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احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات
اجلمعية
الدورة التاسعة واألربعون (الدورة العادية احلادية والعشرون)

جنيف ،من  2اإىل  11أأكتوبر 2017

متديد تعيني إدارات البحث الدويل والفحص التمهيدي الدويل يف إطار معاهدة التعاون
بشأن الرباءات

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

امللخص

 .1اللجنة مدعوة اىل متديد تعيني  22ادارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل (الدارات ادلولية) حىت
 31ديسمرب  ،2027واملوافقة عىل مرشوعات التفاقات بني املكتب ادلويل واملاكتب املعنية.

اخللفية
 .2ع َّينت امجلعية لك الدارات ادلولية القامئة حىت  31ديسمرب  .2017ومن مث ،سيتعني عىل امجلعية أن تبت ،خالل
هذه ادلورة ،يف متديد تعيني لك ادارة دولية تلمتس متديدا لتعييهنا .وطبقا للامدتني  )3(16و )3(32من معاهدة الرباءات،
جيب عىل امجلعية ،قبل أن تتخذ قرارا بمتديد فرتة التعيني ،أن تس متع اىل املكتب املعين أو املنظمة املعنية وأن تستشري جلنة
التعاون التقين ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات .والتعيني رهن أيضا ببرام اتفاق بني املكتب ادلويل واملكتب املعين ،وجيب أن
حيظى ذكل التفاق عىل موافقة امجلعية.
 .3ووفقا لالجراءات واجلدول الزمين للتعيني املتفق علهيام يف ادلورة التاسعة للفريق العامل ملعاهدة الرباءات يف
مايو ( 2016انظر الفقرات  8اىل  10من الوثيقة  41/T/GT/T1Pوالفقرات  170اىل  180من تقرير ادلورة يف
الوثيقة  ،)41/T/GT/T28قدَّمت لك ادارة دولية طلهبا بمتديد تعييهنا كدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف
اطار معاهدة الرباءات يف موعد أقصاه  8مارس  2017أي قبل شهرين من عقد ادلورة الثالثني للجنة التعاون التقين ملعاهدة
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الرباءات اليت عُقدت يف الفرتة من  8اىل  12مايو  .2017وترد طلبات المتديد يف مرفقات الواثئق 41/T1/1T30T3
اىل .41/T1/1T30T2P

مشورة جلنة التعاون التقين ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات
 .Pقدَّمت جلنة التعاون التقين ملعاهدة الرباءات ،يف دورهتا الثالثني ،مشورهتا يف متديد تعيني لك الدارات ادلولية
القامئة .وتلخّص الفقرة  10من الوثيقة ( 41/T1/1T30T26املرفقة بلوثيقة  )41/T/TP/T3مشورة اللجنة كام ييل:
" .10ووافقت اللجنة بلجامع عىل أن تويص مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات بمتديد تعيني لك املاكتب
الوطنية واملنظامت احلكومية ادلولية العامةل حاليا كدارات للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اطار معاهدة
التعاون بشأن الرباءات".

