في تاریخ اإلیداع الدولي، في المطالبة بأولویة الطلب السابق المحّدد أدناه، في حال كان المودع
 من الالئحة): “3”(أ)1.(ثانیا)51و “3”4.17اسم المودع منذ إیداع الطلب السابق (القاعدتان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ،3.8تابع اإلطار رقم ”تابع ھذا اإلعالن على الورقة التالیة“. 

 انظر المالحظات بشأن استمارة العریضة ) 2022یولیو( )“3”ن (ورقة اإلعال PCT/RO/101االستمارة 



  

 

 الورقة رقم . . . . . . .

 إعالن: أبّوة االختراع (فقط ألغراض تعیین الوالیات المتحدة األمریكیة) 4.8إطار رقم 

 5.8إل�ي  1.8و 8ظ�ر المالحظ�ات بش�أن اإلط�ارات رق�م م�ن التعلیم�ات؛ ان 214یجب أن یستوفي اإلعالن الصیاغة المعیاریة التالی�ة المنص�وص علیھ�ا ف�ي الم�ادة 
 على وجھ التحدید. وفي حال عدم استخدام ھذا اإلطار، فال داعي إلى إدراج ھذه الورقة في العریضة. 8.4(عموما) والمالحظات بشأن اإلطار رقم 

 من الالئحة) “4”(أ)1.(ثانیا)51و “4”4.17إعالن بأبّوة االختراع (القاعدتان 
 تعیین الوالیات المتحدة األمریكیةألغراض 

 المطالب حمایتھ في الطلب. لالختراعي أو المخترع المشترك األصلي أنني أعتقد بأنني المخترع األصل أقّر بموجب ھذا اإلعالن

 ھذا اإلعالن مرتبط بالطلب الدولي وھو جزء ال یتجزأ منھ (إذا أودع اإلعالن مع الطلب).

 (ثالثا) من الالئحة).26(إذا قّدم اإلعالن بناء على القاعدة  ................................./PCTلدولي رقم ھذا اإلعالن مرتبط بالطلب ا

 وأقّر بموجب ھذا اإلعالن أنني أودعت الطلب الدولي المذكور أعاله أو صّرحت بإیداعھ.

) سنوات، أو بكلیھم�ا ، بموج�ب ق�انون 5ع غرامة أو بالحبس لمدة ال تتجاوز خمس (خاطئة یعاقب بدفت بیاناوأقّر بموجب ھذا اإلعالن بأن اإلدالء عن قصد بأیة 
 ).United States Code (U.S.C(( 1001، المادة 18الوالیات المتحدة رقم 

 

  ............................................................................................................................................................................................ االسم:

  .................................................................................................................................................................................... محل اإلقامة:
 (المدینة والوالیة (بالنسبة إلى الوالیات المتحدة األمریكیة) أو البلد)

  ..............................................................................................................................................................................  عنوان المراسلة:

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

  .................................................................................. التاریخ:  ............................................................................. یع المخترع:توق
 (یجب أن یكون التوقیع توقیع المخترع ولیس توقیع الوكیل)

 

 

  ............................................................................................................................................................................................ االسم:

  .................................................................................................................................................................................... محل اإلقامة:

 (المدینة والوالیة (بالنسبة إلى الوالیات المتحدة األمریكیة) أو البلد)

  ..............................................................................................................................................................................  عنوان المراسلة:

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

  .................................................................................. التاریخ:  ............................................................................. توقیع المخترع:
 توقیع الوكیل) (یجب أن یكون التوقیع توقیع المخترع ولیس

 

 

  ............................................................................................................................................................................................ االسم:

  .................................................................................................................................................................................... محل اإلقامة:

 (المدینة والوالیة (بالنسبة إلى الوالیات المتحدة األمریكیة) أو البلد)

  ..............................................................................................................................................................................  عنوان المراسلة:

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

  .................................................................................. التاریخ:  ............................................................................. توقیع المخترع:
 (یجب أن یكون التوقیع توقیع المخترع ولیس توقیع الوكیل)

 
 
 4.8اإلطار رقم  تابع”قة التالیة، تابع ھذا اإلعالن على الور“. 

 انظر المالحظات بشأن استمارة العریضة ) 2022یولیو( )“4”(ورقة اإلعالن  PCT/RO/101االستمارة 



  
  

 الورقة رقم . . . . . . .

 إعالن: حاالت الكشف غیر الضارة واالستثناءات لعدم توفر الجدة 5.8إطار رقم 

 5.8إل�ى  1.8و 8م�ن التعلیم�ات اإلداری�ة؛ انظ�ر المالحظ�ات بش�أن اإلط�ارات رق�م  215لیھا في المادة یجب أن یستوفي اإلعالن الصیاغة المعیاریة المنصوص ع
 على وجھ التحدید. وفي حال عدم استخدام ھذا اإلطار، فال داعي إلى إدراج ھذه الورقة في العریضة. 8.5(عموما) والمالحظات بشأن اإلطار رقم 

 من الالئحة): “5”(أ)1.(ثانیا)51و “5”4.17تثناءات لعدم توفر الجدة (القاعدتان إعالن بحاالت الكشف غیر الضارة واالس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5.8تابع اإلطار رقم ”التالیة،  اإلعالن على الورقةتابع ھذا“. 

 لعریضةانظر المالحظات بشأن استمارة ا ) 2022یولیو( )“5”(ورقة اإلعالن  PCT/RO/101االستمارة 



  

 

 الورقة رقم . . . . . . .

 إعالن 5.8إلى  1.8تابع اإلطارات رقم 

 ث�الث ، بم�ا ف�ي ذل�ك الح�االت الت�ي تقتض�ي ذك�ر أس�ماء أكث�ر م�ن5.8إل�ى  1.8إذا كان الحیز غیر ك�اف لت�وفیر جمی�ع المعلوم�ات ف�ي أي واح�د م�ن اإلط�ارات رق�م 
..." (مع بی�ان رق�م بن�د اإلط�ار) وت�وفیر المعلوم�ات بالطریق�ة ذاتھ�ا المق�ررة حس�ب ش�كل اإلط�ار 8ار رقم ، فیرجى كتابة "تابع اإلط4.8مخترعین في اإلطار رقم 

لك�ل واح�د م�ن تل�ك الذي لم یك�ن الحی�ز المت�اح فی�ھ كافی�ا. وإذا دع�ت الحاج�ة إل�ى حی�ز إض�افي بالنس�بة إل�ى إعالن�ین اثن�ین أو أكث�ر، وج�ب اس�تخدام إط�ار تكمیل�ي 
 استخدام ھذا اإلطار، فال داعي إلى إدراج ھذه الورقة في العریضة. اإلعالنات. وفي حال عدم
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 الورقة رقم . . . . . . .
 الورقیستخدم فقط في حال اإلیداع على  – جدول خاص باإلیداع الورقي 9إطار رقم 

 یحتوي ھذا الطلب
 :على ما یليالدولي 

 

 عدد
 األوراق

(یرجى وضع عالمة في یُصحب الطلب الدولي بالعنصر/العناصر التالیة 
 الخانات المناسبة أدناه وبیان عدد كل عنصر في العمود األیسر):

عدد 
 العناصر

 العریضة ( أ )
 PCT/RO/101 
أو أوراق  إعالناتأیة ا (بما فیھ 

 : .............................. )تكمیلیة
 

 : .............................. الوصف (ب)
 

 : ...................... مطالب الحمایة (ج)
 

 : ............................. الملخص (د)
 

 : ............... (إن وجدت) الرسوم (ھ)
 

___________ 
 

 
 العدد اإلجمالي لألوراق

 
 

الكشف التسلسلي الذي یكون جزءا من  (و)
متوافق  XMLالوصف مثل ملف بنسق 

(بیان نوع  ST.26مع معیار الویبو 
 لكترونیة المادیة وعددھا):الدعامات اإل

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

1.  ورقة حساب الرسوم ...................................................................  : 

 

2.  توكیل أصلي منفصل ..................................................................  : 

 

3.  توكیل عام منفصل .....................................................................  : 

 

4.  نسخة عن التوكیل العام؛ والرقم المرجعي..........................................  : 

 

5.   6وثیقة/وثائق األولویة المحددة في اإلطار رقم 
 :  .......................................................................... في البند/البنود:

 

6.  اللغة)( ترجمة الطلب الدولي إلى: ...................................................  : 

 

7.  بیانات منفصلة بشأن الكائنات الدقیقة أو المواد 
 :  .......................................................... البیولوجیة األخرى المودعة

 

8.  (البحوث السابقة) صورة عن نتائج البحث السابق 
 :  .............................................................. (أ))1.(ثانیا)12(القاعدة 

 

9.   (یرجى تحدیدھا)عناصر أخرى: .....................................................  : 

 

 صورة الرسوم التي
 ینبغي أن تصحب الملخص:

 لغة إیداع
 الطلب الدولي:

 توقیع المودع أو الوكیل أو الممثل العام 10رقم إطار 
 ).یضةیرجى كتابة اسم الشخص الموقّع إلى جانب كل توقیع مع بیان الصفة التي یوقع بموجبھا (إذا لم تكن تلك الصفة واضحة من خالل قراءة العر

 
 

 
 
 
 
 تاریخ االستالم الفعلي -1

 للطلب الدولي المزعوم:
 :الرسوم -2
 :تم استالمھا 

 تاریخ االستالم الفعلي المصّحح بعد االستالم -3
 الالحق، وفي المھل المحددة، لألوراق أو الرسوم

 المكملة للطلب الدولي المزعوم
 تاریخ استالم التصحیحات في المھل المحددة، -4

 ) من المعاھدة2(11والمطلوبة بناء على المادة 
 :لم یتم استالمھا 

 إدارة البحث الدولي -5
 /ISA : (إذا كانت الصالحیة إلدارتین أو أكثر)

6- 
  ل إرسال نسخة البحث إلى حین یؤجَّ

 تسدید رسم البحث
 

 تاریخ استالم المكتب الدولي
 للنسخة األصلیة
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 ) 2022یولیو( )1(الصفحة  (PCT/RO/101)مالحظات بشأن استمارة العریضة 

 
 (PCT/RO/101)مالحظات بشأن استمارة العریضة 

دلیل مودع الطلب بناء على معاھدة التع�اون الھدف من ھذه المالحظات ھو تیسیر استكمال استمارة العریضة. ویمكن الحصول على معلومات مفصلة باالطالع على  
تتیحھ�ا المنظم�ة، إل�ى جان�ب مجموع�ة م�ن الوث�ائق األخ�رى ذات الص�لة بالمعاھ�دة، ف�ي موقعھ�ا عل�ى اإلنترن�ت وھ�و م�ن منش�ورات الویب�و الت�ي (دلیل الم�ودع)  بشأن البراءات

(www.wipo.int/pct/en/)اتھا اإلداریة . وتستند المالحظات إلى المقتضیات المنصوص علیھا في معاھدة التعاون بشأن البراءات (المعاھدة) والئحتھا التنفیذیة (الالئحة) وتعلیم
 التعلیمات). وأمام أي تناقض محتمل بین تلك المالحظات والمقتضیات، تكون الغلبة دائما لتلك المقتضیات.(

التنفیذی�ة للمعاھ�دة) وم�واد  وفي استمارة العریضة كما في ھذه المالحظات، یشار إلى مواد المعاھدة (أي معاھدة التعاون بشأن البراءات) وقواعد الالئحة (أي الالئحة 
 مات (أي التعلیمات اإلداریة للمعاھدة).التعلی

 (أ) و(ب) من الالئحة).11.9، ویمكن وضع العالمات في الخانات بخط الید باستعمال الحبر األسود (القاعدة أو تعبئتھا باآللة ھذه االستمارةطباعة ویرجى  

 ي على العنوان المذكور أعاله.ویمكن تحمیل استمارة العریضة ونسخة عن ھذه المالحظات من موقع الویبو اإللكترون 

 

 

 أین یودع
 لي؟الطلب الدو

یجب أن یودع الطلب ال�دولي (العریض�ة والوص�ف والمطال�ب والملخ�ص  
" م��ن 1)"1(11والرس��وم، إن وج��دت) ل��دى مكت��ب مخ��تص بتس��لم الطلب��ات (الم��ادة 

أي حسب اختیار المودع ولكن م�ع مراع�اة أی�ة مقتض�یات مح�ددة تتعل�ق  -المعاھدة) 
 من القومي:باأل

إما لدى مكتب ت�ابع لدول�ة متعاق�دة بموج�ب المعاھ�دة أو المكت�ب  "1" 
الذي یعمل نیابة عن تلك الدولة، ویكون المودع أو واحد من المودعین على األقل إذا 

" أو 1(أ)"19.1كان ھناك أكثر من مودع واحد مقیما فیھا أو من مواطنیھ�ا (القاع�دة 
 " أو (ب) من الالئحة)،2"

أو ل��دى المكت��ب ال��دولي للویب��و ف��ي جنی��ف (سویس��را) إذا ك��ان  "2" 
المودع أو واحد من المودعین على األقل إذا كان ھن�اك أكث�ر م�ن م�ودع واح�د مقیم�ا 

" م���ن 3(أ)"19.1ف���ي دول���ة متعاق���دة بموج���ب المعاھ���دة أو م���ن مواطنیھ���ا (القاع���دة 
 الالئحة).

 نسخة تأكیدیة
 الستمارة العریضة

لدولي في األصل بالفاكس لدى مكت�ب یقب�ل اإلی�داع في حال أودع الطلب ا 
)، یتع��یّن أن یب��یَّن ذل��ك عل��ى الورق��ة C، المرف��ق دلی��ل الم��ودعبتل��ك الوس��یلة (انظ��ر 

 وتاریخ إرسال الفاكس.األولى من االستمارة بكاتبة "نسخة تأكیدیة" 

 رقم مرجع ملف المودع أو الوكیل

حرف�ا.  25بغ�ي أال یتج�اوز ذا أرید ذل�ك. وینإ رقم مرجع الملفیمكن بیان  
(و) 11.6حرفا (القاعدة  25ویجوز للمكتب أو أیة ھیئة دولیة إغفال كل ما زاد على 

 من التعلیمات). 109من الالئحة والمادة 

 1اإلطار رقم 

(أ) من الالئحة): یجب أن یكون االسم 5.1و 4.3(القاعدتان اسم االختراع  
كلمات إذا كان باإلنكلیزیة أو ترجم إل�ى  قصیرا (یفضل أن یتراوح بین كلمتین وسبع

 اإلنكلیزیة) ودقیقا. ویجب أن یكون مطابقا لعنوان الوصف.

 3و 2اإلطاران رقم 

من ب�ین الم�ودعین الم�ذكورة أس�ماؤھم، یح�ب أن یك�ون م�ودع واح�د  عام: 
عل�ى األق�ل مقیم��ا ف�ي دول��ة متعاق�دة بموج�ب المعاھ��دة أو م�ن مواطنیھ��ا والت�ي یعم��ل 

م�ن  19و 18" م�ن المعاھ�دة والقاع�دتان 1)"1(11و 9بة عنھ�ا (المادت�ان المكتب نیا
الالئح����ة). وإذا أودع الطل����ب ال����دولي ل����دى المكت����ب ال����دولي بن����اء عل����ى القاع����دة 

" من الالئحة، وجب أن یكون مودع واحد على األقل م�ن ب�ین الم�ودعین 3(أ)"19.1
 مقیما في دولة متعاقدة بموجب المعاھدة أو من مواطنیھا.

(أ) 4.6(أ) و4.5(القاع�دتان  بیان ھل الشخص ھو المودع و/أو المخت�رع 
 و(ب) من الالئحة):

): توض�ع عالم�ة 2(اإلطار رقم  الخانة "ھذا الشخص ھو المخترع أیضا" 
في ھذه الخانة إذا كان المودع المذكور اسمھ ھو أیضا المخترع أو أحد المخت�رعین. 

