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 مقدمة
تعطي جملة األسئلة المتكررة حول معاھدة التعاون بشأن البراءات نظرة عامة عن إجراءات المعاھدة، من وجھة نظر مودع الطلب. 

 . 29 االتصال، انظر السؤالإذا كان لدیك أسئلة محددة، أو كنت ترید الحصول على مزید من المعلومات أو تعرف جھات 

 ما ھي معاھدة التعاون بشأن البراءات؟ )1
وتكفل المعاھدة إمكانیة التماس حمایة اختراع  1دولة متعاقدة. 551معاھدة التعاون بشأن البراءات ھي معاھدة دولیة تضم أكثر من 

طلبات وطنیة أو بموجب براءة في عدد كبیر من البلدان وفي آن واحد، وذلك بإیداع طلب براءة "دولي" واحد بدالً من إیداع عدة 
 "المرحلة الوطنیة".ویظل منح البراءات من صالحیة المكاتب الوطنیة أو اإلقلیمیة للبراءات، خالل ما یسمى إقلیمیة منفصلة. 

 تتضمن إجراءات معاھدة التعاون بشأن البراءات المراحل التالیة:
یمكنك أن تودع الطلب الدولي لدى مكتب براءات وطني أو أقلیمي أو لدى الویبو، باستیفاء جمیع الشروط الشكلیة   اإلیداع:

 رسوم.التي تقتضیھا المعاھدة، بلغة واحدة ومقابل تسدید مجموعة واحدة من ال
تتولى "إدارة البحث الدولي" (وتكون عادة أحد مكاتب البراءات الرئیسیة في العالم) تحدید وثائق البراءات البحث الدولي:  

والمطبوعات التقنیة المنشورة (حالة التقنیة الصناعیة السابقة) التي قد تؤثر في أھلیة االختراع للبراءة بموجب المعاھدة، 
 حتمال أھلیة االختراع للبراءة.وصیاغة رأي مكتوب في ا

 شھراً من أول تاریخ إلیداع الطلب. 18یُكشف مضمون طلبك الدولي للعالم في أقرب فرصة بعد انقضاء النشر الدولي:  
بناء على التماس منك، تتولى إدارة بحث دولي ثانیة تحدید الوثائق المنشورة التي تكون  البحث اإلضافي الدولي (اختیاري):

في الكشف عنھا إدارة البحث الدولي األولى التي أجرت البحث الرئیسي نظراً لتنوع حالة التقنیة الصناعیة السابقة  قد فشلت
 في لغات متعددة و مجاالت تقنیة مختلفة. 

اع بناء على طلبك، تباشر إحدى إدارات البحث الدولي تحلیالً إضافیاً عن أھلیة االخترالفحص التمھیدي الدولي (اختیاري): 
 للحمایة بموجب براءة، عادة بناء على إصدار لطلبك كنت قد أدخلت علیھ تعدیالت على ضوء محتوى الرأي المكتوب.

شھراً اعتباراً من أول تاریخ  30بعد انتھاء اإلجراءات المتصلة بمعاھدة التعاون بشأن البراءات، عادة المرحلة الوطنیة: 
لویتھ، تبدأ معامالت منح البراءات لدى مكاتب البراءات الوطنیة (أو اإلقلیمیة) إیداع طلب البراءة األول الذي تطالب بأو

 مباشرة في البلدان التي ترید أن تحصل على براءاتك لدیھا.

 كیف لي أن أحمي اختراعي في عدة بلدان؟ )2
 نتقاء إحدى الخیارات التالیة:ولكي تضمن حمایة إختراعك في العدید من البلدان، یمكنك ا تكتسي حمایة البراءات طابعا إقلیمیا.

إجراء مباشر أو إجراء تنص علیھ اتفاقیة باریس: یمكنك أن تودع مباشرة طلبات منفصلة في الوقت ذاتھ في  )أ(
جمیع البلدان التي تود أن تحمي اختراعك فیھا (وبالنسبة لبعض البلدان، یمكن الحصول على براءة إقلیمیة)، أو 

 لملكیةا لحمایة یسربا تفاقیةا في ءألعضاا وللدا ىحد(أي إ باریس ةـاتفاقی يـف رفـط بلدإذا أودعت طلبك في 
شھراً من  12، أن تودع طلبات منفصلة في بلدان أخرى ھي أطراف في اتفاقیة باریس في غضون )لصناعیةا

(راجع تاریخ إیداع ذلك الطلب األول، فتستفید عندئذ من تاریخ إیداع الطلب األول في جمیع تلك البلدان 
 )؛ 11 السؤال

إجراء بناء على معاھدة التعاون بشأن البراءات: یمكنك إیداع طلب براءة بناء على المعاھدة مباشرة، أو في  )ب(
شھراً التي تنص علیھا إتفاقیة باریس من تاریخ إیداع الطلب األول. لھذا الطلب  أثر قانوني في  12غضون مھلة 

 جمیع الدول المتعاقدة بموجب المعاھدة.
 

                                                      
 www.wipo.int/pct/ar/pct_contracting_states.html موقع الویبو التالي علىالدول تلك یمكنك اإلطالع على قائمة   1

http://www.wipo.int/pct/ar/pct_contracting_states.html
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 مقارنة بین اإلجراء الذي تنص علیة إتفاقیة باریس و اإلجراء بناء على معاھدة التعاون بشأن البراءات

 

 َمن الذي ینتفع بالمعاھدة؟ )3
. وتنتفع بھا .براءة بموجب دولیة حمایة ینتفع بالمعاھدة كبار الشركات العالمیة ومؤسسات البحث والجامعات عندما ترغب في طلب

راجع الرابط التالي: الصغیرة والمتوسطة كما ینتفع بھا أفراد المخترعین. وتحتوي نشرة أخبار المعاھدة (أیضاً الشركات 
www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2022/pct_news_2022_02.pdfالجھات المودعة  ) على قائمة سنویة بأكبر

 للطلبات بناء على المعاھدة.