مرشوعات التفاقات

 .5مبقتىض املادتني ()3(16ب) و )3(32من املعاهدة ،يتوقف تعيني ادارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل عىل
اتفاق يُربم ،رهن موافقة امجلعية ،بني املكتب املعين أو املنظمة املعنية واملكتب ادلويل .وترد مرشوعات التفاقات الفردية
املتعلقة بعمل لك مكتب أو منظمة كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف مرفقات هذه الوثيقة كام ييل:
املكتب المنساوي للرباءات
املرفق الول
املكتب السرتايل للرباءات
املرفق الثاين
املعهد الوطين الربازييل للملكية الفكرية
املرفق الثالث
املكتب الكندي للملكية الفكرية
املرفق الرابع
املعهد الوطين الش ييل للملكية الصناعية
املرفق اخلامس
مكتب ادلوةل للملكية الفكرية مجلهورية الصني الشعبية
املرفق السادس
مكتب براءات الاخرتاع املرصي
املرفق السابع
املكتب الورويب للرباءات
املرفق الثامن
املكتب الس باين للرباءات والعالمات التجارية
املرفق التاسع
املكتب الفنلندي للرباءات والتسجيل
املرفق العارش
مكتب ارسائيل للرباءات
املرفق احلادي عرش
املكتب الهندي للرباءات
املرفق الثاين عرش
مكتب اليابن للرباءات
املرفق الثالث عرش
املكتب الكوري للملكية الفكرية
املرفق الرابع عرش
ادلائرة الاحتادية الروس ية للملكية الفكرية
املرفق اخلامس عرش
املكتب السويدي للرباءات والتسجيل
املرفق السادس عرش
مكتب س نغافورة للملكية الفكرية
املرفق السابع عرش
املكتب الرتيك للرباءات والعالمات التجارية
املرفق الثامن عرش
ادلائرة احلكومية "املعهد الوكراين للملكية الفكرية"
املرفق التاسع عرش
مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية
املرفق العرشون
املرفق احلادي والعرشون معهد الرباءات لبدلان الشامل
معهد فيسغراد للرباءات
املرفق الثاين والعرشون
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 .6ويستند نص مرشوعات التفاقات التالية عىل مرشوع التفاق المنوذيج اذلي وافقت عليه جلنة التعاون التقين
ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات يف دورهتا الثالثني املعقودة يف مايو ( 2017انظر الوثيقة 41/T1/1T30T25
والفقرة  12من الوثيقة .)41/T1/1T30T26
فرتة التعيني
 .7يُقرتح متديد فرتة تعيني لك الدارات ادلولية ملدة  10س نوات حىت  31ديسمرب 2027؛ ويظل لك اتفاق ساراي حىت
ذكل التارخي.
ادلخول حزي النفاذ
 .8يُقرتح أن تدخل لك التفاقات ،بس تثناء التفاق بني املكتب السرتايل للرباءات واملكتب ادلويل ،حزي النفاذ يف
 1يناير  2018بعد انقضاء التفاقات القامئة.
 ./ويف حاةل املكتب السرتايل للرباءات ،لن يتس ىن حلكومة أسرتاليا اس تكامل لك اجراءات التصديق الوطنية الالزمة
قبل انقضاء التفاق القامئ يف  31ديسمرب  .2017ومن مث ،يُقرتح متديد التفاق القامئ ملدة س نة عىل الكرث اىل حني التصديق
عىل التفاق اجلديد؛ عىل أن يُهنىى التفاق القامئ تلقائيا بدخول التفاق اجلديد حزي النفاذ .ويرد يف املرفق الثاين من هذه
الوثيقة اتفاق المتديد والتفاق اجلديد مع املكتب السرتايل للرباءات.

 .10ان مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأن
الرباءات مدعوة ،طبقا لحاكم املادتني )3(16
و )3(32من تكل املعاهدة ،اىل ما ييل:
" "1الاس امتع اىل ممثيل الدارات
ادلولية ومراعاة مشورة جلنة التعاون
التقين ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات
املعروضة يف الفقرة  Pمن
الوثيقة 41/T/TP/T2؛
" "2واملوافقة عىل نص مرشوعات
التفاقات بني الدارات ادلولية واملكتب
ادلويل ،بصيغهتا املبيَّنة يف املرفقات الول
اىل الثاين والعرشين من
الوثيقة 41/T/TP/T2؛
" "3ومتديد تعيني ادارات البحث
ادلويل والفحص ال متهيدي ادلويل القامئة
حىت  31ديسمرب .2027
[تيل ذكل املرفقات]
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املرفق ا ألول

مرشوع اتفاق
بني وزارة النقل والابتاكر والتكنولوجيا الاحتادية
يف مجهورية المنسا
واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
فامي خيص معل املكتب المنساوي للرباءات
كدارة للبحث ادلويل
وادارة للفحص المتهيدي ادلويل
يف اطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات

ديباجة
ان وزارة النقل والابتاكر والتكنولوجيا الاحتادية يف مجهورية المنسا واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية،
اإذ يعتربان أ ّن مجعية معاهدة التعاون بشأن الرباءات قامت ،بعد الاس امتع اىل مشورة جلنة التعاون التقين ملعاهدة
التعاون بشأن الرباءات ،بتعيني املكتب المنساوي للرباءات كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اطار
معاهدة التعاون بشأن الرباءات ووافقت عىل هذا التفاق طبقا للامدتني  )3(16و،)3(32

يوافقان عىل ما ييل:
املادة 1
املصطلحات والعبارات
( )1لغراض هذا التفاق:
(أ) "املعاهدة" تعىن معاهدة التعاون بشأن الرباءات؛
(ب) "الالحئة التنفيذية" تعىن الالحئة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج) "التعلاميت الدارية" تعىن التعلاميت الدارية للمعاهدة؛
(د) "املادة" تعىن احدى مواد املعاهدة (ما مل توجد اشارة حمدّدة اىل احدى مواد هذا التفاق)؛
(ه) "القاعدة" تعىن احدى قواعد الالحئة التنفيذية؛
(و) "ادلوةل املتعاقدة" تعىن دوةل طرف يف املعاهدة؛
(ز) "الدارة" تعين املكتب المنساوي للرباءات؛
(ح) "املكتب ادلويل" يعين املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.
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( )2ولغراض هذا التفاق يكون للك املصطلحات والعبارات الخرى املس تخدمة يف هذا التفاق واملس تخدمة
أيضا يف املعاهدة أو الالحئة التنفيذية أو التعلاميت الدارية املعىن نفسه الوارد يف املعاهدة والالحئة التنفيذية
والتعلاميت الدارية.
املادة 2
الالزتامات الساس ية
( )1تضطلع الدارة بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل وفقا للمعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية
وهذا التفاق ،وتقوم بوظائفها الخرى كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل حس امب هو منصوص عليه يف
تكل النصوص.
( )2وتطبق الدارة ،يف اضطالعها بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،لك القواعد املشرتكة للبحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل وتلزتم هبا ،وهتتدي عىل وجه خاص بملبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات فامي خيص
البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )3ويكون دلى الدارة نظام لدارة اجلودة وفقا للمتطلبات الواردة يف املبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات فامي خيص البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )Pويتبادل لك من الدارة واملكتب ادلويل املساعدة يف أداء الوظائف املبيّنة أدانه ،بلنظر اىل وظائف لك مهنام
مبوجب املعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية وهذا التفاق وبلقدر اذلي يُعترب مناس با بلنس بة لالدارة واملكتب
ادلويل عىل حد سواء.
املادة 3
اختصاصات الدارة
( )1تعمل الدارة كدارة للبحث ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل الطلبات
التابع لية دوةل متعاقدة حمدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط أن حي ّدد
ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض البحث ادلويل واردة بللغة
أو احدى اللغات احملدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة ،حسب الاقتضاء،
وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّد يف املرفق ألف من هذا التفاق قد اس تويف.
( )2وتعمل الدارة كدارة للفحص المتهيدي ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل
الطلبات التابع لية دوةل متعاقدة حمدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط
أن حيدّد ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض الفحص المتهيدي
ادلويل واردة بللغة أو احدى اللغات احملدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة،
حسب الاقتضاء ،وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّ د يف املرفق ألف من هذا
التفاق قد اس تويف.
( )3ويف احلالت اليت يودع فهيا طلب دويل دلى املكتب ادلويل بعتباره مكتبا لتسمل الطلـبات طبقا
للقاعدة (1.1/أ)" ،"3تطبق الفقراتن ( )1و( )2كام لو كن الطلب قد أودع دلى مكتب تسمل خمتص مبوجب
القاعدة (1.1/أ)" "1أو " ،"2أو (ب) أو (ج) أو القاعدة ."1"2.1/