 المودع شخصا معنویا. وال توضع عالمة في ھذه الخانة إذا كان

): توض�ع عالم�ة ف�ي ھ�ذه الخان�ة 3(اإلطار رق�م  الخانة "مودع ومخترع" 
إذا كان الشخص المذكور اسمھ ھو المودع والمخترع أیض�ا. وال توض�ع عالم�ة ف�ي 

 ھذه الخانة إذا كان الشخص شخصا معنویا.

): توض��ع عالم��ة ف��ي ھ��ذه الخان��ة إذا 3اإلط��ار رق��م ( الخان��ة "م��ودع فق��ط" 
كان الشخص المذكور اسمھ شخصا معنویا أو إذا كان الشخص الم�ذكور اس�مھ ل�یس 

 مخترعا أیضا.

): توض�ع عالم�ة ف�ي ھ�ذه الخان�ة إذا 3(اإلطار رق�م الخانة "مخترع فقط"  
وتس�ري ھ�ذه الحال�ة كان الشخص المذكور اسمھ ھ�و المخت�رع ول�یس مودع�ا أیض�ا. 

زل عن االختراع والشخص المتنازل ل�ھ مثال عندما یكون المخترع قد توفى أو قد تنا
وال توضع عالمة في ھذه الخان�ة إذا ك�ان الش�خص  ھو المودع لجمیع الدول المعیَّنة.

 شخصا معنویا.

، ال بدّ من وضع عالمة ف�ي إح�دى الخان�ات ال�ثالث لك�ل 3في اإلطار رقم  
 شخص یذكر اسمھ.

إلطارین رقم وال یجوز ذكر اسم الشخص الواحد أكثر من مرة واحدة في ا 
 ، حتى عندما یكون الشخص ھو المودع والمخترع.3و 2

 19.2و 18.3(د) و4.5(القواع�د  مودعون مختلفون لدول معیَّن�ة مختلف�ة 
من الالئحة): یمكن بیان م�ودعین مختلف�ین ألغ�راض دول معیّن�ة مختلف�ة. ویج�ب أن 

ي دولة متعاقدة یكون واحد على األقل من جمیع المودعین المذكورة أسماؤھم مقیما ف
بموجب المعاھدة أو م�ن مواطنیھ�ا والت�ي یعم�ل المكت�ب نیاب�ة عنھ�ا، بص�رف النظ�ر 

 عن الدولة/الدول المعیَّنة التي ألغراضھا یذكر اسم المودع

وم��ن أج��ل بی��ان ال��دول المعیَّن��ة الت��ي ألغراض��ھا یك��ون الش��خص الم��ذكور  
. إذا )فقط لكل ش�خص ةحداسمھ مودعا، توضع عالمة في الخانة المناسبة (عالمة وا

لم یكن الشخص المذكور اسمھ مودعا ألغراض جمیع الدول المعیَّنة، توضع عالم�ة 
ف��ي الخان��ة "ال��دول المبیّن��ة ف��ي اإلط��ار اإلض��افي". ویج��ب تك��رار اس��م الش��خص ف��ي 
الخانة اإلضافیة مع بیان الدول الت�ي یعتب�ر ذل�ك الش�خص مودع�ا ألغراض�ھا (انظ�ر 

 طار)." من ذلك اإل2"1البند 

" م�ن الالئح�ة): یستحس�ن 1" و(ج)"4(أ)"4.1(القاعدة  ذكر اسم المخترع 
ألن��ھ یتع�ین ع�ادة ذك��ر ھ�ذه المعلوم��ات  ج�دا الح�رص دائم��ا عل�ى ذك�ر اس��م المخت�رع

 دلیل المودع.من  Bولمزید من التفاصیل، انظر المرفق  خالل المرحلة الوطنیة.

(ج) م�ن الالئح�ة): 4.6دة (القاع� مخترعون مختلفون لدول معیَّنة مختلف�ة 
یج��وز بی��ان أش��خاص مختلف��ین كمخت��رعین بالنس��بة إل��ى دول معیَّن��ة مختلف��ة (م��ثال، 
عندما تختلف في ھذا الشأن القوانین الوطنیة للدول المعیّنة). وینبغ�ي ف�ي ھ�ذه الحال�ة 

" من ذلك اإلطار). وفي غی�اب أي بی�ان، 3"1استعمال اإلطار اإلضافي (انظر البند 
المخترع (الواحد أو أكثر) المذكور أسمھ لھ ص�فة المخت�رع بالنس�بة إل�ى  یفترض أن

 جمیع الدول المعیَّنة.

م��ن الالئح��ة): یح��ب بی��ان اس��م العائل��ة  4.4(القاع��دة األس��ماء والعن��اوین  
(بخط واضح) قبل االسم الشخص�ي (أو األس�ماء الشخص�یة). ویج�ب إس�قاط األلق�اب 

ماء األش��خاص المعنوی��ة باس��تعمال التس��میة والمناص��ب األكادیمی��ة. ویج��ب بی��ان أس��
 الرسمیة الكاملة.
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 ) 2022یولیو( )2(الصفحة  (PCT/RO/101)مالحظات بشأن استمارة العریضة 

ویج���ب بی���ان العن���اوین بالطریق���ة الت���ي تس���مح بتوجی���ھ البری���د عل���ى وج���ھ  
السرعة، ویجب أن تتضمن العن�وانین ك�ل الوح�دات اإلداری�ة المناس�بة (بم�ا ف�ي ذل�ك 

 رقم المنزل إن وجد)، والرمز البریدي إن وجد واسم البلد.

ن سوى عنوان واحد لك�ل ش�خص. وع�ن بی�ان عن�وان خ�اص وال یجوز بیا 
 .4"للمراسلة"، انظر المالحظات بشأن اإلطار رقم 

و/أو عن����وان البری����د اإللكترون����ي الف����اكس /أرق����ام الھاتفیج����ب بی����ان  
بھما للتمكن من االتصال سریعا  4و 2رقم  ینفي اإلطار ماالمذكور اسمھللشخصین 

المبین���ة الھ��اتف أو الف��اكس تك��ون ك��ل أرق��ام . وینبغ��ي أن (ج))4.4(انظ��ر القاع��دة 
 وال یجوز بیان سوى عنوان واحد للبرید اإللكتروني. مصحوبة برمز البلد والمنطقة.

یوص��ى بش��دة بتق��دیم  لض��مان االس��تالم الس��ریع واآلم��ن لإلخط��ارات م��ن المكات��ب،
  عنوان إلكتروني الستالم اإلخطارات.

م�ن مكت�ب تس�لم الطلب�ات وإدارة إذا تم بیان عن�وان إلكترون�ي، س�یقوم ك�ل  
البح���ث ال���دولي، ف���ي ح���ال كان���ا یق���دمان تل���ك الخدم���ة، والمكت���ب ال���دولي، بإرس���ال 

وف�ي ھ�ذه الحال�ة، ل�ن تُرس�ل أی�ة   إخط�ارات إل�ى ذل�ك العن�وان بالبری�د اإللكترون�ي.
رس�ل أیض�اً تل�ك إخطارات ورقیة بالبرید العادي، إالّ إذا اعت�زم المكت�ب المعن�ي أن ی

وتجدر اإلشارة إلى أن المكاتب كلھا ال ترسل تلك اإلخطارات   .الورقیة اإلخطارات
دلی��ل لمزی��د م��ن التفاص��یل ح��ول إج��راءات ك��ل مكت��ب، انظ��ر بالبری��د اإللكترون��ي (

وإذا ل�م یُق�دم أي عن�وان إلكترون�ي، أو إذا اخت�ار م�ودع الطل�ب  ).Bالمرفق  المودع،
الحاالت التي ال ینص فیھا كل م�ن  استالم اإلخطارات بالبرید العادي حصراً، أو في

مكت���ب تس���لم الطلب���ات أو إدارة البح���ث ال���دولي عل���ى إرس���ال اإلخط���ارات بالبری���د 
 اإللكتروني، فإن اإلخطارات ستُرسل إلى العنوان المعني بالبرید العادي حصراً.

وعل���ى الم���ودع أن یح���رص عل���ى تح���دیث المعلوم���ات المتعلق���ة ببری���ده  
جود أیة أس�باب م�ن جھ�ة المرس�ل إلی�ھ ق�د تح�ول دون اإللكتروني وأن یضمن عدم و

توصلھ بالرسائل اإللكترونیة المرسلة إلیھ. ویستحسن أن یُلتمس م�ن المكت�ب ال�دولي 
مباشرة تدوین أیة تغییرات ف�ي عن�وان البری�د اإللكترون�ي المب�یّن ف�ي العریض�ة وفق�ا 

ن�ي لك�ل م�ن الم�ودع (ثانیا). وفي حال التصریح باستعمال البرید اإللكترو92للقاعدة 
والوكیل أو الممثل العام، فإن المكتب الدولي ال یرس�ل التبلیغ�ات بالبری�د اإللكترون�ي 

 إال إلى الوكیل أو الممثل العام المعیَّن.

م�ن الالئح�ة): إذا ك�ان (ھ) 4.5(القاع�دة رقم تسجیل المودع ل�دى المكت�ب  
بص��فتھ مكتب��ا لتس��لم  الم��ودع مس��جال ل��دى المكت��ب ال��وطني أو اإلقلیم��ي ال��ذي یعم��ل

الطلبات، جاز أن یبیَّن ف�ي العریض�ة رق�م تس�جیل الم�ودع أو غی�ر ذل�ك م�ن البیان�ات 
 المسجلة باسمھ.

من الالئحة): یجب بیان جنسیة  18.1(أ) و(ب) و4.5(القاعدتان  الجنسیة 
كّل مودع بذكر البلد (أي اسم الدولة) أو الرمز المكون من حرفین للدولة التي یك�ون 

دع م��ن مواطنیھ��ا. ویعتب��ر الش��خص المعن��وي ال��ذي ی��تم تأسیس��ھ وفق��ا للق��انون الم��و
الوطني لدولة معیّنة واحدا من مواطني تلك الدولة. وال یشترط بیان الجنسیة إذا ك�ان 

 الشخص مخترعا فقط.

من الالئحة): یجب بیان محل  18.1(أ) و(ج) و4.5(القاعدتان بلد اإلقامة  
أو الرم��ز المك��ون م��ن ح��رفین للبل��د (أي الدول��ة) ال��ذي  إقام��ة ك��ّل م��ودع ب��ذكر االس��م

یكون المودع من مواطنیھ. وإذا لم تبیَّن دولة اإلقامة، افتُرض أنھا ھي الدولة المبیّن�ة 
في العنوان. ویعتبر امتالك منشأة صناعیة أو تجاریة حقیقی�ة وفعال�ة ف�ي دول�ة معیّن�ة 

لجنس�یة إذا ك�ان الش�خص مخترع�ا على أنھ إقام�ة ف�ي تل�ك الدول�ة. وال یش�ترط بی�ان ا
 فقط.

م��ن التعلیم��ات): لبی��ان أس��ماء ال��دول، یج��وز  115(الم��ادة أس��ماء ال��دول  
وفي  ST.3استعمال رموز الدول المكونة من حرفین والواردة في معیار الویبو رقم 

 .دلیل المودع من Kالمرفق 

 4اإلطار رقم 

(ثانیا) 83.1والقاعدة  من المعاھدة 49(المادة  من یحّق لھ العمل كوكیل؟ 
معلومات خاصة بكّل مكتب لتسلم  دلیل المودع من Cمن الالئحة): ترد في المرفق 

 الطلبات عّمن یحق لھ أن یعمل كوكیل.

م��ن الالئح��ة  90.2و 90.1و 4.8و 4.7(القواع��د  الوكی��ل أو الممث��ل الع��ام 
أج�ل بی�ان إن من التعلیمات): توض�ع عالم�ة عل�ى الخان�ة المناس�بة م�ن  108والمادة 

كان الشخص المذكور اسمھ یتم تعیینھ بموجب العریضة (أو سبق تعیین�ھ) للتص�رف 
بصفة "وكیل" أو "ممثل عام" (یجب أن یكون "الممثل العام" أحد المودعین). وع�ن 
الطریقة التي یجب اتباعھ�ا لبی�ان االسم/األس�ماء والعنوان/العن�اوین (بم�ا فیھ�ا أس�ماء 

الف��اكس و/أو عن��وان البری��د اإللكترون��ي، انظ��ر المالحظ��ات أرق��ام الھاتف/و ال��دول)
. وف��ي ح��ال ذك��ر ع��دة وك��الء، ی��ذكر ف��ي مقدم��ة القائم��ة 3و 2بش��أن اإلط��ارین رق��م 

الوكیل الذي ینبغي أن توجھ المراسالت إلی�ھ. وإذا ك�ان ھن�اك أكث�ر م�ن م�ودع واح�د 
ا واحدا كممثلھم العام ولم یعیَّن أي وكیل عام لتمثیلھم جمیعا، جاز للمودعین أن یعیّنو

شریطة أن یكون من مواطني دولة متعاق�دة بموج�ب المعاھ�دة أو مقیم�ا فیھ�ا. وإذا ل�م 
یفعلوا، فإن المودع المذكور أوال ف�ي العریض�ة وال�ذي یح�ق ل�ھ أن ی�ودع طلب�ا دولی�ا 

 لدى المكتب ھو الذي یُعتبر على أنھ الممثل العام.

من الالئحة  90.5و 90.4(القاعدتان طریقة تعیین الوكیل أو الممثل العام  
من التعلیمات): یجوز تعی�ین الوكی�ل أو الممث�ل الع�ام م�ن خ�الل تس�میة  106والمادة 

. ویت��ولى إج��راء التعی��ین الم��ودع ال��ذي یوق��ع 4وكی��ل أو ممث��ل ع��ام ف��ي اإلط��ار رق��م 
العریض��ة أو ت��وكیال منفص��ال. وإذا تع��دّد المودع��ون، ت��ولى تعی��ین الوكی��ل الع��ام أو 

ممثل العام كّل مودع یوقّع، حسب اختیاره، على العریضة أو توكی�ل منفص�ل. وإذا ال
لم یكن التوكیل المنفصل موقَّعا، أو إذا لم یكن التوكیل المنفصل المطلوب متوفرا، أو 

م�ن الالئح�ة،  4.4إذا لم یكن بیان اسم الشخص المعیَّن أو عنوانھ یتمشى م�ع القاع�دة 
ح وج�ھ ال�نقص. ویج�وز م�ع ذل�ك للمكت�ب فإن التوكیل یعد كما لو ل م یكن ما ل�م یص�حَّ

 .)دلیل المودعمن  Cالتخلي عن شرط تقدیم توكیل منفصل إلیھ (المرفق 

وإذا أودع توكیل عام وأشیر إلی�ھ ف�ي العریض�ة، وج�ب إرف�اق نس�خة عن�ھ  
بالعریضة. وعلى المودع الذي لم یوقّع التوكیل الع�ام أن یوقّ�ع العریض�ة أو أن یوق�ع 

 Cوكیال منفصال، ما لم یتخّل المكتب عن شرط تقدیم توكی�ل منفص�ل إلی�ھ (المرف�ق ت
 .)دلیل المودعمن 

(ب) م�ن الالئح�ة): إذا ك�ان 4.7(القاع�دة رقم تسجیل الوكیل ل�دى المكت�ب  
الوكی��ل مس��جال ل��دى المكت��ب ال��وطني أو اإلقلیم��ي ال��ذي یعم��ل بص��فتھ مكتب��ا لتس��لم 

ریض�ة رق�م تس�جیل الوكی�ل أو غی�ر ذل�ك م�ن البیان�ات الطلبات، ج�از أن یب�یَّن ف�ي الع
 المسجلة باسمھ.