 اإلیداع

 ما ھو أثر طلب دولي للبراءة؟ )4
یترتب على طلب البراءة الدولي عموماً، وشریطة أن یستوفي الشروط الدنیا للحصول على تاریخ لإلیداع الدولي، األثر المترتب على 

عالوة على ذلك،  ي أو لجمیع الدول المتعاقدة بموجب المعاھدة.طلب وطني للحصول على براءة (وطلب إقلیمي في بعض األحیان) ف
إذا كان الطلب یفي بالشروط الشكلیة المنصوص علیھا في المعاھدة و الئحتھا التنفیذیة، التي ھي ملزمة لجمیع الدول المتعاقدة بموجب 

لفة و منھ تكبد مزید من الوطنیة (أو اإلقلیمیة) المختمعاھدة التعاون بشأن البراءات، فال حاجة الى تعدیلھ الحقا حسب الشروط الشكلیة 
 .التكالیف

 َمن لھ الحق في إیداع طلب دولي للبراءة بناء على المعاھدة؟  )5
 المعاھدة أو أحد المقیمین فیھا.یكون لك الحق في إیداع طلب دولي للحصول على براءة إذا كنت من مواطني دولة متعاقدة بموجب 

 مذكورة أسماؤھم في الطلب الدولي، فیكفي أن یفي أحدھم فقط بھذا الشرط.وإذا تعدد المودعون ال

 أین یمكنني أن أودع طلبي الدولي للحصول على براءة؟ )6
بإمكانك إیداع طلب دولي للحصول على براءات لدى مكتب البراءات الوطني في بلدك غالباً، أو لدى الویبو مباشرة إذا كانت األحكام 

لم الطلبات" بناء على القومي في قانونك الوطني تسمح بذلك. ویتصرف المكتبان عندئذ باعتبارھما "مكتبین لتسالمتعلقة باألمن 
وإذا كنت من مواطني بلد طرف في بروتوكول ھراري (للمنظمة اإلقلیمیة األفریقیة للملكیة الفكریة) أو اتفاق بانغي  المعاھدة.

تفاقیة البراءات األوروبیة اآلسیویة أو اتفاقیة البراءات األوروبیة، أو إذا كنت من المقیمین (للمنظمة األفریقیة للملكیة الفكریة) أو ا
فیھ، فبإمكانك أن تختار بین إیداع طلبك الدولي للحصول على براءة لدى مكتب البراءات اإلقلیمي المعني بدالً من المكتب الوطني، إن 

 كان القانون الوطني المطبق في بلدك یسمح بذلك.

 ھل بإمكاني أن أودع الطلبات بناء على المعاھدة بالطریق اإللكتروني؟ )7
 في الغالبیة العظمى من الحاالت، یودع مودعي الطلبات طلبات براءاتھم إلكترونیا. بإمكانك إیداع الطلبات بناء على المعاھدة إلكترونیا

لنحو. إن استخدام الخدمات الشبكیة للویبو (االیداع لدى أي مكتب من مكاتب تسلم الطلبات المختصة یقبل اإلیداع على ذلك ا
 )) أو البرمجیات التي توفرھا الویبو (نظام اإلیداع اإللكتروني اآلمن للطلبات ePCT-filingااللكتروني بناء على المعاھدة (

)PCT-SAFEداد طلبات البراءات بفضل )) (ینصح المكتب الدولي باستخدام االیداع االلكتروني بناء على المعاھدة) یسھل علیك إع

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2022/pct_news_2022_02.pdf
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وھي تساعدك أیضا على إدارة طلباتك،  التثبیت التلقائي للمعلومات المدخلة وتبیین األجزاء المستكملة بشكل خاطىء أو غیر مطابق.
إیداع طلبك  فضال عن ذلك، فإنك تستفید من بعض التخفیضات في رسوم المعاھدة في حال كمراقیة مھل األعمال المختلفة مثال.

 ستجد المزید من التفاصیل بشأن اإلیداع اإللكتروني بناء على المعاھدة في موقع الویبو التالي:الشكل اإللكتروني: ب
 www.wipo.int/pct-safe/ar/ 

 تكالیف دخول المرحلة الوطنیة؟ ؟ ما ھيدولي ومعالجتھ بناء على المعاھدةما ھي التكالیف المرتبطة بإیداع طلب  )8
 :یدفع المودع عادة ثالثة أنواع من الرسوم عند إیداع الطلب الدولي

 ؛ 2فرنك سویسري 1033رسم اإلیداع الدولي قدره  )أ(

تقریباً، حسب إدارة البحت   2فرنك سویسري 0002و  150رسم البحث الذي قد یتراوح قدره ما بین  )ب(
 الدولي المختارة؛ 

 دره بإختالف مكتب تسلم الطلبات.رسم تحویل بسیط یختلف ق )ج(
ي یكون ساري المفعول في جمیع الدول المتعاقدة بموجب المعاھدة، فلن تتكبد، في ھذه المرحلة، أیة ونظراً إلى أن طلب البراءة الدول

. وبإمكانك الحصول على مزید من  واإلقلیمیة الوطنیة تكالیف كنت لتتكبدھا لو أعددت طلبات منفصلة وأودعتھا لدى المكاتب
  المعاھدة رسوم لجدول المخصصة اإللكترونیة لصفحةاوالمعلومات حول رسوم المعاھدة من مكاتب تسلم الطلبات، 

)www.wipo.int/pct/ar/fees/index.html ،(خبارونشرة أالطلب بناء على المعاھدة دلیل مودع و ) راجعالمعاھدة 
 .)29 السؤال

وقد تشمل  التكالیف السابقة لمنح البراءة. أما الرسوم التي علیك أن تسددھا بدخول المرحلة الوطنیة فھي التي تُكبدك القدر األكبر من
وأتعاب المحامین أو وكالء البراءات المحلیین. وفي العدید  رسوم ترجمة الطلب ورسوم اإلیداع لدى المكاتب الوطنیة (أو اإلقلیمیة)

من المكاتب، تكون الرسوم الوطنیة لإلیداع بخصوص طلبات البراءات الدولیة أقل من الرسوم المفروضة على الطلبات الوطنیة 
حسبان أنك ستضطر إلى دفع رسوم ال بد لك أن تأخذ في الول المنجز خالل المرحلة الدولیة. المودعة مباشرة لدیھا، تقدیراً للعم

المحافظة على البراءة، في حال منحھا، سواء استعنت بمسار المعاھدة للحصول علیھا أو لم تستعن بذلك المسار، في كل بلد بعینھ إذا 
 ما أردت اإلبقاء على مفعولھا.