PCT/A/49/2
Annex I
3

( )Pوتقوم الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف طبقا للقاعدة (P5اثنيا) مضن احلدود اليت ّتقررها ،كام هو ّ
مبني يف
املرفق بء من هذا التفاق.
املادة P
املوضوعات غري املطلوب حبهثا أو حفصها
ل تلزتم الدارة بلبحث طبقا للامدة ()2(17أ)" ،"1أو الفحص طبقا للامدة ()P(3Pأ)" ،"1فامي خيص أي طلب دويل
طاملا اعتربت أ ّن ذكل الطلب يتصل مبوضوع منصوص عليه يف القاعدة  1.3/أو  ،1.67حسب احلال ،فامي عدا املوضوعات
الوارد بياهنا يف املرفق جمي من هذا التفاق.
املادة 5
الرسوم والتعاب
( )1يرد يف املرفق دال من هذا التفاق جدول بلك الرسوم ولك التعاب الخرى اليت حيق لالدارة حتصيلها فامي
خيص العامل اليت تضطلع هبا كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل.
( )2وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،مبا ييل:
" "1ر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث أو ر ّد جزء منه ،أو التنازل عن ذكل الرمس أو ختفيضه،
يف احلالت اليت ميكن أن يستند فهيا تقرير البحث ادلويل ،بشلك لكي أو جزيئ ،اىل النتا ج الواردة يف حبث سابق
(القاعداتن  3.16و)1.P1؛
" "2ور ّد املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث يف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب
مسحوب قبل بدء البحث ادلويل.
( )3وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،بر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد
رمس الفحص المتهيدي أو ر ّد جزء منه يف احلالت اليت يُعترب فهيا طلب الفحص المتهيدي ادلويل كام لو مل يُقدم
(القاعدة  )3.58أو يف حال حسب طلب الفحص المتهيدي ادلويل أو الطلب ادلويل من قبل صاحبه قبل بدء الفحص
المتهيدي ادلويل.
املادة 6
التصنيف
لغراض تطبيق القاعدتني (3.P3أ) و(5.70ب)ّ ،تبني الدارة تصنيف املوضوع وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات.
وجيوز لالدارة أيضا ،طبقا للقاعدتني  3.P3و ،5.70أن ّتبني تصنيف املوضوع وفقا لي تصنيف أخر للرباءات يرد بيانه يف
املرفق هاء من هذا التفاق مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو ّ
مبني يف ذكل املرفق.
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املادة 7
لغات املراسةل اليت تس تخدهما الدارة
لغراض املراسةل مبا يف ذكل الاس امترات ،وخالف املراسالت مع املكتب ادلويل ،تس تخدم الدارة اللغة أو احدى
ترصح الدارة
اللغات املشار الهيا يف املرفق واو ،مع مراعاة اللغة أو اللغات املذكورة يف املرفق ألف واللغة أو اللغات اليت ّ
بس تخداهما طبقا للقاعدة (2./2ب).
املادة 8
البحث ادلويل الطابع
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو وارد يف املرفق زاي من هذا التفاق.
املادة /
ادلخول حزي النفاذ
يدخل هذا التفاق حزي النفاذ يف  1يناير .2018
املادة 10
املدة والتجديد
يظ ّل هذا التفاق ساراي حىت  31ديسمرب  .2027وعىل الطرفني فيه بدء التفاوض عىل جتديده يف موعد أقصاه
يوليو .2026
املادة 11
التعديل
( )1دون الخالل بأحاكم الفقرتني ( )2و( )3جيوز ،رهن موافقة مجعية الاحتاد ادلويل ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات ،ادخال تعديالت عىل هذا التفاق مبوجب اتفاق بني الطرفني فيه؛ ويبد أأ نفاذ تكل التعديالت يف التارخي
املتفق عليه.
( )2ودون الخالل بأحاكم الفقرة ( )3جيوز ادخال تعديالت عىل مرفقات هذا التفاق مبوجب اتفاق بني املدير
العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية والدارة؛ وبلرمغ من أحاكم الفقرة ( ،)Pيبدأ نفاذ التعديالت يف التارخي املتفق عليه.
( )3وجيوز لالدارة ،يف اخطار يوجه اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
" "1اضافة بياانت اىل البياانت املتعلقة بللغات وادلول والواردة يف املرفق ألف من هذا التفاق؛
" "2وتعديل البياانت املتعلقة بلبحث ادلويل الضايف والواردة يف املرفق بء من هذا التفاق؛
" "3وتعديل جدول الرسوم والتعاب الوارد يف املرفق دال من هذا التفاق؛
" "Pوتعديل البياانت املتعلقة بأنظمة تصنيف الرباءات والواردة يف املرفق هاء من هذا التفاق؛
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" "5وتعديل لغات املراسةل الواردة يف املرفق واو من هذا التفاق؛
" "6وتعديل البياانت املتعلقة بأنشطة البحث ادلويل الطابع والواردة يف املرفق زاي من هذا التفاق.
( )Pويبدأ نفاذ أي تعديل أخطر به وفقا للفقرة ( )3يف التارخي احملدّد يف الخطار ،رشط أن يكون ذكل التارخي:
" "1بعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بس تة أشهر عىل القل فامي خيص أي تعديل
يُدخل عىل املرفق بء ويقيض بأن الدارة مل تعد تضطلع بأنشطة البحث ادلويل الضايف؛
" "2وبعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بشهرين عىل القل فامي خيص أي تغيري يف العمةل
أو مبلغ الرسوم أو التعاب الواردة يف املرفق دال ،وأية اضافة لرسوم أو أتعاب جديدة ،وأي تغيري يف الرشوط اخلاصة بر ّد
الرسوم الواردة يف املرفق دال أو ختفيضها.
املادة 12
الهناء
( )1ينهتي رساين هذا التفاق قبل  31ديسمرب  2027يف احلالتني التاليتني:
" "1اذا وهجت وزارة النقل والابتاكر والتكنولوجيا الاحتادية مجلهورية المنسا اىل املدير العام للمنظمة
العاملية للملكية الفكرية اشعارا مكتوب بهناء هذا التفاق؛
" "2أو اذا قدم املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اشعارا مكتوب اىل وزارة النقل والابتاكر
والتكنولوجيا الاحتادية مجلهورية المنسا بهناء هذا التفاق.
( )2وينهتىي رساين هذا التفاق مبوجب الفقرة ( )1بعد عام واحد من اس تالم أحد الطرفني الشعار بهنائه ،ما مل
ُحتدّد مدة أطول يف الشعار أو يتفق الطرفان عىل مدة أقرص.
و إاثباات ملا تقدم وقّع الطرفان عىل هذا التفاق.
ُح ّرر يف [املدينة] يف [التارخي] بنسختني أصليتني بللغتني النلكزيية والملانية ،والنصان متساواين يف احلجية.
نيابة عن وزارة النقل والابتاكر والتكنولوجيا الاحتادية
مجلهورية المنسا:

نيابة عن املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
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املرفق ألف
ادلول واللغات
طبقا للامدة  3من هذا التفاق حتدّد الدارة:
" "1ادلول اليت تعمل بمسها:
وفقا للامدة :)1(3
ادلول اليت تعترب من البدلان النامية وفقا للمامرسة املعمول هبا يف امجلعية العامة للمم املتحدة ،وفقا
للزتامات مجهورية المنسا املتعهد هبا يف اطار املنظمة الوروبية للرباءات؛
وفقا للامدة :)2(3
ادلول اليت تعترب من البدلان النامية وفقا للمامرسة املعمول هبا يف امجلعية العامة للمم املتحدة ،وفقا
للزتامات مجهورية المنسا املتعهد هبا يف اطار املنظمة الوروبية للرباءات.
ويف حال حدّ د مكتب تسمل الطلبات الإدارة ادلولية بناء عىل املادتني  )1(3و( ،)2تصبح الإدارة ادلولية
خمتصة فامي يتعلق بلطلبات ادلولية املودعة دلى مكتب تسمل الطلبات اعتبارا من التارخي اذلي يتفق عليه
مكتب تسمل الطلبات والدارة ادلولية وخيطران املكتب ادلويل به.
" "2اللغات التالية اليت تقبلها:
النلكزيية والفرنس ية والملانية.
املرفق بء
البحث ادلويل الضايف:
الواثئق املشموةل؛ والتقييدات والرشوط
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف عىل النحو التايل:
( )1تقبل الدارة الامتسات البحث ادلويل الضايف بناء عىل الطلبات ادلولية املودعة ،أو الرتجامت املُقدمة ،بللغات
النلكزيية أو الفرنس ية أو الملانية.
( )2يغطي البحث ادلويل الضايف واحدا من مس توايت البحث التالية عىل القل:
" "1الواثئق املتاحة يف مجموعة الواثئق اليت تبحث فهيا الدارة ،مبا يف ذكل احلد الدىن جملموعة الواثئق
املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأن الرباءات واملبيّنة يف القاعدة 3P؛
" "2وواثئق أوروب وأمرياك الشاملية؛
" "3والواثئق بللغة الملانية.
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( )3تقوم الدارة بخطار املكتب ادلويل اذا جتاوز طلب البحث ادلويل الضايف املوارد املتاحة وكذكل عند العودة
اىل الوضاع العادية.
املرفق جمي
املوضوعات غري املستبعدة من البحث أو الفحص
املوضوعات املنصوص علهيا يف القاعدة  1.3/أو القاعدة  1.67واليت ل تُستبعد من البحث أو الفحص ،طبقا للامدة P
من هذا التفاق ،يه كلتايل:
لك املوضوعات اليت ختضع للبحث أو الفحص يف اطار اجراءات منح الرباءات طبقا ألحاكم قانون
الرباءات المنساوي.
املرفق دال
الرسوم والتعاب