م����ن  108(د) م����ن الالئح����ة والم����ادة 4.4(القاع����دة عن����وان للمراس����لة  
التعلیم��ات): ف��ي ح��ال تعی��ین وكی��ل، ترس��ل ك��ل المراس��الت الموجھ��ة للم��ودع إل��ى 

م��ن  العن��وان المب��یّن ل��ذلك الوكی��ل (أو للوكی��ل الم��ذكور أوال، ف��ي ح��ال تعی��ین أكث��ر
وكیل). وإذا كان ھناك أكثر من مودع واحد وتم تعی�ین أح�دھم مم�ثال عام�ا، اس�تُعمل 

 لذلك المودع. 4العنوان المبیّن في اإلطار رقم 

وفي حال عدم تعیین وكیل وال ممثل عام، فإن ك�ل المراس�الت ترس�ل إل�ى  
قط بصفة للمودع (إذا ذُكر شخص واحد ف 3أو رقم  2العنوان المبیّن في اإلطار رقم 

شخص���ان أو أكث���ر بص���فة  م���ودع) أو للم���ودع ال���ذي یعتب���ر كممث���ل ع���ام (إذا ذُك���ر
مودعین). أما إذا رغب المودع في أن ترسل المراسالت إلى عنوان آخر، وجب في 

عوض�ا ع�ن تعی�ین وكی�ل أو  4تلك الحال�ة بی�ان ذل�ك العن�وان اآلخ�ر ف�ي اإلط�ار رق�م 
یجب وض�ع عالم�ة ف�ي الخان�ة األخی�رة  ممثل عام. وفي ھذه الحالة فقط دون غیرھا،

(وبعبارة أخرى، ال توضع عالمة في الخان�ة األخی�رة إذا وض�عت  4من اإلطار رقم 
 عالمة في الخانة "وكیل" أو في الخانة "ممثل عام").

انظ�ر المالحظ�ات و/أو عن�وان البری�د اإللكترون�ي: الفاكس /أرقام الھاتف 
 .3و 2بشأن اإلطارین رقم 

 5اإلطار رقم 

من الالئح�ة): ف�ور  4.9(القاعدة التعیینات (البراءات اإلقلیمیة والوطنیة)  
إیداع العریضة، یحصل المودع على تغطی�ة تلقائی�ة ش�املة لجمی�ع التعیین�ات المتاح�ة 
بناء على المعاھدة في تاریخ اإلیداع الدولي بالنسبة إلى جمیع أنواع الحمایة المتاحة، 

اإلقلیمیة والوطنیة، حسب الحال. وإذا رغب المودع في وأیضا بالنسبة إلى البراءات 
أن یعاَم��ل الطل��ب ال��دولي، ف��ي دول��ة مح��دّدة معیَّن��ة أو مخت��ارة، عل��ى أن��ھ طل��ب ل��یس 
لبراءة وإنما لنوع آخر م�ن الحمای�ة بموج�ب الق�انون ال�وطني لتل�ك الدول�ة المعیَّن�ة أو 

ة للمكتب المعیَّن أو المخت�ار المختارة، تعیّن على ذلك المودع أن یبیّن اختیاره مباشر
) من المعاھدة 1(39أو المادة  22عند القیام باإلجراءات المنصوص علیھا في المادة 

لل��دخول ف��ي المرحل��ة الوطنی��ة. ولمزی��د م��ن التفاص��یل ح��ول مختل��ف أن��واع الحمای��ة 
 .دلیل المودعمن  Bالمتاحة في الدول المعیَّنة أو المختارة، انظر المرفق 
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 ) 2022یولیو( )3(الصفحة  (PCT/RO/101)مالحظات بشأن استمارة العریضة 

ن م��ع ذل��ك، لألس��باب المش��روحة أدن��اه، بی��ان أن ألمانی��ا وم��ن الممك�� 
(DE)  أو الیاب��ان(JP)  أو جمھوری��ة كوری��ا(KR)  لیس��ت معیّن��ة ألي ن��وع م��ن

الحمای��ة الوطنی��ة، وذل��ك بوض��ع عالم��ة ف��ي الخان��ة/الخانات المناس��بة. وق��د 
(ب) م�ن 4.9أَخطرت كل واحدة من تلك ال�دول المكت�َب ال�دولي ب�أن القاع�دة 

نطب�ق علیھ�ا ألن قانونھ�ا ال�وطني ی�نص عل�ى أن إی�داع طل�ب دول�ي الالئحة ت
أو فیم�ا بع�د بن�اء عل�ى  في ت�اریخ اإلی�داعیرد فیھ تعییُن تلك الدولة ومطالبةٌ، 

من الالئحة، بأولویة طلب وطني س�ابق (للن�وع ذات�ھ م�ن  1.(ثانیا)26القاعدة 
ة، یترت�ب علی�ھ یسري مفعولھ في تل�ك الدول� (DE)الحمایة بالنسبة إلى ألمانیا 

توقّ�ف مفع��ول الطل��ب ال��وطني الس��ابق، بع�د انقض��اء مھ��ل زمنی��ة معیّن��ة، م��ع 
قی�ل العواقب ذاتھا المترتبة على سحب الطل�ب ال�وطني الس�ابق. وال ی�ؤثّر م�ا 

. ولمزی���د م���ن (EP)ألغ���راض ب���راءة أوروبی���ة  (DE)أع���اله ف���ي تعی���ین ألمانی���ا 
 .دلیل المودعمن  Bلمرفق التفاصیل، انظر الصفحات الخاصة بالموضوع في ا

المذكورة أعاله فق�ط ھ�ي الت�ي یمك�ن اس�تبعادھا م�ن التغطی�ة الثالث الدول  
. وإذا أراد الم��ودع أن یس��تبعد أی��ة دول��ة 5الش��املة لجمی��ع التعیین��ات ف��ي اإلط��ار رق��م 

أخرى متعاقدة بموجب المعاھدة من التغطیة الشاملة لجمیع التعیینات، وجب علیھ أن 
 من الالئحة. 2 (ثانیا)90منفصال بسحب التعیین المعني وفقا للقاعدة  یقدّم إخطارا

تنبیھ: یتعیّن أن یحمل اإلشعار بالسحب، في ح�ال تقدیم�ھ، توقی�ع الم�ودع أو توقی�ع 
 5.(ثانی�ا)90كل واحد من المودعین إذا ك�ان ھن�اك أكث�ر م�ن م�ودع واح�د (القاع�دة 

ال�ذي ی�تم تعیین�ھ م�ن قب�ل ك�ل م�ودع  من الالئحة)، أو توقیع الوكیل أو الممثل الع�ام
یوقّع، حسب اختیاره، على العریض�ة أو طل�ب الفح�ص التمھی�دي ال�دولي أو توكی�ل 

 (أ) من الالئحة).90.4منفصل (القاعدة 

 6اإلطار رقم 

من الالئحة): في حال المطالب�ة بأولوی�ة  4.10(القاعدة  المطالبة باألولویة 
 ارا یحتوي على المطالبة باألولویة.طلب سابق، وجب أن تتضمن العریضة إقر

ال�ذي أودع فی�ھ الطل�ب الس�ابق ال�ذي  الت�اریخویجب أن یبیَّن في العریض�ة  
الذي خّصص لھ. وتج�در اإلش�ارة إل�ى أن الت�اریخ یج�ب  الرقمیطالب بأولویتھ وبیان 

 أن یقع في مدة األشھر االثني عشر السابقة لتاریخ اإلیداع الدولي.

الط�رف ف�ي اتفاقی�ة  البل�دسابق طلب�ا وطنی�ا، وج�ب بی�ان وإذا كان الطلب ال 
ف��ي منظم��ة التج��ارة العالمی��ة ال��ذي ال العض��و ب��اریس لحمای��ة الملكی��ة الص��ناعیة، أو 

یكون طرفا في تلك االتفاقیة، والذي أودع فیھ ذل�ك الطل�ب الس�ابق. وإذا ك�ان الطل�ب 
ا ك�ان الطل�ب الس�ابق المعن�ي. وإذالمكت�ب اإلقلیم�ي السابق طلب�ا إقلیمی�ا، وج�ب بی�ان 

 الذي أودع لدیھ ذلك الطلب السابق.المكتب طلبا دولیا، وجب بیان 
)، أو طلب�ا انظر أدن�اه رغ�م ذل�كوفي حال كان الطلب السابق طلبا إقلیمیا ( 

دولیا، یجوز أن یرد ف�ي المطالب�ة باألولوی�ة أیض�ا، وحس�ب رغب�ة الم�ودع، ذك�ر بل�د 
اتفاقی�ة ب�اریس الت�ي أودع عنھ�ا ذل�ك الطل�ب  واحد أو أكثر من البل�دان األط�راف ف�ي

" من الالئحة)؛ ولیس بیان تلك المعلومات إجباریا. أما 1(ب)"4.10السابق (القاعدة 
ا إقلیمیا ولم یكن بل�د واح�د عل�ى األق�ل م�ن األط�راف في حال كان الطلب السابق طلب

في منظمة في معاھدة البراءات اإلقلیمیة غیر طریف في اتفاقیة باریس وغیر عضو 
بل�د واح�د عل�ى األق�ل م�ن أن یُذكر في اإلطار التكمیل�ي ، فمن الالزم التجارة العالمیة

البل��دان األط��راف ف��ي اتفاقی��ة ب��اریس أو عض��و واح��د عل��ى األق��ل م��ن األعض��اء ف��ي 
" 2(ب)"4.10منظمة التجارة العالمیة التي أودع عنھا ذل�ك الطل�ب الس�ابق (القاع�دة 

 من الالئحة).

ة تصحیح المطالب�ة باألولوی�ة أو إض�افة مطالب�ة أخ�رى، انظ�ر وعن إمكانی 
 .دلیل المودعمن المرحلة الدولیة (ثانیا) من الالئحة و26القاعدة 

): ال یسري إج�راء 3.(ثانیا)26" و5(ج)"4.1(القاعدتان  رّد حق األولویة 
ردّ حق األولوی�ة عل�ى مكت�ب یك�ون ق�د وج�ھ إل�ى المكت�ب ال�دولي إخط�ارا بن�اء عل�ى 

(أ) إل�ى (ط) م�ن 3.(ثانی�ا)26"(ي) یفی�د فی�ھ ع�دم تمش�ي القاع�دة 3.(ثانی�ا)26قاعدة ال
الالئحة مع القانون الوطني الذي یطبقھ ذلك المكتب. وإذا كان الطلب الدولي قد أودع 

م��ن  4.2ف��ي ت��اریخ الح��ق للت��اریخ ال��ذي تك��ون فی��ھ فت��رة األولوی��ة (انظ��ر القاع��دة 
ت�رة الش�ھرین اعتب�ارا م�ن ذل�ك الت�اریخ، ج�از الالئحة) قد انقضت ولكن یق�ع ض�من ف

). ویج�ب إی�داع 3.(ثانی�ا)26للمودع أن یلتمس من المكتب ردّ حق األولویة (القاع�دة 
ذلك االلتماس لدى المكت�ب ف�ي غض�ون ش�ھرین م�ن الت�اریخ ال�ذي تنقض�ي فی�ھ فت�رة 

") م�ن خ��الل تحدی��د 5(ج)"4.1األولوی�ة، ویمك��ن إدراج��ھ ض�من العریض��ة (القاع��دة 
د، ف�ي اإلط�ار رق�م 6لب أو مطالب األولویة في اإلطار رقم مط ، مطل�ب 6. وإذا ُح�دِّ

األولویة الذي بش�أنھ ت�م تق�دیم التم�اس ب�ردّ ح�ق األولوی�ة، تع�یّن تق�دیم وثیق�ة منفص�لة 
معنونة "بیان بردّ حق األولویة". وینبغي أن یبیّن في تلك الوثیقة المنفصلة، ع�ن ك�ل 

داع ورقم الطلب السابق واسم البلد أو رمزه المكون من طلب سابق معني، تاریخ اإلی
حریفین، وعضو منظمة التجارة العالمیة أو المكتب اإلقلیمي أو مكتب تسلم الطلبات. 
وینبغي بعد ذلك أن یبین المودع، وعن كل طلب سابق معني، األسباب التي أدت إلى 

(أ) 3.(ثانیا)26قاعدتان التخلق عن إیداع الطلب الدولي في غضون فترة األولویة (ال
" من الالئحة). ویالحظ أنھ یجوز للمكتب أن یفرض عل�ى ذل�ك 2(ب)"3.(ثانیا)26و

االلتم���اس رس���ما واج���ب ال���دفع ف���ي غض���ون المھل���ة المش���ار إلیھ���ا أع���اله (القاع���دة 
(د)، یجوز تمدید مھلة دف�ع الرس�م 3.(ثانیا)26وبناء على القاعدة "(ھ)). 3.(ثانیا)26

تسلم الطلبات لمدة ال تتجاوز شھرین بعد انقضاء المھلة المطبقة حسب اختیار مكتب 
ویالحظ أیضا أنھ یج�وز للمكت�ب أن یش�ترط تق�دیم (ھ). 3.(ثانیا)26بناء على القاعدة 

إعالن أو أي دلیل آخر، في غضون مھلة معقولة، إلسناد بیان األسباب، ومن المحبذ 
ل��ى المكت��ب م��ع التم��اس ردّ ح��ق أن یك��ون ذل��ك اإلع��الن أو اإلثب��ات اآلخ��ر ق��د ق��دم إ

(ب) و(و)). ویتعین على المكتب أن یردّ حق األولوی�ة 3.(ثانیا)26األولویة (القاعدة 
(أ)). 3.(ثانی��ا)26إذا تب��یّن أن معی��ار ردّ الح��ق ال��ذي یطبق��ھ ق��د ت��م اس��تیفاؤه (القاع��دة 

م�ن  C انظ�ر المرف�قالمعلومات ع�ن المعی�ار ال�ذي یطبّ�ق مكت�ب مع�یّن، ولمزید من 
 .دلیل المودع

م�����ن الالئح�����ة التنفیذی�����ة  20و 18.4التض�����مین باإلحال�����ة (القاع�����دتین  
)PCT:((  ،ال تطب��ق إج��راءات التض��مین باإلحال��ة عل��ى مكت��ب تس��لم الطلب��ات ال��ذي

(أ) أو (أ.ثانی�ا)، أخط�ر المكت�ب ال�دولي ب�أن أحك�ام التض�مین 8.20بناء على القاع�دة 
وف��ي ح��ال تب��یّن  .ذل��ك المكت��بذي یطبق��ھ باإلحال��ة ال تتماش��ى م��ع الق��انون ال��دولي ال��

ل�یس مس�توفاة ھ) "(د) و(3)"1(11للمكتب أن الشروط المنصوص علیھا في الم�ادة 
أو تبدو كذلك، فإنھ یدعو المودع إم�ا إل�ى ت�وفیر التص�حیح ال�الزم أو التأكی�د عل�ى أن 

ا مض�ّمن باإلحال�ة وفق�(ھ) "(د) أو 3)"1(11العنصر المعني المشار إلی�ھ ف�ي الم�ادة 
. وف��ي ح��ال ق��دّم الم��ودع التص��حیح المطل��وب بن��اء عل��ى الم��ادة 4.18إل��ى القاع��دة 

)، ف���إن ت���اریخ اإلی���داع ال���دولي یك���ون ھ���و الت���اریخ ال���ذي یتس���لم فی���ھ المكت���ب 2(11
")، ش��ریطة اس��تیفاء ك��ل 1" و(ب)"2(أ)"20.3التص��حیح المطل��وب (انظ��ر القاع��دة 

ف�ي ح�ال التأكی�د ف�ي الطل�ب ). و1(11الشروط األخرى المنصوص علیھا في الم�ادة 
باإلحال��ة ویك��ون (ھ) "(د) أو 3)"1(11عل��ى تض��مین عنص��ر مش��ار إلی��ھ ف��ي الم��ادة 