 ھل من تخفیضات متاحة في رسوم المعاھدة؟ )9
ً  الطلب أودع إذا المعاھدة رسوم في تخفیضات من الطلبات مودعي جمیع یستفید  الطلب ونسق المعتمد اإلیداع نوع وحسب ،إلكترونیا

 .)7راجع المختار
منھم، الذین  الطبیعییننظام المعاھدة، یستفید األشخاص  باإلضافة إلى ذلك، بغیة حث مودعي الطلبات من البلدان النامیة على استعمال

وینطبق ھذا  3.سوم، ال سیما رسم االیداع الدوليفي المائة على بعض الر 90یودعون بصفتھم الشخصیة، من تخفیضات بنسبة 
بالمائة على أي شخص، سواء كان طبیعیاً أو غیر طبیعي، من مواطني بلد تصنفھ األمم المتحدة ضمن  90التخفیض ذاتھ بنسبة 

 وإذا تعدد المودعون، وجب أن یفي كل واحد منھم بتلك المعاییر.  البلدان األقل نمواً أو كان من المقیمین في بلد من ذلك القبیل.
كما تطبق بعض إدارات البحث الدولي تخفیضا في رسم البحث الدولي إذا كان المودع (المودعون) من مواطني بعض الدول أو كان 

 التالي: الرابط على البراءات بشأن التعاون معاھدة على بناء الطلب مودع من دلیل Dمن المقیمین فیھا (انظر المرفق 
www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp( 

وتطبق أیضا بعض المكاتب الوطنیة أو اإلقلیمیة تخفیضات في الرسوم التي یتعین دفعھا عند دخول المرحلة الوطنیة لفائدة األشخاص 
 من الخاصة الوطنیة الفصول متوسطة الحجم (راجعوالجامعات ومعاھد البحوث غیر الربحیة والمؤسسات الصغیرة والالطبیعیین 

  التالي الرابط على البراءات بشأن التعاون معاھدة على بناء الطلب مودع دلیل
www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp( 

 المعاھدة؟كم تدوم اإلجراءات بناء على  )10
شھراً اعتباراً من تاریخ إیداع طلبك الدولي للحصول على براءات (أو  18یكون أمامك في معظم الحاالت مدة إضافیة قد تصل إلى 

قبل أن یتوجب علیك بدأ  )11السؤال  راجع – براءة األول الذي تطالب بأولویتھشھراً اعتباراً من تاریخ إیداع طلب ال 30عادة 
 ).26السؤال  راجعإجراءات المرحلة الوطنیة لدى مختلف مكاتب البراءات واستیفاء الشروط الوطنیة (

سواق البلدان التي تعتزم التماس وقد یكون ذلك الزمن اإلضافي مفیداً لتقییم حظك من الحصول على براءة واستغالل اختراعك في أ
 حمایة البراءة فیھا ولتحدید القیمة التقنیة الختراعك ومدى حاجتك لمواصلة الحمایة في تلك البلدان.

                                                      
 .2220 یولیو 1المبلغ المطبق اعتبارا من   2
 2017وتفاھم الجمعیة لعام   www.wipo.int/pct/en/fees/fee_reduction.pdfالقائمة الكاملة للدول  راجع  3

www.wipo.int/pct/ar/fees/2017_fee.html 

http://www.wipo.int/pct-safe/ar/
http://www.wipo.int/pct-safe/ar/
https://www.wipo.int/pct/ar/fees/index.html
http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp
http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp
http://www.wipo.int/pct/en/fees/fee_reduction.pdf
http://www.wipo.int/pct/ar/fees/2017_fee.html
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شھراً من أول تاریخ إلیداع طلبك ("تاریخ  30ومع ذلك، فمن المھم أن تعرف أنك لست مضطراً إلى االنتظار ریثما ینقضي 
 لة الوطنیة، بل بإمكانك أن تلتمس دخول المرحلة الوطنیة قبل ذلك.األولویة") لتدخل المرح

ونظراً إلى أنھ أثناء المرحلة الوطنیة یتولى كل مكتب من مكاتب البراءات مسؤولیة فحص طلبك على أساس قوانینھ ولوائحھ 
 نحھا قد تختلف من مكتب إلى آخر.وممارساتھ الوطنیة أو اإلقلیمیة في مجال البراءات، فإن المھلة الالزمة لفحص البراءة وم

 ماذا یعني "المطالبة باألولویة" لطلب براءة سابق؟ )11
لدى مكتب  وطني أو إقلیمي طلب براءة بإیداع مودع طلب البراءة الذي یرغب في حمایة اختراعھ في أكثر من بلد واحد  یبدأعموما، 

 راجعع ذلك الطلب األول (وھذه مھلة ُمحّددة في اتفاقیة باریس، شھراً من تاریخ إیدا 12وفي غضون  براءاتھ الوطني أو اإلقلیمي.
 .علیھ أن یودع طلبھ الدولي بناء على المعاھدة )2السؤال 

 بأي لغات یمكن إیداع طلب البراءة الدولي؟ )12
الدولي التي ستتولى  یمكن إیداع طلب البراءة الدولي بأیة لغة یقبلھا مكتب تسلم الطلبات. فإذا أودعت طلبك بلغة ال تقبلھا إدارة البحث