واردا بأكملھ في طلب سابق یطالَ�ب بأولویت�ھ ف�ي الطل�ب ال�دولي، ف�إن ذل�ك العنص�ر 
س��یعدّ كم��ا ل��و ك��ان واردا ف��ي الطل��ب ال��دولي المزع��وم ف��ي الت��اریخ ال��ذي یتس��لم فی��ھ 

"، ویك��ون 3)"1(11كث��ر م��ن العناص��ر المش��ار إلیھ��ا ف��ي الم��ادة المكت��ب واح��دا أو أ
تاریخ اإلیداع الدولي ھو التاریخ الذي تكون فیھ ك�ل الش�روط المنص�وص علیھ�ا ف�ي 

 ").2" و(ب)"2(أ)"20.3) قد استوفیت (انظر القاعدة 1(11المادة 

وف��ي ح��ال ق��دّم الم��ودع للمكت��ب الج��زء غی��ر الموج��ود بع��د الت��اریخ ال��ذي  
) ولك�ن ف�ي غض�ون 1(11فیھ كل المقتضیات المنصوص علیھا ف�ي الم�ادة  استوفیت

، فإن ذلك الجزء یدرج في الطلب ال�دولي ویص�ّحح 20.7المھلة الزمنیة وفقا للقاعدة 
تاریخ اإلیداع الدولي لیصبح التاریخ الذي تسلم فیھ المكتب الدولي ذلك الجزء (انظر 

(ج)). وفي تلك الحال�ة، تت�اح للم�ودع الفرص�ة ك�ي یل�تمس م�ن المكت�ب 20.5القاعدة 
إغفال الجزء غیر الموجود ویعدّ بالتالي ذلك الجزء الذي كان غیر موجود كما لو ل�م 

بی�د )). (ھ20.5یقدّم ویعدّ تصحیح تاریخ اإلیداع الدولي كما لو لم یتم (انظر القاع�دة 
(أ)، تضمین جزء غیر موجود باإلحالة 6.20عدة أنھ إذا كان المودع قد أكدّ، وفقا للقا

(أ) 6.20و  18.4ورأى مكتب تسلم الطلبات أن جمیع الشروط الواردة في القاعدتین 
مستوفاة، یعتبر ذلك الجزء كما لو كان واردا في الطلب الدولي المزعوم في الت�اریخ 

ناصر المشار الذي استلم فیھ مكتب تسلم الطلبات أصال عنصرا واحد أو أكثر من الع
"، ویعتم�د الت�اریخ ال�ذي تس�توفي فی�ھ جمی�ع ش�روط الم�ادة 3)"1(11إلیھا في الم�ادة 

  (د)).5.20) بمثابة تاریخ اإلیداع الدولي (انظر القاعدة 1(11

عن��دما، ف��ي ح��ال إی��داع عنص��ر أو ج��زء خط��أ، یق��دم الم��ودع لمكت��ب تس��لم  
ون فیھ جمی�ع ش�روط الم�ادة الطلبات العنصر أو الجزء الصحیح بعد التاریخ الذي تك

، ی��درج 7.20) مس�توفاة ولك�ن ف��ي غض�ون المھل��ة المطبق�ة بن�اء عل��ى القاع�دة 1(11
ذلك العنصر أو الجزء الصحیح في الطلب الدولي، ویحذف العنصر أو الج�زء ال�ذي 
أودع خطأ من الطلب الدولي، ویص�حح ت�اریخ اإلی�داع ال�دولي لیص�بح الت�اریخ ال�ذي 

الطلب�����ات ذل�����ك العنص�����ر أو الج�����زء (انظ�����ر القاع�����دة تس�����لم فی�����ھ مكت�����ب تس�����لم 
ف��ي ھ��ذه الحال��ة، یت��اح الم��ودع فرص��ة التم��اس م��ن مكت��ب تس��لم  .(ثانی��ا)(ج))5.20

الطلب��ات ع��دم مراع��اة العنص��ر أو الج��زء الص��حیح المعن��ي، فیع��د عندئ��ذ العنص��ر أو 
نظ�ر الجزء الصحیح كما لو لم یقدم وتصحیح تاریخ اإلیداع الدولي كما لو لم یُج�َر (ا

(أ)، 6.20بی��د أن��ھ إذا ك��ان الم��ودع ق��د أك��دّ، وفق��ا للقاع��دة  (ثانیا)(ھ��ـ)).5.20القاع��دة 
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 ) 2022یولیو( )4(الصفحة  (PCT/RO/101)مالحظات بشأن استمارة العریضة 

تض�مین العنص��ر أو الج��زء الص�حیح باإلحال��ة ورأى مكت��ب تس�لم الطلب��ات أن جمی��ع 
(أ) مس��توفاة، یعتب��ر ذل��ك العنص��ر أو 6.20و  18.4الش��روط ال��واردة ف��ي القاع��دتین 

ال��دولي المزع��وم ف��ي الت��اریخ ال��ذي اس��تلم فی��ھ  الج��زء كم��ا ل��و ك��ان واردا ف��ي الطل��ب
مكتب تسلم الطلبات أصال عنصرا واحد أو أكثر من العناصر المشار إلیھا في المادة 

) بمثاب��ة 1(11"، ویعتم��د الت��اریخ ال��ذي تس��توفي فی��ھ جمی��ع ش��روط الم��ادة 3)"1(11
  تاریخ اإلیداع الدولي.

الالئح��ة): یج��ب عل��ى  م��ن 17.1(القاع��دة  تق��دیم وثیق��ة/وثائق األولوی��ة 
م��ودع الطل��ب أن یق��دّم نس��خة مص��دّقة ع��ن ك��ل طل��ب س��ابق یطال��ب بأولویت��ھ (وثیق��ة 
األولویة)، سواء كان ذل�ك الطل�ب الس�ابق طلب�ا وطنی�ا أو إقلیمی�ا أو دولی�ا. ویج�ب أن 

ش�ھرا بع�د  16تقدَّم وثیقة األولوی�ة إل�ى المكت�ب أو إل�ى المكت�ب ال�دولي قب�ل انقض�اء 
(األسبق)، أو أن تقدّم في موعد ال یتج�اوز موع�د تق�دیم التم�اس الب�دء  تاریخ األولویة

المبّكر للمرحل�ة الوطنی�ة ف�ي ح�ال تق�دیم التم�اس م�ن ذل�ك القبی�ل. وك�ّل وثیق�ة أولوی�ة 
یتسلمھا المكتب الدولي بعد انقضاء مھلة الس�تة عش�ر ش�ھرا ولك�ن قب�ل ت�اریخ النش�ر 

ی��وم األخی��ر م��ن تل��ك المھل��ة (القاع��دة ال��دولي تع��دّ كم��ا ل��و كان��ت ق��د اس��تُلمت ف��ي ال
 (أ) من الالئحة).17.1

إذا ص��درت وثیق��ة األولوی��ة ع��ن مكت��ب تس��لّم الطلب��ات، ج��از للم��ودع أن  
ش��ھرا بع��د ت��اریخ األولوی��ة) إع��داد وثیق��ة  16یل��تمس م��ن المكت��ب (ف��ي أج��ل أقص��اه 

" 2(ج)"4.1األولویة وتحویلھا إلى المكتب ال�دولي ب�دال م�ن تق�دیمھا بنفس�ھ (القاع�دة 
ویمكن اإلدالء بتلك االلتماسات بوضع عالمة في الخانات المناسبة ف�ي  من الالئحة).
. ویشار إلى أنھ ف�ي ح�ال اإلدالء بالتم�اس م�ن ذل�ك القبی�ل، یج�ب عل�ى 6اإلطار رقم 

، إن وجد، وإال اعتبر االلتماس كما لو لم رسم وثیقة األولویةالمودع أن یدفع للمكتب 
 (ب) من الالئحة).17.1عدة یقدَّم (انظر القا

لنفاذ نت وثیقة األولویة متاحة من مكتب یشارك في خدمات الویبو لاإذا ك 
 )DAS)) (www.wipo.int/das/en الرقمي إلى وثائق األولویة

، ینبغي على المودع استعمال خدمات النفاذ الرقمي لتقدیم وثیقة األولویة للمكتب 
ب اإلیداع تزوید خدمات النفاذ الرقمي بنسخة الدولي. حالما یلتمس المودع من مكت

من وثیقة األولویة (انظر دلیل مودع الطلب بناء على معاھدة التعاون بشأن 
المعین للمزید من  لمكتب إیداع خدمات النفاذ الرقمي Bالبراءات، المرفق 

 ستلما إذا إال( لبیانات حول اإلجراءات التي ینبغي إتباعھا)، یستلم المودع شفرة نفاذا
 طلب إیداع إجراءات خالل  اإلیداع مكتب طرف من النفاذ شفرة تلقائیا الطلب مودع

ینبغي على المودع وضع عالمة في الخانات المناسبة في اإلطار رقم  إذ .)األولویة
 .وبیان شفرة النفاذ لكل وثیقة أولویة محددة 6

م�ن مكتب�ة  وتنشر المعلومات حول وثائق األولویة المتاحة للمكت�ب ال�دولي 
(ج) م���ن 715رقمی��ة ف��ي اإلش���عارات الرس��میة (جری��دة المعاھ���دة) بموج��ب الم��ادة 

 .B(IB)التعلیمات االداریة، وفي دلیل المودع، المرفق 

م��ن التعلیم��ات): یج��ب أن تكت��ب الت��واریخ حس��ب  110(الم��ادة الت��واریخ  
باألرقام العربیة.  الترتیب التالي: الیوم باألرقام العربیة واسم الشھر والسنة المیالدیة

وینبغي تكرار التاریخ بعد اإلشارة األولى أو تحتھا أو فوقھا عل�ى أن یكت�ب باألرق�ام 
العربی��ة ویوض��ع ب��ین قوس��ین حس��ب الترتی��ب الت��الي: الی��وم ب��رقمین اثن��ین فالش��ھر 
برقمین اثنین ث�م الس�نة بأربع�ة أرق�ام وتفص�لھا نقط�ة أو ش�رطة مائل�ة أو عادی�ة عل�ى 

 2018أكت�وبر  26" أو ")2018.10.26( 2018أكت�وبر  26لت�الي: "غرار المثال ا
 )".26-10-2018( 2018أكتوبر  26"أو )" 2018/10/26(

 7اإلطار رقم 

" 4(ب)"4.1(القاع���������دتان  (ISA)اختی���������ار إدارة البح���������ث ال���������دولي  
(ثانی��ا) م��ن الالئح��ة): إذا كان��ت إدارت��ان أو أكث��ر م��ن إدارات البح��ث ال��دولي 4.14و

حس�ب اللغ�ة الت�ي ی�ودع  -ء البحث الدولي فیما یتعل�ق بالطل�ب ال�دولي مختصة بإجرا
وجب بی�ان اس�م اإلدارة المختص�ة الت�ي  -بھا الطلب والمكتب التي یودع لدیھ الطلب 

یختارھا المودع وكتابتھ إما بالكامل أو باستعمال الرمز المكون من حرفین في الحیز 
 المخصص لذلك.

 1، البند 7تابع اإلطار رقم 

 12و 12.4(القواعد  لتماس استعمال نتائج  بحث سابق؛ تقدیم نتائج بحث سابقا
یجوز للمودع أن یلتمس أن تراعي إدارة البحث الدولي،  ).1.41و 3.16و (ثانیا)

عند إجراء البحث الدولي، نتائج بحث دولي سابق أجرتھ اإلدارة ذاتھا أو إدارة 
). وفي حال 12.4قلیمي (القاعدة أخرى للبحث الدولي أو أجراه مكتب وطني أو إ

تقدم المودع بھذا االلتماس واستوفى الشروط المنصوص علیھا في القاعدة 
، وفي حال أجرت البحث السابق إدارة البحث الدولي ذاتھا، أو أجراه (ثانیا)12

المكتب الوطني أو اإلقلیمي ذاتھ الذي یعمل بصفتھ إدارة للبحث الدولي، تعیّن على 
أما إذا كانت الدولي أن تراعي نتائج البحث السابق في حدود اإلمكان.  إدارة البحث

إدارة أخرى من إدارات البحث الدولي ھي التي أجرت البحث أو أجراه مكتب 
وطني أو إقلیمي آخر غیر ذلك المكتب الذي یعمل بصفتھ إدارة للبحث الدولي، جاز 
 .لإلدارة أن تراعي نتائج البحث السابق ولكنھا لیست ملزمة بذلك (القاعدة  1.41)

وفي حال راعت اإلدارة نتائج بحث سابق، تعیّن علیھا أن تردّ (جزئیا) رسم البحث 
)(ب) 3(16في حدود ما ھو منصوص علیھ في االتفاق المبرم بناء على المادة 

فیما یخّص كل إدارة  مودعدلیل المن  Dووفقا للشروط المحددة فیھ (انظر المرفق 
 على حدة).

وینبغ��ي بی��ان م��ا یل��ي ف��ي أي التم��اس لمراع��اة نت��ائج بح��ث س��ابق: ت��اریخ  
اإلی��داع ورق��م الطل��ب ال��ذي أج��ري بش��أنھ البح��ث الس��ابق واإلدارة أو المكت��ب ال��ذي 

 ").1"4.12" و2(ب)"4.1أجرى البحث السابق (القاعدتان 

تس�لّم الطلب�ات م�ع الطل�ب ال�دولي  ویتعیّن على المودع أن یق�دّم إل�ى مكت�ب 
(أ)، فیم�ا ع�دا م�ا 1.(ثانی�ا)12وحین اإلیداع صورة عن نتائج البحث السابق (القاعدة 

 یلي:

 

مكتبا لتسلم الطلبات  في حال أجرى البحث السابق المكتب ذاتھ الذي یعمل بصفتھ –
ودع أن أو في حال كانت نتائج البحث السابق متاحة لمكتب تسلم الطلبات، جاز للم

یلتمس من مكتب تسلم الطلبات إرسال صورة عن نتائج البحث السابق إلى إدارة 
البحث الدولي بدال من أن یقدم المودع بنفسھ صورة عنھا. وینبغي في تلك الحالة أن 

 (ب) و(د))؛1(ثانیا)12یضع عالمة في خانة االختیار المناسبة (القاعدة 

المكتب ذاتھ  حث الدولي ذاتھا، أو أجراهفي حال أجرت البحث السابق إدارة الب –
الذي یعمل بصفتھ إدارة للبحث الدولي، فال یُشترط تقدیم أیة صورة عن نتائج البحث 
السابق إلى مكتب تسلّم الطلبات أو إلى إدارة البحث الدولي (القاعدتان 

 (ب))؛2(ثانیا)12(ج) و1(ثانیا)12

أو إلدارة لمكتب تسلم الطلبات  في حال كانت صورة نتائج البحث السابق متاحة –
البحث الدولي بالشكل والطریقة التي تقبلھما اإلدارة، وكان المودع قد بین 
ذلك في العریضة بوضع عالمة في خانة االختیار المناسبة، فال یُشترط 

لبات أو إلى إدارة البحث إلى مكتب تسلم الط النتائجتقدیم أیة صورة لتلك 
 (ب))؛2(ثانیا)12(د) و1ا)(ثانی12الدولي (القاعدة 

، یجب أن تشتمل نتائج البحث 12.4في حال تقدم المودع بالتماس بناء على القاعدة 
السابق التي یتعین على مكتب تسلم الطلبات أن یقدمھا إلى إدارة البحث الدولي، عند 

 (ب)).1(ثانیا)23اإلقتضاء، صورة عن أیة نتائج بحث سابق (القاعدة 

في حال التُمس من إدارة البحث الدولي  ر من بحث سابق واحد:استعمال نتائج أكث
استعمال نتائج أكثر من بحث سابق، یرجى وضع عالمة في خانة االختیار المناسبة 