 إجراء البحث الدولي، علیك أن تعد ترجمة للطلب ألغراض البحث الدولي. على أن مكاتب تسلم الطلبات ُملَزمة بقبول الطلبات
السؤال جع  رابلغة واحدة على األقل من اللغات التي تقبلھا إدارة البحث الدولي المختصة التي ستتولى إجراء البحث الدولي ( المودعة

وتكون في نفس الوقت "لغة النشر"، أي إحدى اللغات التي تنشر بھا طلبات البراءات الدولیة (العربیة والصینیة واإلنكلیزیة  )13
رتغالیة والروسیة واإلسبانیة.. وعلیھ، بإمكانك أن تختار في جمیع الحاالت إیداع طلب والفرنسیة واأللمانیة والیابانیة والكوریة والب

 .البراءة الدولي بلغة واحدة على األقل ال تقتضى إعداد ترجمة ألغراض النشر أو البحث الدولي بناء على المعاھدة

 البحث الدولي

 معاھدة؟َمن الذي یتولى إجراء البحث الدولي لطلبي المودع بناء على ال )13
یرد في ما یلي بیان الدول المتعاقدة بموجب المعاھدة والمعیَّنة بصفتھا إدارات للبحث الدولي: المكاتب الوطنیة ألسترالیا والنمسا 

والبرازیل وكندا والصین والشیلي ومصر وفنلندا والھند وإسرائیل والیابان والفلبین وجمھوریة كوریا واالتحاد الروسي وسنغافورة 
، للبراءات اآلسیوي األوروبي یا والسوید وتركیا وأوكرانیا والوالیات المتحدة األمریكیة والمكاتب اإلقلیمیة التالیة: المكتبوإسبان

ومعھد البراءات لبلدان الشمال ومعھد فیسغراد للبراءات. ویتولى مكتب تسلم الطلبات الذي أودع لدیھ  ،المكتب األوربي للبراءاتو
إدارة البحث الدولي المختصة بالنسبة إلى مواطني بلد بعینھ أو المقیمین فیھ. وتسمح بعض مكاتب تسلم الطلبات الطلب الدولي تحدید 

باالختیار بین عدة إدارات مختصة. فإن كان مكتب تسلم طلبك من ھذه المكاتب، فبإمكانك أن تختار إحدى تلك اإلدارات، مراعیاً في 
 .الرسوم وما إلى ذلكذلك مختلف الشروط المتعلقة باللغات و

 ما ھو البحث الدولي بناء على المعاھدة؟ )14
البحث الدولي الذي یُجرى بناء على معاھدة التعاون بشأن البراءات عبارة عن بحث رفیع المستوى في وثائق البراءات المعنیة 

األلمانیة و الیابانیة، وفي  ة، اإلنكلیزیة،وغیرھا من النصوص التقنیة المعدة باللغات التي تودع بھا معظم طلبات البراءات (أي الصینی
بعض الحاالت: الفرنسیة، الكوریة، الروسیة و اإلسبانیة). وإن ما یكفل جودة البحث مجموعة المعاییر المقررة في المعاھدة باعتبارھا 

دة في إدارات الحد األدنى من الوثائق التي ینبغي االطالع علیھا، كما یكفل جودة البحث الموظفون المؤھلون وأسا لیب البحث الموحَّ
البحث الدولي التي تكون جمیعھا مكاتب براءات محنكة. تنشر النتائج في تقریر البحث الدولي وفي الرأي المكتوب اللذان تصدرھما 

 .)18و 15السؤالین  راجعأھلیة اختراعك للبراءة ( احتمالإدارة البحث الدولي بشأن 

 ما ھو تقریر البحث الدولي؟ )15
یتكون تقریر البحث الدولي أساساً من قائمة من اإلشارات إلى وثائق البراءات والمقاالت التقنیة المنشورة والتي قد تؤثر على أھلیة 

ة بموجب البراءة. ویحتوي التقریر على بیانات لكل وثیقة من الوثائق المذكورة في االختراع الذي كُشف عنھ في الطلب الدولي للحمای
القائمة ویوضح مدى عالقتھا المحتملة بالشروط التي تحسم في أھلیة االختراع للبراءة، وال سیما شرط الجدة وشرط النشاط االبتكاري 

أھلیة االختراع للبراءة، یكون بمثابة تحلیل ُمفّصل  عنث، رأیاً مكتوباً (عدم البداھة). وتعد إدارة البحث الدولي، إلى جانب تقریر البح
 . . وترسل إلیك إدارة البحث الدولي تقریر البحث الدولي و الرأي المكتوب)18السؤال  راجعختراعك للبراءة (اأھلیة  حتمالال

 ما ھي أھمیة تقریر البحث الدولي؟ )16
ر مدى حظك من الحصول على براءات في ا وإذا كانت نتیجة التقریر لدول المتعاقدة بموجب المعاھدة. یسمح التقریر لك بأن تُقّدِ

مؤاتیة لك، أي أن الوثائق المذكورة (حالة التقنیة الصناعیة السابقة) ال تمنع في ما یبدو من منحك البراءة، فمن شأن ذلك أن یساعدك 
وإذا لم یكن التقریر مؤاتیاً لك (كأن یُشیر إلى غب في الحصول على الحمایة فیھا. على االستمرار في المعامالت لدى البلدان التي تر

وثائق تشكك في جدة اختراعك أو وفائھ بشرط النشاط االبتكاري) فبإمكانك أن تعمد إلى تعدیل المطالب الواردة في طلبك الدولي 
 ل نشره.(لتمییز اختراعك عن االختراعات المذكورة في تلك الوثائق) ثم نشر تلك المطالب، أو أن تسحب الطلب قب
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 ھل یكون كل طلب دولي محل بحث دولي؟ )17
البحث إدارة البحث الدولي أن تجرى  إال أّن ھنالك حاالت یتعذر فیھا على یُجرى البحث الدولي عادة على جمیع الطلبات الدولیة.

أو إذا رأت إدارة البحث یتعلق الطلب الدولي بموضوع ال تعد إدارة البحث الدولي ملتزمة بإجراء بحث علیھ فمثال، عندما الدولي. 
و في ھذه الحالة، تعلن ف حتى تتمكن من إجراء بحث مثمر. الوصف أو مطالب الحمایة أو الرسوم غیر واضحة بشكل وا الدولي أن

 یتم إعداد تقریر البحث الدولي. إدارة البحث الدولي أنھ لن
ویمكن أن یتم ذلك عندما یتبین، وفقا إلدارة البحث  ئي.وھنالك حاالت أخرى تصدر فیھا إدارة البحث الدولي تقریر بحث دولي جز

الدولي، أن الطلب الدولي یتضمن عّدة اختراعات و لكن مودع الطلب لم یسدد الرسوم اإلضافیة لتغطیة أعمال البحث التي یجب أن 
 اإلضافیة. االختراعاتأو  االختراعتنجز في 

 ي؟ما ھو الرأي المكتوب الصادر عن إدارة البحث الدول )18
 تُعد إدارة البحث الدولي، لفائدة كل طلب دولي، رأیاً مكتوباً في الوقت ذاتھ الذي تُعد فیھ تقریر البحث الدولي. وھذا الرأي المكتوب 

ائج المترتبة على یكون عبارة عن رأي أولي غیر ُملِزم في مدى اِْستِیفاء االختراع لشروط األھلیة للحمایة بالبراءة في ضوء النت
ویساعدك الرأي المكتوب، الذي یرسل إلیك مع تقریر البحث الدولي، على فھم نتائج تقریر البحث وتأویلھا الحتوائھ الدولي. البحث 

ویتاح الرأي المكتوب  لى براءة.على إحالة واضحة إلى نص طلبك الدولي، فیعینك ذلك بوجھ خاص على تقییم حظك من الحصول ع
 تاح فیھ الطلب.إلى الجمھور في الوقت ذاتھ الذي ی

 ھلیةعن األالتمھیدي الدولي  التقریر)، سیشكل الرأي المكتوب أساس 23السؤال  راجعتمھیدي دولي (ا  إذا لم تطالب بإجراء فحص
لیزیة فى آخر ك(الفصل األول من التقریر التمھیدي الدولي عن األھلیة للبراءة) الذي سیتاح، مشفوعا بترجمتھ إلى اللغة اإلن ل للبراءة

مي المرحلة الدولیة، لمكاتب البراءات الدولیة (أو اإلقلیمیة)؛ یبقى قرار إتاحة البراءة مسؤولیة كل من المكتب الوطني أو المكتب اإلقلی
الذي دخلت فیھ المرحلة الوطنیة؛ على المكاتب أن تأخذ التقریر التمھیدي الدولي عن األھلیة للبراءة (الفصل األول) بعین االعتبار، 

 .لیس ملزما لھالكنھ 

 البحث اإلضافي الدولي

 ما ھو البحث اإلضافي الدولي بناء على المعاھدة؟ )19
یسمح البحث اإلضافي الدولي لمودع الطلب بتقدیم طلب إلجراء بحث إضافي دولي على األقل، فضال عن البحث الدولي ("البحث 

الدولي التي تُعد البحث الدولي الرئیسي. یقلل البحث اإلضافي من الدولي الرئیسي")، تُجریھ إدارة للبحث الدولي غیر إدارة البحث 
خطر اكتشاف وثائق براءات و مراجع تقنیة جدیدة خالل المرحلة الوطنیة ألن تقدیم المودع التماس البحث اإلضافي یسمح لھ بتوسیع 

 النطاق اللغوي و التقني للوثائق التي جرى بحثھا.

 لي؟ما ھو تقریر البحث اإلضافي الدو )20
یشبھ تقریر البحث اإلضافي الدولي عادة تقریر البحث الدولي الرئیسي جوھراً و شكالً و یحتوى على قائمة من اإلشارات إلى وثائق 

ال البراءات ومراجع تقنیة والتي قد تؤثر في أھلیة االختراع المطالب بھ في الطلب الدولي للحمایة بموجب البراءة. إالّ أّن التقریر 
ة إلى الوثائق التي سبق لھا و أن ذُكرت في تقریر البحث الدولي، ما لم تبیّن وجود ِصلة جدیدة بینھا و بین وثائق أخرى ثانی ریشی
ویمكن أن یحتوى تقریر البحث اإلضافي الدولي أحیانا على تفسیرات أكثر تفصیال من تلك شفت خالل البحث الدولي اإلضافي. اكت

ویعود ذلك إلى أنھ، على نَقیض البحث الدولي الرئیسي، ال یصحب إعداد تقریر البحث ي الرئیسي. ھا تقریر البحث الدولالتي یتضمن
  اإلضافي الدولي إعداد رأي مكتوب، وأّن ھذه المعلومات اإلضافیة تساعد على اإلدراك الكامل لإلشارات المسرودة.

 النشر الدولي

 ما ھو النشر الدولي بناء على المعاھدة؟ )21
قبل ذلك) مع تقریر البحث شھراً من تاریخ األولویة (إذا لم یتم سحبھ  18نشر الطلب الدولي بعد وقت قصیر من انقضاء  تتولى الویبو

) في موقع PATENTSCOPEتنشر جمیع الطلبات الدولیة المودعة بناء على المعاھدة في ركن البراءات اإللكتروني ( الدولي.
)، إذ یشكل ھذا الركن قاعدة بیانات www.wipo.int/patentscope/search/ar/structuredSearch.jsfالویبو التالي (

فھم جوھر  ىالجمھور علقویة قابلة للبحث كلیا، مزّودة بواجھات مرنة متعددة اللغات وبأدوات الترجمة التي تساعد المنتفعین و 
 الطلبات المنشورة. 