من  1و تقدیم نسخ مطابقة لألصل لھذه الصفحة، یكتب علیھا "ورقة تكمیلیة للبند 
 ریضة."، وترفق باستمارة الع7الجزء المعنون "تابع اإلطار رقم 

 2، البند 7تابع اإلطار رقم 

إرسال مكتب تسلم الطلبات نتائج البحث السابق والتصنیف السابق إلى إدارة 
 :12.4البحث الدولي  في حال عدم تقدم مودع الطلب بالتماس بناء على القاعدة 

)، 3) و(2(30في حال مطالبة الطلب الدولي بأولویة طلب سابق، مع مراعاة المادة 
ى مكتب تسلم الطلبات إرسال صورة عن نتائج البحث السابق والتصنیف یتعین عل

السابق إلى إدارة البحث الدولي (ما لم تكن تلك الصورة متاحة لإلدارة) في حال 
أودع الطلب السابق  لدى المكتب الوطني أو اإلقلیمي ذاتھ الذي یعمل بصفتھ مكتبا 

السابق بشأن الطلب السابق  لتسلم الطلبات، وكان ھذا المكتب قد أجرى البحث
(أ))؛ یجوز لمكتب تسلم الطلبات إرسال صورة عن نتائج البحث 2(ثانیا)23(القاعدة 

السابق والتصنیف السابق في حال أودع  الطلب السابق لدى مكتب آخر، على أن 
تكون نتائج ذلك البحث السابق وذلك التصنیف السابق متاحة لمكتب تسلم الطلبات 

 (ج)).2ثانیا)(23(القاعدة 

تقدیم إلى مكتب تسلم الطلبات التماس عدم إرسال نتائج البحث السابق إلى إدارة 
في حال أودع الطلب الدولي لدى مكتب من مكاتب تسلم الطلبات  البحث الدولي:

(ب) على أنھ یجوز لھ، 2(ثانیا)23یكون قد أخطر المكتب الدولي بناء على القاعدة 



  
- 5 - 

   
 ) 2022یولیو( )5(الصفحة  (PCT/RO/101)مالحظات بشأن استمارة العریضة 

إرسال نتائج بحث سابق إلى إدارة  أن یقرر عدمالطلب، بناء على التماس من مودع 
من  2.2البحث الدولي، جاز لمودع الطلب أن یضع عالمة في خانة اختیار البند 

". ھذا ال یخص إال الطلبات الدولیة التي أودعت 7الجزء المعنون "تابع اإلطار رقم 
 ندا والسوید (انظرلدى مكاتب تسلم الطلبات الدولیة التالیة: مكاتب ألمانیا وفنل

)(www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html. 

التصریح لمكتب تسلم الطلبات بإرسال نتائج البحث السابق والتصنیف السابق إلى 
في حال أودع الطلب الدولي لدى مكتب من مكاتب تسلم  إدارة البحث الدولي:

(ھـ) على أن 2(ثانیا)23على القاعدة  الطلبات یكون قد أخطر المكتب الدولي بناء
إرسال صور عن نتائج بحث سابق وتصنیف سابق من دون تصریح من مودع 
الطلب ال یتماشى مع القانون الوطني الذي یطبقھ مكتب تسلم الطلبات، جاز لمودع 

من الجزء المعنون "تابع اإلطار  3.2الطلب أن یضع عالمة في خانة اختیار البند 
لمكتب تسلم الطلبات بإرسال نتائج البحث السابق والتصنیف  یحللتصر" 7رقم 

السابق إلى إدارة البحث الدولي. ھذا ال یخص إال الطلبات الدولیة التي أودعت لدى 
مكاتب تسلم الطلبات الدولیة التالیة: مكاتب أسترالیا وإسرائیل وتشیكیا وسنغافورة 

 الوالیات المتحدة األمریكیة انظوالسوید وفنلندا وھنغاریا والنرویج والیابان و
(www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html). 

وبشأن جمیع مكاتب تسلم الطلبات، یمكن أیضا استعمال خانة االختیار الثانیة من 
" للتصریح صراحة لمكتب تسلم 7في الجزء المعنون "تابع اإلطار رقم  3.2البند 

البحث السابق والتصنیف السابق في حال أجري البحث الطلبات بإرسال نتائج 
السابق بشأن طلب دولي، ُمطالب بأولویتھ الحقا في ھذا الطلب الدولي، وفي حال 

 .7التي أختیرت في اإلطار رقم  غیرأجرت البحث الدولي السابق إدارة بحث دولي 

بأولویة  في حال مطالبة الطلب الدولي استعمال نتائج أكثر من بحث سابق واحد:
أكثر من طلب سابق، وفي حال یكون لمودع الطلب الحق، والرغبة، في تقدیم بیاناً 

(أ)(ب) و(ھـ)) لكل طلب سابق، یرجى  2(ثانیا)23(القاعدة  3.2أو  2.2تحت البند 
وضع عالمة في خانة االختیار المناسبة، وتقدیم نسخ مطابقة لألصل لھذه الصفحة 

ن المطالبات باألولویة المعنیة، ویكتب علیھا "ورقة التي یسرد فیھا كل مطالبة م
)، و ترفق باستمارة -7تابع اإلطار رقم  -من الجزء المعنون  2تكمیلیة للبند 

 العریضة.

 

 8اإلطار رقم 

 4.17" و3(ج)"4.1(القاع�دتان  إعالنات تحتوي عل�ى ص�یاغات معیاری�ة 
دع وألغ�راض الق�انون من الالئحة): یجوز أن تحتوي العریضة، حسب اختی�ار الم�و

الوطني المنطبق في دولة معیَّنة واح�دة أو أكث�ر، عل�ى واح�د أو أكث�ر م�ن اإلعالن�ات 
 التالیة: 

 إعالن بھویة المخترع؛ "1"

إع���الن بح���ق الم���ودع، ف���ي ت���اریخ اإلی���داع ال���دولي، ف���ي طل���ب ب���راءة  "2"
 والحصول علیھا؛

لمطالب��ة بأولوی��ة إع�الن بح��ق الم��ودع، ف��ي ت��اریخ اإلی��داع ال��دولي، ف��ي ا "3"
 الطلب السابق؛

معاھ�دة إعالن بأبوة االختراع (فقط ألغراض تعی�ین الوالی�ات المتح�دة  "4"
(PCT) التعاون بشأن البراءات  

 إعالن بحاالت الكشف غیر الضارة واالستثناءات لعدم توفر الجدة؛ "5"

الم�واد وھي إعالنات یجب أن تكتب وفقا للص�یاغة المعیاری�ة المنص�وص علیھ�ا ف�ي 
م�ن التعلیم�ات، عل�ى الت�والي، ویج�ب أن توض�ع ف�ي اإلط�ارات رق�م  215إلى  211
، كم��ا ھ��و مفّص��ل أدن��اه. وف��ي ح��ال إدراج أي إع��الن م��ن ذل��ك القبی��ل، 5.8إل��ى  1.8

وبی�ان ع�دد ك�ل  8ینبغي وضع عالمة في الخانة أو الخانات المناسبة في اإلطار رقم 
ن إمكانی��ة تص��حیح اإلعالن��ات أو إض��افة ن��وع م��ن اإلع��الن ف��ي العم��ود األیس��ر. وع��

، م��ن التعلیم��ات 216(ثالث��ا) م��ن الالئح��ة والم��ادة 26إع��الن جدی��د، انظ��ر القاع��دة 
 دلیل المودع.من  المرحلة الدولیة،

وإذا كانت الصیاغة المعیاریة غیر قابل�ة للتطبی�ق عل�ى حال�ة معیّن�ة بس�بب  
ت المنص�وص علیھ�ا ف�ي ظروف خاصة، فعلى المودع أن یجتن�ب اس�تعمال اإلعالن�ا

من الالئح�ة، م�ع ض�رورة االمتث�ال للمقتض�یات الوطنی�ة الس�اریة ف�ور  4.17القاعدة 
 الدخول في المرحلة الوطنیة.

من الالئحة في ح�دّ ذات�ھ إثبات�ا  4.17ولیس التقدّم بإعالن بناء على القاعدة  
المعنی�ة تح�دّده للمسائل المعلن عنھ�ا، ب�ل إن مفع�ول تل�ك المس�ائل ف�ي ال�دول المعیَّن�ة 

 المكاتب المعیَّنة وفقا للقانون الوطني المنطبق.

وحت����ى وإن كان����ت ص����یاغة اإلع����الن ال تتمش����ى والص����یاغة المعیاری����ة  
م��ن الالئح��ة، یج��وز ألي  4.17المنص��وص علیھ��ا ف��ي التعلیم��ات بن��اء عل��ى القاع��دة 

ھ ل�یس مكتب معیَّن أن یقبل ذل�ك اإلع�الن ألغ�راض الق�انون ال�وطني المنطب�ق، ولكن�
 ملزما بقبولھ.

لمزی�د  تفاصیل بشأن المتطلبات المنصوص علیھا في الق�وانین الوطنی�ة: 
م�ن المعلوم��ات ع�ن اإلعالن��ات الت�ي یطلبھ��ا ك�ّل مكت��ب م�ن المكات��ب المعیَّن�ة، انظ��ر 

 دلیل المودع.الفصل الوطني المخصص لذلك في 

ح��ة): إذا تق��دّم م��ن الالئ 2.(ثانی��ا)51(القاع��دة األث��ر ف��ي المكات��ب المعیَّن��ة  
" 5" إل�ى "1"4.17المودع بأي إعالن من اإلعالنات المنصوص علیھا ف�ي القاع�دة 

وكان اإلعالن یحتوي على الصیاغة المعیاریة (سواء قدّم اإلعالن مع الطلب الدولي 
(ثالث��ا) م��ن 26أو ق��دّم ل��دى المكت��ب ال��دولي ف��ي غض��ون المھل��ة المق��ررة ف��ي القاع��دة 

ة إل�ى المكت�ب المع�یَّن خ�الل المرحل�ة الوطنی�ة)، فإن�ھ ال یج�وز الالئحة أو قدّم مباش�ر
للمكت��ب المع��یَّن أن یطل��ب، خ��الل المرحل��ة الوطنی��ة، وث��ائق أو أدل��ة إض��افیة ح��ول 
موض�وع اإلع�الن م�ا ل�م یك�ن ل�ذلك المكت�ب المع�یَّن ش�ّك معق�ول ف�ي ص�حة اإلع�الن 

 المعني.

 5.8إلى  1.8اإلطارات رقم 
 (مالحظات عامة)

تحتوي استمارة العریضة المطبوعة على ستة  مختلفة لإلعالنات:إطارات  
ص فیھا إطار لكل إع�الن م�ن اإلعالن�ات الخمس�ة  -إطارات مختلفة لإلعالنات  خّصِ

) 5.8إل��ى  1.8م��ن الالئح��ة (اإلط��ارات رق��م  4.17المنص��وص علیھ��ا ف��ي القاع��دة 
ل�م یك�ن اإلط�ار  ) تُستعمل في ح�ال5.8إلى  1.8وورقة إضافیة (تابع اإلطارات رقم 

المخّصص كافیا لبیان اإلع�الن. وی�رد عن�وان ك�ّل ن�وع م�ن تل�ك اإلعالن�ات مطبوع�ا 
على الورقة المناسبة من العریض�ة، وفق�ا للص�یاغة المعیاری�ة المنص�وص علیھ�ا ف�ي 

 التعلیمات اإلداریة.

ك�ل إع�الن عل�ى ورق�ة منفص�لة  أیج�ب أن یُبت�دورقة منفصلة لكل إع�الن:  
 ریضة وفي اإلطار المناسب من إطارات اإلعالنات.من استمارة الع

العن��اوین والبن��ود وأرق��ام البن��ود والخ��ط المتقط��ع والكلم��ات ب��ین أق��واس  
تش��مل الص��یاغة المعیاری��ة لإلعالن��ات العن��اوین ومختل��ف البن��ود  عادی��ة أو مربّع��ة:

 وأرق��ام البن��ود والخ��ط المتقط��ع والكلم��ات ب��ین أق��واس عادی��ة أو مربّع��ة. وباس��تثناء
ال��ذي یحت��وي عل��ى ص��یاغة معیاری��ة ج��اھزة، ینبغ��ي أال ت��درج ف��ي  4.8اإلط��ار رق��م 

اإلعالن سوى البن�ود المنطبق�ة والت�ي تك�ون الزم�ة إلثب�ات التص�ریحات ال�واردة ف�ي 
ذلك اإلعالن (وبعبارة أخرى، ینبغي حذف كل البنود التي ال تنطبق)، كم�ا ل�یس م�ن 

ط المتقّط��ع عل��ى الحیّ��ز المخص��ص الض��روري وض��ع أرق��ام عل��ى البن��ود. وی��دّل الخ��
إلدراج المعلومات المطلوبة. والكلمات الواردة بین قوسین ھي تعلیمات موجھة إل�ى 
المودع فیما یتعلق بالمعلومات التي یمكن إدراجھا في اإلعالن باالستناد إلى ظروف 

ة الحال. والكلمات الواردة بین قوسین مربّعین خیاریة، فإذا كان�ت تنطب�ق عل�ى الحال�
المعنیة، وجب إدراجھا دون القوسین المربّعین؛ أما إذا كانت ال تنطبق، وجب حذفھا 

 وحذف القوسین المربّعین أیضا.

یجوز ذك�ر أس�ماء أكث�ر م�ن ش�خص واح�د ف�ي  ذكر أسماء عدة أشخاص: 
اإلعالن الواحد. ومن الممكن أیضا، فیما عدا اس�تثناء واح�د، تق�دیم إع�الن واح�د ع�ن 

، والذي ال ینطب�ق 4.8بة إلى إعالن األبوة الوارد في اإلطار رقم كّل شخص. وبالنس
سوى ألغراض تعیین الوالیات المتحدة األمریكیة، یجب ذكر جمی�ع المخت�رعین ف�ي 

أدن�ا). ویمك�ن تغیی�ر ص�یاغة  4.8إعالن واحد (انظر المالحظات بشأن اإلط�ار رق�م 
المف�رد إل�ى ص�یغة  م�ن ص�یغة 5.8و 3.8و 2.8و 1.8اإلعالنات في اإلطارات رقم 

 الجمع حسب الحاجة.