 وإن كان األمر كذلك، فمتى یجوز ذلك؟ ھل بإمكان الغیر االطالع على الوثائق الواردة في ملف طلب البراءة الدولي؟ )22
شھراً  18ال یجوز لغیرك النفاذ إلى طلبك الدولي إال بطلب أو تصریح منك بصفتك مودع الطلب، وذلك حتى یتم النشر الدولي (بعد 

وإذا رغبت في سحب طلبك (وسحبتھ قبل النشر الدولي)، فال یتم النشر الدولي وال یُباح ألحد بالتالي أن یّطلع ریخ األولویة). من تا
أما إذا تم النشر الدولي، فإن بعض وثائق ملف الطلب الدولي تتاح في ركن البراءات اإللكتروني  على الطلب.

http://www.wipo.int/patentscope/search/ar/structuredSearch.jsf
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)PATENTSCOPEثالً الرأي المكتوب الذي أصدرتھ إدارة البحث الدولي أو أي تعلیق غیر ) مع الطلب الدولي المنشور، م
 رسمي على الرأي المكتوب. 

 الفحص التمھیدي الدولي

 ما ھو الفحص التمھیدي الدولي؟ )23
براءة. ویستند إلى المعاییر ذاتھا التي یُعد على أساسھا الرأي المكتوب للاالختراع أھلیة  الحتمال الفحص التمھیدي الدولي ھو تقییم ثان

لتمییزه عن الوثائق المذكورة . وإن رغبت في إدخال تعدیالت على طلبك الدولي )18الصادر عن إدارة البحث الدولي (انظر السؤال 
في تقریر البحث الدولي والنتائج المحددة في الرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي، فإن الفحص التمھیدي الدولي یُعطیك اإلمكانیة 

یة، إذ بإمكانك الوحیدة للمشاركة فعالً في عملیة الفحص وربما التأثیر في النتائج التي یخلص إلیھا الفاحص قبل دخول المرحلة الوطن
م إلیھ التعدیالت والحجج و لك أن تخاطبھ أیضاً. وعند انتھاء اإلجراء، یصدر التقریر التمھیدي الدولي عن األھلیة للبراءة  أن تُقّدِ

 . الثاني من التقریر التمھیدي الدولي عن األھلیة للبراءة) (الفصل
تُعد الفحص التمھیدي الدولي ھي إدارات البحث الدولي المذكورة أعاله  وتجدر اإلشارة إلى أن إدارات الفحص التمھیدي الدولي التي

لب بموجب المعاھدة؛ . وقد تتوفر إدارة مختصة واحدة أو أكثر من إدارات الفحص التمھیدي الدولي یودع لدیھا ط)13السؤال  راجع(
لة لدى مكتب تسلّم الطلبات الذي یعنیك أو بإمكانك االطالع على دلیل المودع ونشرة أخبار  ویمكن الحصول على معلومات ُمفصَّ

 .المعاھدة

 الثاني)؟  ما ھي أھمیة التقریر التمھیدي الدولي عن األھلیة للبراءة (الفصل )24
لى الویبو و إلى مكاتب البراءات الوطنیة (أو اإلقلیمیة)، من رأي بشأن مدى امتثال كل یتكون التقریر المذكور الذي یُرسل إلیك، إ

ویعطیك التقریر أساساً متیناً تستند إلیھ عند تقییم حظك في  مطلب من مطالب الحمایة التي جرى بحثھا لمعاییر األھلیة الدولیة للبراءة.
لتستند إلیھ عند مواصلة  –إذا كان التقریر مؤاتیاً لك  –ل، وأساساً أمتن الحصول على براءات، یكون في أغلب األحیان طلب معدّ 

ویبقى القرار بشأن منح البراءة أو عدم منحھا من صالحیة كل مكتب من المكاتب  تب البراءات الوطنیة واإلقلیمیة.معامالتك لدى مكا
لى المكاتب أن تأخذ بعین االعتبار تقریر الفحص التمھیدي الوطنیة أو اإلقلیمیة التي دخلت بشأنھا في المرحلة الوطنیة. وینبغي ع

 الدولي (الفصل الثاني)، ولكنھا لیست ُملَزمة بھ.

 المرحلة الوطنیة

 كیف أدخل المرحلة الوطنیة؟  )25
ر إن كنت ترغب في مواصلة اإلجراءات بخصوص طلبك الدولي وتحدد الدول التي تنشد الحمایة فیھا، بعد ذلك فقط علیك  بعد أن تُقّرِ

ة وترجمة الطلب في بعض أن تفي بالشروط التي یقتضیھا الدخول في المرحلة الوطنیة. وتشمل تلك الشروط تسدید الرسوم الوطنی
الثالثین من  ھروال بد من اتخاذ تلك التدابیر بخصوص معظم مكاتب براءات الدول المتعاقدة بموجب المعاھدة، قبل نھایة الشالحاالت. 

وقد تضطر أحیاناً إلى الوفاء بشروط أخرى قبل دخول المرحلة الوطنیة، مثل تعیین وكالء محلیین. ومن الممكن  تاریخ األولویة.
االطالع على مزید من المعلومات العامة بشأن الدخول في المرحلة الوطنیة في دلیل المودع بناء على المعاھدة كما یمكن االطالع 

بات الوطنیة في الفصول الوطنیة الُمخصَّصة لكل دولة متعاقدة بموجب المعاھدة في الدلیل على معلومات محددة بشأن الرسوم والمتطل
 نفسھ.

 ما الذي یحدث للطلب في المرحلة الوطنیة؟ )26
وقد  بت في منح البراءة من عدم منحھا.ما أن یدخل الطلب المرحلة الوطنیة، حتى تبدأ مكاتب البراءات الوطنیة أو اإلقلیمیة المعنیة ال

سر على ھذه المكاتب إنجاز أعمال الفحوصات بفضل تقریر البحث الدولي بناء على المعاھدة والرأي المكتوب، ویزید ذلك یسراً یتی
 تقریر البحث التمھیدي الدولي. 

 معلومات إضافیة

 ما ھو دور الویبو في إطار المعاھدة؟ )27
لھیئات الدول األعضاء مثل جمعیة معاھدة التعاون بشأن البراءات تدیر الویبو معاھدة التعاون بشأن البراءات. تلعب أیضا دور أمانة 

تقوم  والفریق العامل المعني بمعاھدة التعاون بشأن البراءات واجتماع اإلدارات الدولیة العاملة في ظل معاھدة التعاون بشأن البراءات.
 الویبو باألعمال التالیة بخصوص كل طلب یودع بناء على المعاھدة:

 ع وثائق الطلبات وتخزینھا؛تسلّم جمی –
 وإجراء فحص شكلي؛ –
 ونشر الطلب الدولي في قاعدة بیانات ركن البراءات للویبو على اإلنترنت؛ –
 ونشر البیانات حول الطلب بناء على المعاھدة، طبقاً للمعاھدة والئحتھا التنفیذیة؛ –
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إلى اللغة اإلنكلیزیة أو الفرنسیة أو كلتیھما، وترجمة مختلف أجزاء الطلب بناء على المعاھدة وبعض الوثائق المتصلة بھ  –
 عند الضرورة؛

 وتبلیغ الوثائق إلى المكاتب وجھات أخرى؛ –
 وإسداء مشورة قانونیة للمكاتب والمنتفعین مَمْن یلتمسھا. –

 وتؤدي الویبو األعمال التالیة أیضاً:
 توفیر تنسیق شامل لنظام المعاھدة؛ –
 اھنة أو الجدیدة أو المحتملة ومكاتبھا؛وتقدیم المساعدة للدول المتعاقدة الر –
وإسداء المشورة بشأن تنفیذ المعاھدة في إطار القوانین الوطنیة ووضع اإلجراءات الداخلیة في مكاتب براءات الدول  –

 المتعاقدة؛
 ؛ ةأخبار المعاھدونشر دلیل المودع ونشرة  –
صَّص للمعاھدة وفي شكل حلقات دراسیة شبكیة و مساعدة وإعداد المعلومات المتعلقة بالمعاھدة وتعمیمھا عبر الموقع الُمخ –

 عبر الھاتف والبرید اإللكتروني؛
 وتنظیم ندوات ودورات تدریبیة عن المعاھدة وإقامة تلك الندوات والدورات. –

 ما ھي مزایا معاھدة التعاون بشأن البراءات؟ )28
 كاتب البراءات وعامة الجمھور:یحمل نظام معاھدة التعاون بشأن البراءات مزایا جّمة لمودع الطلب وم

ر في  18یستفید المودع من مھلة تصل إلى  )أ( شھراً زیادةً على ما ھو متاح في ظل اإلجراءات خارج إطار المعاھدة، لیفّكِ
د  جدوى التماس الحمایة في بلدان أجنبیة ولیعیِّن وكیالً محلیاً للبراءات في كّل بلد أجنبي ولیعّد الترجمات الضروریة ویسّدِ

 لرسوم الوطنیة؛ا

ویَطمئن إلى أن طلبھ الدولي ال یمكن أن یرفضھ أي مكتب معیَّن ألسباب شكلیة خالل المرحلة الوطنیة لمعالجة الطلب إذا  )ب(
ر في المعاھدة؛  كان الطلب بالشكل المقرَّ

لبراءة، توفر ل االختراعیحتوى كل من تقریر البحث الدولي و الرأي المكتوب على معلومات ھامة حول احتمال أھلیة  )ج(
 أساساً متیناً یستند إلیھ المودع ألخد قرار حول مواصلة اإلجراءات؛

وبإمكانھ أن یعمد أثناء الفحص التمھیدي الدولي، إن اختار إجراءه، إلى تعدیل الطلب الدولي، مخاطبة الفاحص والدفاع  )د(
 مكاتب البراءات؛ عن وجھة نظره بحیث یكون طلبھ جاھزاً وسلیماً قبل بدء المعامالت لدى مختلف

وقد تتقلص أعمال البحث والفحص في مكاتب البراءات إلى حد كبیر خالل المرحلة الوطنیة بفضل تقریر البحث الدولي  )ه(
 والرأي المكتوب، وبفضل تقریر الفحص التمھیدي الدولي عن األھلیة للبراءة الذي یُرفق بالطلب الدولي في حال وجوده؛

" المسار السریع  اتفاقیاتأبرمت  التيالوطنیة في الدول المتعاقدة  الفترةوبإمكان المودع تعجیل إجراءات الفحص خالل  )و(
راجع الرابط مماثلة ( اتفاقیات)" أو PCT-PPH( لمعالجة البراءات في إطار معاھدة التعاون بشأن البراءات

 )؛ : www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.htmlالتالي

تُنَشر مع تقاریر البحث ویتیسَّر للغیر تكوین رأي صائب عن أھلیة االختراع المطالب بھ للبراءة ألن كّل الطلبات الدولیة  )ز(
 الدولي؛ 

اإلنترنت للمودع فرصة إشعار العالم بطلبھ؛ كما یمكن لھ أیضاً أن یبدى عن رغبتھ في عقد ویُتیح النشر الدولي على  )ح(
اتفاقیات ترخیص على ركن البراءات اإللكتروني، فیستفید بذلك بوسیلة فعالة لإلعالن والبحث عن راغبین محتملین في 

 الحصول على تراخیص باختراعھ؛ 

أخرى في إعداد وتحویل وترجمة الوثائق ألن العمل المنجز أثناء المرحلة  ویمكن لمودع الطلب أیضاً أن یحقق وفورات )ط(
لدى المكاتب الوطنیة واإلقلیمیة (فال یضطر إلى تقدیم إال صورة واحدة مثالً عن وثیقة األولویة  ةیتكرر عادالدولیة ال 