 1-8اإلطار رقم 

م�ن  211" م�ن الالئح�ة والم�ادة 1"4.17(القاع�دة إعالن بھویة المخت�رع  
 یجب أن یصاغ اإلعالن على النحو التالي: التعلیمات):



  
- 6 - 

   
 ) 2022یولیو( )6(الصفحة  (PCT/RO/101)مالحظات بشأن استمارة العریضة 

" م��ن 1(أ)"1.(ثانی��ا)51" و1"4.17"إع��الن بھوی��ة المخت��رع (القاع��دتان  
 الالئحة):

 ]،.../PCTلطلب الدولي [رقم بالنسبة إلى [ھذا] ا

، ھو مخت�رع الموض�وع المطل�وب حمایت�ھ (العنوان)، ... (االسم)... 
 في [ھذا] الطلب الدولي

ال یك��ون ھ��ذا اإلع��الن ض��روریا بالنس��بة إل��ى المخت��رع ال��ذي ی��ذكر بص��فة  
مخترع (سواء ذكر بصفة مخترع فقط أو بصفة م�ودع ومخت�رع أیض�ا) ف�ي اإلط�ار 

م��ن الالئح��ة. أم��ا إذا ذك��ر  4.6أو  4.5، بن��اء عل��ى القاع��دة 3ق��م أو اإلط��ار ر 2رق��م 
م�ن  4.5بناء على القاع�دة  3أو اإلطار رقم  2المخترع بصفة مودع في اإلطار رقم 

الالئحة، كان من األنسب تقدیم إعالن بحّق المودع في طلب براءة والحص�ول علیھ�ا 
ان�ات بش�أن المخت�رع بن�اء " من الالئح�ة). وف�ي ح�ال ع�دم إدراج بی2"4.17(القاعدة 

، ج��از 3أو اإلط��ار رق��م  2م��ن الالئح��ة ف��ي اإلط��ار رق��م  4.6أو  4.5عل��ى القاع��دة 
الجمع بین ھذا اإلعالن والصیاغة المعیاریة المقررة بشأن اإلعالن بحق المودع ف�ي 

" من الالئحة). ولمزید م�ن التفاص�یل 2"4.17طلب براءة والحصول علیھا (القاعدة 
الصیاغتین في إعالن مزدوج، انظر المالحظات بش�أن اإلط�ار رق�م  حول الجمع بین

أدن��اه. ولمزی��د م��ن التفاص��یل ح��ول اإلع��الن ب��أبوة االخت��راع ألغ��راض تعی��ین  2.8
 أدناه. 4.8الوالیات المتحدة األمریكیة، انظر المالحظات بشأن اإلطار رقم 

 2.8اإلطار رقم 

" 2"4.17(القاع�دة ا إعالن بحق المودع في طلب براءة والحص�ول علیھ� 
من التعلیمات): یجب أن یصاغ اإلعالن على النحو التالي،  212من الالئحة والمادة 

" باإلض�افة أو الح�ذف 8" إلى "1مع التصرف في المسائل المذكورة في البنود من "
 أو التكرار أو إعادة الترتیب، بالقدر الالزم لشرح حق المودع:

اإلی���داع ال���دولي، ف���ي طل���ب ب���راءة "إع���الن بح���ق الم���ودع، ف���ي ت���اریخ  
" م�ن الالئح��ة)، بالنس��بة 2(أ)"1.(ثانی��ا)51" و2"4.17والحص�ول علیھ��ا (القاع�دتان 

" م��ن الالئح��ة 4"4.17إل��ى الحال��ة الت��ي ال یك��ون فیھ��ا اإلع��الن بن��اء عل��ى القاع��دة 
 مناسبا:

 ]،.../PCTبالنسبة إلى [ھذا] الطلب الدولي [رقم 

 براءة والحصول علیھا بناء على ما یلي: لھ الحق في طلب (االسم)...  
، ھو مخت�رع الموض�وع المطل�وب حمایت�ھ (العنوان)، ... (االسم)...  "1"

 في [ھذا] الطلب الدولي
(اس�م [لھ] [كان لھ] الحق بصفة رّب عمل المخت�رع، ...  (االسم)...  "2"

 المخترع)
 ، بتاریخ ...(االسم)و...  (االسم)اتفاق بین ...  "3"
 ، بتاریخ ...(االسم)لفائدة ...  (االسم)ازل من ... تن "4"
 ، بتاریخ ...(االسم)لفائدة ...  (االسم)موافقة من ...  "5"
، بإنفاذ نقل الملكی�ة م�ن ... (اسم المحكمة)أمر قضائي صادر عن ...  "6"

 ، بتاریخ ...(االسم)إلى ...  (االسم)
(یرج�ى تحدی�د وج�ب ... بم (االس�م)إلى ...  (االسم)نقل الحق من ...  "7"

 بتاریخ ... نوع النقل)

 "(التاریخ)في ... (االسم) إلى ...  (االسم)اسم المودع تغیّر من ...  "8"

" حس���ب الحاج���ة م���ن أج���ل ش���رح ح���ّق 8" إل���ى "1یمك���ن إدراج البن���ود " 
وال ینطب��ق ھ��ذا اإلع��الن إال عل��ى األح��داث الت��ي تط��رأ قب��ل ت��اریخ اإلی��داع الم��ودع. 
" ھن�اك االن�دماج واالقتن��اء 7ین أن��واع نق�ل الح�ق الممكن�ة ف��ي البن�د "وم�ن ب� ال�دولي.

والوراثة والھبة وغیرھا. وفي حال نقل الحّق م�ن المخت�رع ف�ي سلس�لة م�ن الح�االت 
المتتالیة، فینبغي ذكرھا في اإلعالن حسب الترتیب الفعلي الذي جاءت بھ في الواقع، 

ا یل�زم لش�رح ح�ق الم�ودع. وإذا ل�م ویجوز إضافة البند الواحد أكثر من مرة حسب م
، ج�از تق�دیم ھ�ذا اإلع�الن بش�كل 3أو اإلط�ار رق�م  2یذكر المخترع في اإلط�ار رق�م 

إع�الن م�زدوج یجم��ع ب�ین اإلع�الن بح��ق الم�ودع ف�ي طل��ب ب�راءة والحص�ول علیھ��ا 
واإلع��الن بھوی��ة المخت��رع. وف��ي ھ��ذه الحال��ة، ینبغ��ي أن تك��ون الجمل��ة األول��ى ف��ي 

 نحو التالي:اإلعالن على ال

"إعالن مزدوج بحق المودع، في تاریخ اإلی�داع ال�دولي، ف�ي طل�ب ب�راءة  
" م��ن الالئح��ة) وبھوی��ة 2(أ)"1.(ثانی��ا)51" و2"4.17والحص��ول علیھ��ا (القاع��دتان 

" من الالئحة)، بالنسبة إلى الحالة 1(أ)"1.(ثانیا)51" و1"4.17المخترع (القاعدتان 
 " من الالئحة مناسبا:"4"4.17على القاعدة التي ال یكون فیھا اإلعالن بناء 

وینبغي صیاغة الجزء المتبقي من اإلعالن المزدوج على النحو المبیّن في  
 الفقرات السابقة.

ولمزی�د م��ن التفاص��یل ح�ول اإلع��الن بھوی��ة المخت�رع، انظ��ر المالحظ��ات  
 أعاله. 1.8بشأن اإلطار رقم 

 3.8اإلطار رقم 

" 3"4.17الس�ابق (القاع�دة بأولویة الطل�ب  إعالن بحق المودع بالمطالبة 
من التعلیمات): یجب أن یصاغ اإلعالن على النحو التالي،  213من الالئحة والمادة 

" باإلض�افة أو الح�ذف 8" إلى "1مع التصرف في المسائل المذكورة في البنود من "
 أو التكرار أو إعادة الترتیب، بالقدر الالزم لشرح حق المودع:

ح��ق الم��ودع، ف��ي ت��اریخ اإلی��داع ال��دولي، ف��ي المطالب��ة بأولوی��ة "إع��الن ب 
الطلب السابق المحدّد أدناه، إذا لم یك�ن الم�ودع ھ�و ال�ذي أودع الطل�ب الس�ابق أو إذا 

" م�ن 3(أ)"1.(ثانی�ا)51" و3"4.17تغیّر اسمھ منذ إیداع الطل�ب الس�ابق (القاع�دتان 
 الالئحة):

 ]،.../PCTبالنسبة إلى [ھذا] الطلب الدولي [رقم 

لھ الحق في المطالبة بأولویة الطلب الس�ابق رق�م ... بن�اء عل�ى  (االسم)...  
 ما یلي:

 المودع ھو مخترع الموضوع المطلوب حمایتھ في الطلب السابق "1"

(اس�م [لھ] [كان لھ] الحق بصفة رّب عمل المخت�رع، ...  (االسم)...  "2"
 المخترع)

 ، بتاریخ ...السم)(او...  (االسم)اتفاق بین ...  "3"
 ، بتاریخ ...(االسم)لفائدة ...  (االسم)تنازل من ...  "4"
 ، بتاریخ ...(االسم)لفائدة ...  (االسم)موافقة من ...  "5"
، بإنفاذ نقل الملكی�ة م�ن ... (اسم المحكمة)أمر قضائي صادر عن ...  "6"

 ، بتاریخ ...(االسم)إلى ...  (االسم)
(یرج�ى تحدی�د بموج�ب ...  (االس�م)إلى ...  السم)(انقل الحق من ...  "7"

 بتاریخ ... نوع النقل)
 "(التاریخ)في ... (االسم) إلى ...  (االسم)اسم المودع تغیّر من ...  "8"

" حس���ب الحاج���ة م���ن أج���ل ش���رح ح���ّق 8" إل���ى "1یمك���ن إدراج البن���ود " 
یخ اإلی��داع وال ینطب��ق ھ��ذا اإلع��الن إال عل��ى األح��داث الت��ي تط��رأ قب��ل ت��ارالم��ودع. 
وباإلض��افة إل��ى ذل��ك، ال ینطب��ق ھ��ذا اإلع��الن إال إذا ك��ان الش��خص أو اس��م  ال��دولي.

الم��ودع مختلف��ا ع��ن اس��م م��ودع الطل��ب الس��ابق ال��ذي یطالَ��ب بأولویت��ھ. وعل��ى س��بیل 
المثال، ینطبق ھذا اإلعالن إذا كان مودع واحد فقط من خمس�ة م�ودعین مختلف�ا ع�ن 

لنس��بة إل��ى طل��ب س��ابق. وم��ن ب��ین أن��واع نق��ل الح��ق الم��ودعین الم��ذكورة أس��ماؤھم با
" ھن�اك االن�دماج واالقتن�اء والوراث�ة والھب�ة وغیرھ�ا. وف�ي ح�ال 7الممكنة في البند "

نقل الحّق من المخترع في سلسلة من الحاالت المتتالی�ة فیم�ا یتعل�ق بالطل�ب الس�ابق، 
الواق�ع، ویج�وز فینبغي ذكرھا في اإلعالن حسب الترتیب الفعلي الذي جاءت بھ ف�ي 

 إضافة البند الواحد أكثر من مرة حسب ما یلزم لشرح حق المودع.

 4.8اإلطار رقم 

م��ن  214" م��ن الالئح�ة والم��ادة 4"4.17(القاع��دة إع�الن ب��أبوة االخت�راع  
التعلیمات): ترد الصیاغة المعیاریة لھذا اإلعالن ف�ي ال�نّص المطب�وع داخ�ل اإلط�ار 

 .4.8رقم 

محل اإلقامة والعنوان لكّل مخترع. وإذا ل�م یكت�ب اس�م ویجب بیان االسم و 
المخترع وعنوانھ بالحروف الالتینی�ة، وج�ب بیانھم�ا ب�الحروف الالتینی�ة. ویج�ب أن 
یوقّع جمیع المخترعین ویضعوا التاریخ على اإلعالن حتى وإن لم یوقّعوا كلّھم على 

 (ب) من التعلیمات).214النسخة ذاتھا من اإلعالن (المادة 

وإذا زاد ع���دد المخت���رعین عل���ى ثالث���ة، وج���ب بی���ان أولئ���ك المخت���رعین  
. وینبغي أن تحم�ل الورق�ة "5.8إلى  1.8اآلخرین على الورقة "تابع اإلطارات رقم 

"، ویجب أن یبیَّن فیھا االسم ومحل اإلقام�ة  4.8اإلضافیة العنوان "تابع اإلطار رقم 
كون فیھا االسم والعنوان على األق�ّل والعنوان لكل أولئك المخترعین اآلخرین، وأن ی
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مبیَّنین بالحروف الالتینیة. ویكون "اإلعالن الكامل" في تلك الحالة مؤلفا من اإلطار 
والورقة التكمیلیة. ویجب أن یوقّع جمیع المخترعین ویضعوا التاریخ عل�ى  4.8رقم 

كام�ل، كم�ا إعالن كامل حتى وإن لم یوقّع�وا كلھ�م عل�ى النس�خة ذاتھ�ا م�ن اإلع�الن ال
(ب) من 214یتعیّن تقدیم نسخة عن كل إعالن كامل تم توقیعھ بشكل منفصل (المادة 

 التعلیمات).

م الحق��ا، ف��ي العریض��ة ب��ل إذا ل��م ی��رد اإلع��الن   وج��ب بی��ان رق��م طل��ب ق��ّدِ
 .4.8معاھدة التعاون بشأن البراءات في نّص اإلطار رقم 

 5.8اإلطار رقم 

ة أو االس��تثناءات لع��دم ت��وفر الج��دة إع��الن بح��االت الكش��ف غی��ر الض��ار 
م���ن التعلیم���ات): یج���ب أن یص���اغ  215" م���ن الالئح���ة والم���ادة 5"4.17(القاع���دة 

" 1اإلعالن على النحو التالي، مع التص�رف ف�ي المس�ائل الم�ذكورة ف�ي البن�ود م�ن "
 " باإلضافة أو الحذف أو التكرار أو إعادة الترتیب، بالقدر الالزم:4إلى "

ت الكش��ف غی��ر الض��ارة أو االس��تثناءات لع��دم ت��وفر الج��دة "إع��الن بح��اال 
 " من الالئحة):5(أ)"1.(ثانیا)51" و5"4.17(القاعدتان 

 ]،.../PCTبالنسبة إلى [ھذا] الطلب الدولي [رقم 

أن الموضوع المطلوب حمایتھ ف�ي [ھ�ذا] الطل�ب ال�دولي ق�د ُكش�ف  (االسم)یعلن ... 
 عنھ على النحو التالي:

 (یرجى تحدید النوع المناسب):نوع الكشف  "1"
 معرض دولي ( أ )
 نشر (ب)
 عمل تعّسفي (ج)
 (یرجى تحدید ذلك)غیر ذلك: ...  (د)

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

ال بدّ أن یحت�وي اإلع�الن عل�ى واح�د م�ن الخی�ارات (أ) و(ب) و(ج) و(د)  
" ف�ي اإلع�الن. ویج�وز إدراج 2" أع�اله. وینبغ�ي دائم�ا أن ی�درج البن�د "1"في البن�د 
 " أو عدم إدراجھما في اإلعالن حسب الظروف.4" و"3البندین "

 9اإلطار رقم 

ن��ة للطل��ب ال��دولي: األوراق  ع��دد أوراق مختل��ف أج��زاء بی��ان یج��ب  المكّوِ
وراق المحتویة على الطلب الدولي باألرقام العربیة في الجدول. ویجب أن تحسب األ

ویش�ار إل�ى   كجزء م�ن العریض�ة.(أوراق اإلعالنات)  5.8إلى  1.8اإلطارات رقم 
أن أیة جداول، بما في ذلك تلك المرتبطة بكشف تسلسلي، تشّكل ج�زاء ال یتج�ّزأ م�ن 

ك الج��داول ستحس��ب ض��من أوراق الوص��ف وأن الص��فحات الت��ي تحت��وي عل��ى تل��
 .الوصف

إذا كان الطلب الدولي یحت�وي   :امض األمینیةتسلسل النوویدات أو الحو 
عل��ى كش��ف لواح��د أو أكث��ر م��ن تسلس��ل النووی��دات و/أو الح��وامض األمینی��ة، وج��ب 

(مل�ف  ST.26تقدیم ذلك التسلسل في شكل كشف تسلسلي متوافق م�ع معی�ار الویب�و 
XML.(  .وإذا   ویوصى بشدة بإیداع الطلب بأكملھ إلكترونیا حیثما كان ذلك ممكن�ا

ان الكش���ف التسلس���لي بحج���م كبی���ر للغای���ة یح���ول دون تحمیل���ھ ف���ي نظ���ام اإلی���داع ك���
اإللكترون��ي لمكت��ب تس��لم الطلب��ات، یج��وز للم��ودعین تق��دیم الكش��ف التسلس��لي عل��ى 
دعامات إلكترونیة مادی�ة یقبلھ�ا ذل�ك المكت�ب وبی�ان ن�وع تل�ك ال�دعامات اإللكترونی�ة 

 وعددھا.

لى كش�ف تسلس�لي عل�ى ال�ورق، ومع ذلك، إذا أودع طلب دولي یحتوي ع 
وج��ب إی��داع الكش��ف التسلس��لي عل��ى دعام��ات إلكترونی��ة مادی��ة توض��ع علیھ��ا عب��ارة 
"كشف تسلسلي"؛ وینبغي بیان عدد تلك ال�دعامات الت�ي تقبلھ�ا إدارة البح�ث ال�دولي، 
مثل األق�راص المرن�ة أو األق�راص المدمج�ة للق�راءة أو الكتاب�ة أو غیرھ�ا، ف�ي البن�د 

 (و).

إذا ك��ان الطل��ب ال��دولي مص��حوبا  ص��ر الت��ي تص��حب الطل��ب ال��دولي:العنا 
ببعض العناصر، وجب وضع عالمة في الخانات المناسبة، ویج�ب كتاب�ة أی�ة بیان�ات 
مطلوبة على الخط المتقّطع بعد البند المعني وبیان عدد تلك العناص�ر ف�ي نھای�ة ذل�ك 

 حتاج إلى شرح.السطر. وتقتصر الشروح المفصلة أدناه على العناصر التي ت

یرج�ى وض�ع عالم�ة ف�ي ھ�ذه الخان�ة ف�ي ح�ال أودع�ت م�ع  :4الخانة رقم  
الطلب الدولي نسخة عن التوكیل العام. وإذا ك�ان التوكی�ل الع�ام ق�د أودع ل�دى مكت�ب 

 لتسلم الطلبات وعیّن ذلك المكتب رقما مرجعیا للتوكیل، جاز بیان ذلك الرقم.

ذه الخان�ة ف�ي ح�ال أودع�ت م�ع یرج�ى وض�ع عالم�ة ف�ي ھ� :6الخانة رقم  
م��ن  12.3الطل��ب ال��دولي ترجم��ة للطل��ب ال��دولي ألغ��راض البح��ث ال��دولي (القاع��دة 

 الالئحة)، ویرجى أیضا بیان لغة تلك الترجمة.

یرج�ى وض�ع عالم�ة ف�ي ھ�ذه الخان�ة ف�ي ح�ال أودع�ت م�ع  :7الخانة رقم  
دة تحتوي عل�ى معبّأة أو أیة ورقة على ح PCT/RO/134الطلب الدولي االستمارة 

مت  بیان���ات بش���أن الكائن���ات الدقیق���ة المودع���ة و/أو م���ادة بیولوجی���ة أخ���رى. وإذا ق���دِّ
أو أی��ة ورق��ة تحت��وي عل��ى تل��ك البیان��ات كواح��دة م��ن  PCT/RO/134االس��تمارة 

دلی��ل م��ن  Lأوراق الوص��ف (كم��ا تقتض��یھ بع��ض المكات��ب المعیَّن��ة (انظ��ر المرف��ق 
ھذه الخانة (ولمزی�د م�ن المعلوم�ات، انظ�ر  )) فال حاجة إلى وضع عالمة فيالمودع
 من التعلیمات). 209(ثانیا) من الالئحة والمادة 13القاعدة 

(ج) و(د) م����ن .201(أ) و12.1(القاع����دتان  لغ����ة إی����داع الطل����ب ال����دولي 
الالئحة): بالنسبة إلى اللغ�ة الت�ي ی�ودع بھ�ا الطل�ب ال�دولي، یكف�ي أن یك�ون الوص�ف 

لغات التي یقبلھا مكتب تس�لم الطلب�ات فیم�ا یتعل�ق بإی�داع والمطالب باللغة أو إحدى ال
الطلبات الدولیة، ألغراض منح تاریخ اإلی�داع ال�دولي ش�رط مراع�اة الجمل�ة التالی�ة؛ 

(وع��ن لغ��ة الملخ��ص وأي ن��ص ی��رد ف��ي وینبغ��ي تحدی��د تل��ك اللغ��ة ف��ي تل��ك الخان��ة 
العریضة، انظ�ر  (ثالثا)(أ) و(ب) من الالئحة؛ وعن لغة26.3الرسوم، انظر القاعدة 

وع�ن لغ�ة ال�نص ال�دخیل (ثالث�ا)(ج) و(د) م�ن الالئح�ة)؛ 26.3(ج) و12.1القاعدتین 
المعتمد على اللغة والوارد في الجزء الخاص بالكشف التسلسلي من الوصف، انظ�ر 

(د)). ویش��ار أن��ھ ف��ي ح��ال إی��داع الطل��ب ال��دولي ل��دى مكت��ب الوالی��ات 1.12القاع��دة 
المتحدة بص�فتھ مكتب�ا لتس�لم الطلب�ات، یج�ب أن تك�ون جمی�ع عناص�ر الطل�ب ال�دولي 

جزء الخاص بالكشف التسلسلي من الوصف، والمطال�ب، (العریضة، والوصف، وال
والملخ��ص، وال��نص ال��وارد ف��ي الرس��وم)، ألغ��راض م��نح ت��اریخ اإلی��داع ال��دولي، 
محررة باللغة اإلنكلیزیة فقط، بما في ذلك النص الدخیل المعتمد عل�ى اللغ�ة وال�وارد 

 .في أي جزء مخصص للكشف التسلسلي في الوصف

 10اإلطار رقم 

" 4(أ)"1.(ثانی���ا)51(ثانی���ا)(أ) 26.2و 4.15(د) و4.1(القواع���د التوقی���ع  
): یجب أن یكون التوقیع توقیع الم�ودع؛ وإذا تع�دّد المودع�ون، وج�ب عل�یھم أن 90و

عوا جمیعا. وإذا غاب توقیع واحد منھم أو أكثر، فإن المكتب لن یدعو المودع إلى یوقّ 
تقدیم ما غ�اب م�ن توقی�ع أو توقیع�ات ش�ریطة أن یك�ون واح�د عل�ى األق�ل م�ن أولئ�ك 

 المودعین قد وقّع على العریضة.

تنبی��ھ: إذا أودع إش��عار بالس��حب ف��ي أي وق��ت خ��الل المرحل��ة الدولی��ة،  
إلشعار المودع، أو جمیع الم�ودعین ف�ي ح�ال تع�دُّد الم�ودعین وجب أن یوقّع على ا

من الالئحة)، أو الوكیل أو الممثل العام الذي عیّنھ كل م�ودع  5.(ثانیا)90(القاعدة 
یوقّع، حسب اختیاره، على العریض�ة أو طل�ب الفح�ص التمھی�دي ال�دولي أو توكی�ل 

 (أ) من الالئحة).90.4منفصل (القاعدة 

المرحل�ة الوطنی�ة، یح�ّق أیض�ا لك�ل مكت�ب مع�یّن أن  وألغراض إج�راءات 
یشترط على الم�ودع تأكی�د الطل�ب ال�دولي بتوقی�ع أي م�ودع ل�م یوقّ�ع عل�ى العریض�ة 

 بالنسبة إلى الدولة المعیَّنة.

وإذا كان التوقی�ع عل�ى العریض�ة ل�یس توقی�ع الم�ودع ب�ل توقی�ع الوكی�ل أو  
بموجب�ھ ذل�ك الوكی�ل أو الممث�ل الع�ام،  الممثل العام، وجب تقدیم توكیل منفصل یعیَّن

یتعین على المودع أن و أو نسخة عن التوكیل العام الذي بحوزة مكتب تسلم الطلبات.
یوق�ع عل�ى التوكی�ل، وإذا زاد ع�دد الم�ودعین عل��ى واح�د، وج�ب عل�ى أح�د ھ�م عل��ى 

وإذا ل�م ی�ودع التوكی�ل م�ع العریض�ة، ف�إن مكت�ب تس�لم الطلب�ات  األق�ل التوقی�ع علی�ھ.
 Cیدعو المودع إلى تقدیمھ، ما لم یتخّل عن شرط تقدیم توكیل منفصل إلیھ (المرف�ق 

 ).دلیل المودعمن 

وإذا كان���ت الوالی���ات المتح���دة األمریكی���ة معیَّن���ة ورف���ض مخترع/م���ودع  
التوقیع على العریضة أو لم تسمح الجھود الحثیثة بالعثور علیھ أو االتصال بھ، ج�از 

نعدام التوقیع. وتجدر اإلشارة إلى أن ذل�ك یس�ري فق�ط ف�ي تقدیم بیان عن سبب عدد ا
حال تعدُّد المودعین وكان أحدھم على األقل قد وقّ�ع عل�ى الطل�ب ال�دولي. ویج�ب أن 
یك��ون ذل��ك البی��ان مرض��یا بالنس��بة إل��ى المكت��ب. وإذا أودع بی��ان م��ن ذل��ك القبی��ل م��ع 

 .9رقم  من اإلطار 5الطلب الدولي، تعیّن وضع عالمة في الخانة رقم 
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 ) 2022یولیو( )8(الصفحة  (PCT/RO/101)مالحظات بشأن استمارة العریضة 

 اإلطار اإلضافي

الحاالت التي یمكن فیھا اس�تعمال اإلط�ار اإلض�افي والطریق�ة الت�ي ینبغ�ي  
 اتباعھا لإلدالء ببیانات فیھ، كلّھا موّضحة في العمود األیمن من ذلك اإلطار.

بن�اء  3و 2: حتى وإن قدّم المودع بیانات فیما یتعل�ق بالبن�دین 3و 2البندان  
(أ) أو (ب) أو (د)، فإنھ ینبغي أن یق�دّم بیان�ا ف�ي ذل�ك الش�أن 1.)(ثانیا49على القاعدة 

 لدى المكاتب المعیَّنة المعنیة فور الدخول في المرحلة الوطنیة.

وع��ن الحال��ة الت��ي یری��د فیھ��ا الم��ودع اإلع��راب ع��ن رغبت��ھ ف��ي أن یعاَم��ل  
 الطل��ب ال��دولي ف��ي أی��ة دول��ة معیَّن��ة كطل��ب نم��وذج منفع��ة، انظ��ر المالحظ��ات بش��أن

 .5اإلطار رقم 

 مالحظات عامة

م��ن التعلیم��ات)  104م��ن الالئح��ة والم��ادة  92.2(القاع��دة  لغ��ة المراس��لة 
یج��ب تحری��ر أي كت��اب یرس��لھ الم��ودع إل��ى مكت��ب تس��لم الطلب��ات باللغ��ة ذاتھ��ا الت��ي 
یحرر بھا بالطلب الدولي، علما بأنھ إذا تعیّن نشر الطلب الدولي بلغة ترجمة مطلوبة 

ر بلغ��ة تل��ك  12.3ع��دة بن��اء عل��ى القا م��ن الالئح��ة، ف��إن ذل��ك الكت��اب ینبغ��ي أن یح��رَّ
 الترجمة. ویجوز مع ذلك لمكتب تسلم الطلبات أن یصّرح باستعمال لغة أخرى.

ویجب أن یكون أي كتاب یرسلھ المودع إلى المكتب الدولي محّررا باللغة  
نكلیزی�ة أو الفرنس�یة، ذاتھا التي یحّرر بھا الطلب الدولي إذا كان�ت تل�ك اللغ�ة ھ�ي اإل

 وإال فوجب أن یكون محّررا باإلنكلیزیة أو الفرنسیة حسب اختیار المودع.

ویج��ب تحری��ر أي كت��اب یرس��لھ الم��ودع إل��ى إدارة البح��ث ال��دولي باللغ��ة  
ر بھ�ا الطل�ب ال�دولي. ولك�ن، إذا أرس�لت ترجم�ة للطل�ب ال�دولي بن�اء  ذاتھا التي یح�رَّ

ح�ة، وج�ب اس�تعمال لغ�ة تل�ك الترجم�ة. ویج�وز م�ع (ب) من الالئ23.1على القاعدة 
 ذلك إلدارة البحث الدولي أن تصّرح باستعمال لغة أخرى.

م��ن  11.7(القاع��دة ترتی��ب العناص��ر وت��رقیم األوراق ف��ي الطل��ب ال��دولي  
من التعلیمات): یجب ترتیب عناصر الطلب الدولي على النحو  207الالئحة والمادة 

 (إن وجدت).لمطلب/المطالب فالملخص فالرسوم التالي: العریضة فالوصف فا

ویج���ب أن تك���ون جمی���ع أوراق الوص���ف والمطال���ب والملخ���ص مرقّم���ة  
بالتتالي باستعمال األرقام العربیة. ویجب وضع األرق�ام ف�ي وس�ط الس�طر ف�ي أعل�ى 
الورقة أو أسفلھا، ول�یس ف�ي الھ�امش ال�ذي یج�ب أن یت�رك فارغ�ا. ویج�ب أن یت�ألف 

وراق الرس��وم عل��ى رقم��ین مكت�وبین باألرق��ام العربی��ة تفص��لھما رق�م ك��ل ورق��ة م�ن أ
شرطة مائلة، ویمثل األول رقم الورقة والثاني العدد اإلجمالي ألوراق الرسوم (مثل: 

 ).3/3و 2/3و 3/1

عل�����ى أوراق الوص�����ف  بی�����ان رق�����م مرج�����ع مل�����ف الم�����ودع أو الوكی�����ل 
أن یتضمن الركن  یجوز: (و))11.6والمطلب/المطالب والملخص والرسوم (القاعدة 

األیسر من الھامش األعلى إشارة إلى رقم مرجع الملف المبیّن في العریض�ة، ش�رط 
س��م م��ن أعل��ى ك��ل ورق��ة م��ن أوراق الطل��ب  1.5أن یظھ��ر رق��م المرج��ع ف��ي ح��دود 

 الدولي.

 

 

 



  
 

   
 

 
 ھذه الورقة لیست جزءا من الطلب الدولي وال تعدّ ضمن أوراقھ.

 معاھدة التعاون بشأن البراءات
(PCT) 

 ورقة حساب الرسوم
 مرفق العریضة

 

 
 رقم الطلب الدولي

 خاتم بتاریخ المكتب

  الوكیل أو المودع رقم مرجع ملف

    

   المودع

 حساب الرسوم المقّررة
  ))(www.wipo.int/pct/en/fees.pdf  االستفادة من تخفیض الرسوم المشار الیھا في جدول رسوم المعاھدة یحق للمودعین(
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اق بعد الورقة عدد األور 

 الثالثین
    رسم الورقة الواحدة 

      I  .   .   .   .  Iوأدخل المجموع في  i2و i1أضف المبالغ المدخلة في  

٪ من رسم اإلیداع 90(یحق للمودعین من بعض الدول االستفادة من تخفیض بنسبة  
ل كان ذلك . ففي حا)www.wipo.int/pct/en/fees/fee_reduction.pdfانظر( يالدول

٪ 10ھو  Iیحّق للمودع (أو لجمیع المودعین)، فإن المجموع الذي ینبغي إدخالھ في 
 من رسم اإلیداع الدولي.)

  

      P  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  (إن وجدت)رسم على وثیقة األولویة  .4
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 المجموع
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 حوالة بریدیة  شیك  طابع دمغة   (یرجى تحدیده)غیر ذلك: 
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 .الجاريحساب الحساب اإلیداع أو رقم   تصریح بسحب مجموع الرسوم المبیّن أعاله: ______________  
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 المبلغ اإلجمالي للرسوم المبیّن أعاله.
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 ) 2022یولیو( )1) (الصفحة PCT/RO/101مالحظات بشأن ورقة حساب الرسوم (مرفق االستمارة 

 مالحظات بشأن ورقة حساب الرسوم
 )PCT/RO/101(مرفق االستمارة 

غ�ي أن یح�رص الم�ودع عل�ى اس�تكمال ھ�ذه الھدف من ورقة حساب الرسوم ھو مساعدة المودع على معرفة الرسوم المقّررة وحساب المب�الغ الت�ي ینبغ�ي دفعھ�ا. وینب 
ق الحس�ابات والكش�ف ع�ن أی�ة أخط�اء الورقة بإدخال المبالغ المناسبة في الخانات المتاحة وتقدیم ورقة حساب الرسوم عند إیداع الطلب الدولي. وھذا سیساعد المكتب على ت�دقی

 محتملة.