 بدالً من تقدیم عدة صور)؛

ال یستوفي شروط األھلیة للحمایة بالبراءة، فبإمكانھ أن یعدل عن  وإذا بدى للمودع في نھایة المرحلة الدولیة أن اختراعھ )ي(
الطلب و لن یتكبد عندئد التكالیف التي كان لیتكبدھا لو التمس الحمایة مباشرة في بلدان أجنبیة، وعیّن وكالء محلیین 

 للبراءات في كل بلد أجنبي وأعدَّ الترجمات الضروریة وسدَّد الرسوم الوطنیة.
 ، فإن المعاھدة: وبصورة عامة

 تجعل العالم في متناول الید؛ –
 تنظم عملیات استیفاء مختلف الشروط الشكلیة؛ –
 وتؤجل التكالیف الرئیسیة المتصلة بالحمایة متعددة الجنسیات للبراءة؛ –
 وتوفر أساساً متیناً للبت في منح البراءة من عدم منحھا؛ –

http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html
http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html
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 4لجامعات التي تسعى إلى الحصول على حمایة دولیة لبراءاتھا.وتنتفع بھا كبار الشركات العالمیة ومؤسسات البحث وا –
 

 أین یمكن االطالع على مزید من المعلومات حول المعاھدة؟ )29
) والمنشورات المختلفة الخاصة بالمعاھدة معلومات متعددة اللغات، بما www.wipo.int/pct/ar(یتیح الموقع الُمخصَّص للمعاھدة 

 فیھا: 
 )؛ www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp( التعاون بشأن البراءات دلیل مودع الطلب بناء على معاھدة –
 )؛www.wipo.int/pct/en/newslett/index.html(شھریة) ( ونشرة أخبار المعاھدة –
 )؛PCT Highlights )www.wipo.int/pct/en/highlights موجز عن معاھدة التعاون بشأن البراءات –
 )؛www.wipo.int/pct/en/training/index.htmlسلسلة فیدیوھات ( تعلم نظام معاھدة التعاون بشأن البراءات –
 https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?( دورة تعلیمیة عن بعد حول معاھدة التعاون بشأن البراءات –

page=courseCatalog.xhtml&lang=ar&cc=PCT_101E#plus_PCT_101E؛( 
 ؛ و)www.wipo.int/pct/en/seminar/basic_1/index.html( ندوات –
 ندوات إلكترونیة حول معاھدة التعاون بشأن البراءات –

)www.wipo.int/pct/ar/seminar/webinars/index.html( 
وإذا كان یرغب مودع الطلب في إیداع طلب دولي للحصول على براءة بناء على معاھدة التعاون بشأن البراءات، فنصیحتنا أن 

 عنیھ.یستشیر محامیاً أو وكیال معتمداً بشأن البراءات في بلده أو مكتب البراءات الوطني أو اإلقلیمي الذي ی

 الخدمات اإلعالمیة بشأن المعاھدة (أسئلة عامة عن المعاھدة):
 38 83 338 22 41+ الھاتف:

 pct.infoline@wipo.intالبرید اإللكتروني:  

 وإلیداع طلبات دولیة لدى الویبو مباشرة:
World Intellectual Property Organization 
PCT Receiving and Processing Section 

34, chemin des Colombettes 
CH-1211 Geneva 20, Switzerland 

 22 92 338 22 41+ الھاتف:
 ro.ib@wipo.intالبرید اإللكتروني:  

  www.wipo.int/pct/ar/filing/filing.html  عنوان الموقع االلكتروني:
 ePCT:( https://pct.wipo.intالنظام اإللكتروني لمعاھدة التعاون بشأن البراءات (

 /https://ipportal.wipo.intبوابة الویبو للملكیة الفكریة: 

                                                      
 Samsung( لإللكترونیات سامسونغ شركة )،Qualcomm( كوالكوم شركة )،Huawei Technologies( للتكنولوجیا ھواوي نذكر منھا مثال: شركة  4

Electronics،( ونیاتلإللكتر جي إل شركة )LG Electronics،( للكھربائیات میتسوبیشي شركة )Mitsubishi Electric،( لالتصاالت أوبو دونغ جانغ شركة 
 )،LM Ericsson( ل. م. إریكسون شركة )،Boe Technology Group( للتكنولوجیا بوو مجموعة )،Guang Dong Oppo Mobile Telecom( المحمولة
 للتكنولوجیا ماساتشوستس معھد )،Zhejiang University( تشجیانغ جامعة كالیفورنیا، جامعة )،Panasonic( باناسونیك شركة )،Sony Group( سوني مجموعة

)MIT،( تسینغھوا جامعة )Tsinghua University،( للتكنولوجیا، الصین جنوب جامعة تكساس، نظام جامعة في األوصیاء مجلس جونیور، ستانفورد لیلند جامعة 
 .طوكیو وجامعة )،Suzhou University(ٍ  سوجو جامعة ،الوطنیة سنغافورة جامعة

 

http://(www.wipo.int/pct/en/
http://(www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp
http://www.wipo.int/pct/en/newslett/index.html
http://www.wipo.int/pct/en/highlights)%D8%9B
https://www.wipo.int/pct/en/training/index.html
https://www.wipo.int/pct/en/training/index.html
https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=courseCatalog.xhtml&lang=en&cc=PCT_101E#plus_PCT_101E
https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=courseCatalog.xhtml&lang=ar&cc=PCT_101E#plus_PCT_101E
https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=courseCatalog.xhtml&lang=ar&cc=PCT_101E#plus_PCT_101E
https://www.wipo.int/pct/en/seminar/basic_1/index.html
https://www.wipo.int/pct/en/seminar/basic_1/index.html
https://www.wipo.int/pct/en/seminar/webinars/index.html
https://www.wipo.int/pct/ar/seminar/webinars/index.html
mailto:pct.infoline@wipo.int
mailto:or.ib@wipo.int
https://pct.wipo.int/
https://ipportal.wipo.int/
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