وق�د یتغیّ�ر مبل�غ رس�م  .www.wipo.int/pct/en/fees.pdf)(على  والمكتب الدولي الطلباتویمكن الحصول على معلومات حول الرسوم المقررة من مكتب تسلم  
دفع كل الرسوم في غضون ش�ھر اإلیداع الدولي ومبلغ رسم البحث بسبب التقلّبات في قیمة العمالت. ویستحسن أن یستفسر المودعون عن أحدث مبالغ الرسوم المطبقة. ویجب 

 الدولي. واحد من تاریخ استالم الطلب

 

 

 حساب الرسوم المقررة

من الالئحة): یح�دّد  14.1لفائدة المكتب (القاعدة  : رسم التحویلT الخانة 
المكت��ب مق��دار رس��م التحوی��ل، إن وج��د. ویج��ب تس��دیده ف��ي غض��ون ش��ھر م��ن تس��لم 

م�ن  Cالطلب الدولي م�ن قب�ل المكت�ب. وت�رد معلوم�ات ع�ن ھ�ذا الرس�م ف�ي المرف�ق 
 .دلیل المودع

 16.1(القاع�دة  (ISA)لفائدة إدارة البح�ث ال�دولي  : رسم البحثSة الخان 
م��ن الالئح��ة): تح��دّد إدارة البح��ث ال��دولي مق��دار رس��م البح��ث. ویج��ب تس��دیده ف��ي 
غضون شھر من تسلم الطلب الدولي من قبل المكتب. وترد معلومات عن ھذا الرسم 

 .دلیل المودعمن  Dفي المرفق 

ر م��ن إدارات البح��ث ال��دولي ص��الحیة إج��راء وإذا كان��ت إلدارت��ین أو أكث�� 
البحث الدولي، وج�ب عل�ى الم�ودع أن یب�یّن اإلدارة الت�ي یختارھ�ا ف�ي الحی�ز المت�اح 
لھذا الغرض وأن یسدّد مبلغ رسم البحث الدولي الذي تحدّده اإلدارة الت�ي وق�ع علیھ�ا 

ال�دولي  معلومات ع�ن إدارات البح�ث دلیل المودعمن  Cاالختیار. وترد في المرفق 
 المختصة وعن الحاالت التي یمكن أن یختار فیھا المودع بین إدارتین أو أكثر.

الع��دد اإلجم��الي  یتف��اوت مق��دار رس��م اإلی��داع ال��دولي بحس��ب  :Iالخان��ة  
وال یُف�رض أي رس�م  م�ن العریض�ة. 9الطلب الدولي المبیّن في اإلطار رقم ألوراق 

 .ST.26و على أي كشف تسلسلي متوافق مع معیار الویب

ویجب دفع رسم اإلیداع الدولي في غض�ون ش�ھر واح�د م�ن الت�اریخ ال�ذي  
 یتسلم فیھ مكتب تسلم الطلبات الطلب الدولي.

: یمكن للمودعین االستفادة من تخفیضات في بعض الرسوم التخفیضات
و  )www.wipo.int/pct/en/fees.pdfالمبیّنة في جدول الرسوم للمعاھدة (

في دلیل مودع الطلب بناء على المعاھدة. إذا كان تخفیض الرسوم المقابل  Cالمرفق 
ینطبق، یجب بیان المبلغ المخفض على ورقة حساب الرسوم. وتتضمن ھذه 
التخفیضات تلك التي تنطبق في حالة إیداع الطلب الدولي في شكل إلكتروني أو إذا 

ً من بعض الدول المحدّدة. یش ً ومواطنا ً طبیعیا رح ھذین كان المودع شخصا
 التخفیضین بالتفصیل أدناه.

تخف���یض رس���م اإلی���داع ال���دولي ف���ي ح���ال إی���داع الطل���ب ال���دولي بش���كل  
في حال أودع الطلب ال�دولي بش�كل إلكترون�ي، یخف�ض المبل�غ اإلجم�الي  إلكتروني: 

فرن��ك سویس��ري (أو م��ا  100لرس��م اإلی��داع ال��دولي عل��ى النح��و الت��الي: بمبل��غ ق��دره 
) أ(4ي یسدد بھا رسم اإلیداع الدولي لفائدة المكتب) (انظر البند یعادل ذلك بالعملة الت

فرن�ك سویس�ري (أو م�ا یع�ادل ذل�ك  200من جدول رس�وم المعاھ�دة)؛ وبمبل�غ ق�دره 
إذا كان�ت العریض�ة بنس�ق بالعملة التي یسدّد بھا رسم اإلیداع ال�دولي لفائ�دة المكت�ب) 

 300لمعاھدة)؛ وبمبل�غ ق�دره ) من جدول رسوم اب(4الحروف المشفرة (انظر البند 
فرنك سویسري (أو ما یعادل ذلك بالعملة التي یس�دّد بھ�ا رس�م اإلی�داع ال�دولي لفائ�دة 

الوص�ف والمطال�ب والملخ�ص بنس�ق الح�روف كل من العریض�ة و المكتب) إذا كان
. ولمزید م�ن التفاص�یل، انظ�ر ) من جدول رسوم المعاھدة)ج(4(انظر البند  المشفرة

 ، وتنش�ر أیض�ا معلوم�ات إض�افیة ف�يدلی�ل الم�ودعم�ن  Cلی�ة والمرف�ق المرحلة الدو
وحیث أن الطلبات  نشرة أنباء المعاھدة.وفي  )جریدة المعاھدة( اإلخطارات الرسمیة

الدولی��ة المودع��ة إلكترونی��ا تحت��وي ع��ادة عل��ى اس��تمارة العریض��ة وورق��ة حس��اب 
مرفق��ة باالس��تمارة الرس��وم ب��ذلك الش��كل اإللكترون��ي، ف��إن ورق��ة حس��اب الرس��وم ال

PCT/RO/101 .ال تتضمن أي بند بشأن ذلك التخفیض 

تخفیض رسم اإلیداع الدولي لفائدة المودعین من بعض ال�دول المح�ّددة:  
مدرج�ة ض�من ال�دول یحّق ألي مودع یكون شخصا طبیعیا ومواطن�ا مقیم�ا ف�ي دول�ة 

دوالر  25 000ن التي یقّل نصیب الفرد الواحد فیھا م�ن الن�اتج المحل�ي اإلجم�الي ع�

أمریكي (وفقا لألرقام األخیرة التي نشرتھا األمم المتحدة  حول متوسط نصیب الفرد 
الواحد من الن�اتج المحل�ي اإلجم�الي عل�ى م�دى عش�ر س�نوات، ب�القیم الثابت�ة لل�دوالر 

)، والتي یك�ون األش�خاص الطبیعی�ون م�ن مواطنیھ�ا  وم�ن 2005األمریكي في سنة 
طلبات دولیة في الس�نة (لك�ل ملی�ون نس�مة)  10وا بإیداع أقل من المقیمین فیھا قد قام

طلب�اً دولی�اً ف�ي الس�نة (باألع�داد المطلق�ة) وفق�ا لألرق�ام األخی�رة الت��ي  50أو أق�ل م�ن 
نشرھا المكتب ال�دولي ح�ول متوس�ط اإلی�داع الس�نوي عل�ى م�دى خم�س س�نوات، أو 

في قائمة األمم المتحدة للبلدان  شخصاً، طبیعیاً أو ال، ومواطناً مقیماً في دولة مدرجة
٪ م��ن بع�ض رس��وم معاھ��دة التع��اون 90بنس��بة األق�ل نم��واً ، أن یس��تفید م�ن تخف��یض 

ال یح�ق للم�ودع . ، وفقا لج�دول الرس�ومبشأن البراءات، بما فیھا رسم اإلیداع الدولي
االس���تفادة م���ن تخف���یض رس���م اإلی���داع ال���دولي إال إذا ك���ان الم���ودع (أو ك���ان جمی���ع 

ن)، عند إیداع الطل�ب ال�دولي، ھ�و المال�ك الحقیق�ي (ھ�م الم�الكین الحقیقی�ین) المودعی
والوحی��د (والوحی��دین) للطل��ب وال یك��ون خاض��عا (ال یكون��وا خاض��عین) ألي إلت��زام 
بالتنازل عن الحقوق المرتبطة باالختراع أو منحھا أو نقلھا أو الترخیص بھا لطرف 

وفي حال تعدُّد المودعین، وج�ب أن  آخر غیر مؤھل لالستفادة من تخفیض الرسوم.
 لجمی�ع أو( للم�ودع یح�ق ك�ان إذا یستوفي كل مودع م�نھم المع�اییر الم�ذكورة أع�اله.

ال�دولي، یت�اح التخف�یض عل�ى أس�اس  اإلی�داع رس�م تخف�یض من االستفادة) المودعین
من العریضة،  3و 2بیانات االسم والجنسیة ومحل اإلقامة الواردة في اإلطارین رقم 

 دون الحاجة إلى تقدیم التماس خاص.

ویتاح تخفیض الرسوم حتى وإن كان واحد أو أكثر من المودعین من دولة  
غیر متعاقدة بموج�ب المعاھ�دة، ش�ریطة أن یك�ون ك�ّل واح�د م�نھم مواطن�ا مقیم�ا ف�ي 

م على األقل من مواطني دولة تستوفي الشروط المذكورة أعاله، وأن یكون واحد منھ
دولة متعاقدة بموجب المعاھدة أو مقیما فیھا، فیكون لھ الحق بالت�الي ف�ي إی�داع طل�ب 

 دولي.

وت���رد المعلوم���ات ع���ن ال���دول المتعاق���دة بموج���ب المعاھ���دة والت���ي یح���ّق  
٪ م���ن بع���ض رس���وم 90لمواطنیھ���ا والمقیم���ین فیھ���ا االس���تفادة م���ن تخف���یض بنس���بة 

، وف�ي موق�ع دلی�ل الم�ودعمن  Cاإلیداع الدولي، في المرفق المعاھدة، بما فیھا رسم 
اإلخط��ارات  ، وتنش��ر وتح��دَّث باس��تمرار ف��ي)(/www.wipo.int/pct/enالویب��و 
 .نشرة أنباء المعاھدةوفي ) جریدة المعاھدة( الرسمیة

إذا ك��ان للم��ودع حس��اب رس��م اإلی��داع ال��دولي ف��ي ح��ال تخف��یض الرس��م:  
الس�تفادة م�ن تخف�یض عل�ى رس�م اإلی�داع ال�دولي، ف�إن (لجمیع المودعین) الحق في ا

٪ م�ن رس�م اإلی�داع ال�دولي 10ھ�و  Iالمبلغ اإلجمالي الذي ینبغ�ي إدخال�ھ ف�ي الخان�ة 
 (انظر أدناه).

(ب) من الالئحة): في 17.1(القاعدة وثیقة األولویة على : رسم Pالخانة  
م��ن  6ط��ار رق��م ح��ال ال��تمس الم��ودع، بوض��ع عالم��ة ف��ي الخان��ة المناس��بة ف��ي اإل

العریضة، أن یعدّ المكت�ب نس�خة معتم�دة ع�ن الطل�ب الس�ابق المطال�ب بأولویت�ھ وأن 
یرسلھا إلى المكتب الدولي، یمكن إدخال مقدار الرسم الذي یقتضیھ المكتب لقاء تل�ك 

 دلیل المودع).من  Cالخدمة (لمزید من المعلومات، انظر المرفق 

قصاه مھلة الستة عشر شھرا بع�د ت�اریخ وإذا لم یسدَّد ذلك الرسم في أجل أ 
(ب) م�ن 17.1األولویة، ج�از للمكت�ب أن یعتب�ر االلتم�اس المق�دم بم�اء عل�ى القاع�دة 

 الالئحة كما لو لم یقدّم.

(د) م��ن 3.(ثانی��ا)26(القاع��دة األولوی��ة عل��ى رّد ح��ق : رس��م RPالخان��ة  
القاع��دة  ف��ي غض��ون المھل��ة المطبق��ة بموج��بف��ي ح��ال ال��تمس الم��ودع،  الالئح��ة):

تس��لّم الطلب��ات ح��ّق األولوی��ة فیم��ا یتعل��ق ب��أي طل��ب مكت��ب ی��ردّ أن ، (ھ)3.(ثانی��ا)26
، یمك�ن إدخ�ال مق�دار الرس�م ال�ذي یقتض�یھ ف�ي الطل�ب ال�دوليبأولویتھ سابق مطالَب 
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 ) 2022یولیو() 2) (الصفحة PCT/RO/101ة مالحظات بشأن ورقة حساب الرسوم (مرفق االستمار

م�ن  Cلق�اء تل�ك الخدم�ة (لمزی�د م�ن المعلوم�ات، انظ�ر المرف�ق تسلم الطلبات مكتب 
 دلیل المودع).

(ب) 1(ثانی��ا)12س��م ع��ن وث��ائق البح��ث الس��ابق (القاع��دة ر :ESالخان��ة  
في حال التمس مودع الطلب، بوضع عالمة في خانة االختیار المناسبة من   و(د)):

البند 2.1 في الجزء المعنون "تابع اإلطار رقم 7" من العریضة، أن یعد مكتب تسلم 
الطلبات صورا عن نتائج البحث السابق وأن یرسلھا إلى إدارة البحث الدولي، وكان 
المودع قد التمس من إدارة البح�ث ال�دولي أن تراع�ي نت�ائج ذل�ك البح�ث الس�ابق (ال 
یجوز تقدیم ذلك االلتم�اس إال إذا ك�ان المكت�ب ال�ذي أج�رى البح�ث الس�ابق ھ�و ذات�ھ 
المكتب الذي یعمل بصفتھ مكتبا لتس�لم الطلب�ات (القاع�دة 12(ثانی�ا)1(ب)) أو تك�ون 
نت�ائج البح��ث الس��ابق متاح�ة لمكت��ب تس��لم الطلب�ات (القاع��دة 12(ثانی��ا)1(د))، یمك��ن 
إدخال مق�دار الرس�م المق�رر ال�ذي یقتض�یھ مكت�ب تس�لم الطلب�ات مقاب�ل تل�ك الخدم�ة 
(للمزید من المعلومات، انظر المرفق جیم من دلیل مودع الطلب بن�اء عل�ى معاھ�دة 

 التعاون بشأن البراءات).

ینبغي أن یكتب في ھذه الخانة مجموع المبالغ المدخلة في خانة المجموع:  
. ویمكن للم�ودع إن رغ�ب أن یب�یّن داخ�ل الخان�ة  ESو RPو Pو Iو Sو Tالخانات 

 التي یسدّد بھا الرسوم.أو العمالت أو إلى جانبھا العملة 

 طریقة الدفع

لمكتب لفي الخانة/الخانات المناسبة حتى یتیّسر یستحسن وضع عالمة  
ویرجى عدم تقدیم البیانات  التعّرف على طریقة دفع الرسوم المقّررة بسھولة.

الخاصة ببطاقات االئتمان في ورقة حساب الرسوم، بل ینبغي تقدیمھا بطریقة 
 منفصلة وبوسیلة مؤّمنة یقبلھا مكتب تسلم الطلبات.

 ید في)تصریح بالسحب من (أو الق
 الجاريحساب الحساب اإلیداع أو 

أو  ی��داعحس��ابات اإلال یب��ادر المكت��ب بس��حب الرس��وم م��ن (أو قی��دھا ف��ي)  
موقّع��ا الج��اري حس��اب الحس��اب اإلی��داع أو إال إذا ك��ان تص��ریح  ةالجاری�� اتحس��ابال

 .الجاريحساب الحساب اإلیداع أو ویبیّن فیھ رقم 
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