اجلزء ا ألول .جدول الرسوم وا ألتعاب
نوع الرسوم أأو ا ألتعاب
رمس البحث (القاعدة (1.16أ))
الرمس الضايف (القاعدة (2.P0أ))
(اثنيا)
رمس البحث الضايف (القاعدة (3. P5أ))
 يف واثئق أوروب وأمرياك الشاملية فقط يف الواثئق بللغة الملانية فقطرمس الفحص المتهيدي (القاعدة (1.58ب))
الرمس الضايف (القاعدة (3.68أ))
رمس التحفظ (القاعداتن (2.P0ه) و(3.68ه))
تلكفة اعداد صور (القواعد (3.PPب) و(P5اثنيا)(7.ج)
و(2.71ب) و(1./Pاثلثا) و ،)2./Pعن لك صفحة

املبلغ
(يورو)
1

1875
1875
1700
11/0
850
1
17P/
1
17P/
22/
1

0./5

1
خيفَّض هذا الرمس بنس بة  %75اذا كن مودع الطلب ،أو لك من مودعي الطلب اذا كان اثنني أو أكرث ،خشصا طبيعيا أو مواطنا يقمي يف دوةل يعمل
لها املكتب المنساوي للرباءات كدارة للبحث ادلويل.
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اجلزء الثاين .الرشوط والنطاق فامي خيص ر ّد الرسوم وختفيضها:
( )1يُر ّد أي مبلغ يُدفع خطأ ،بدون سبب ،أو جتاوزا للمبلغ املس تحق ،لسداد الرسوم املشار الهيا يف اجلزء الول.
( )2ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب مسحوب طبقا للامدة  )1(1Pأو ( )3أو ( ،)Pقبل بدء
البحث ادلويل ،فان املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث ادلويل يُر ّد كمال.
( )3ويف احلالت اليت مل خيفض فهيا رمس البحث وتس تفيد فهيا الدارة من نتا ج حبث سابق ،يُر ّد رمس البحث كام
ييل ،حسب درجة اس تفادة الدارة املعنية من ذكل البحث السابق:
 اذا أجرت الدارة البحث السابق :ر ّد %75؛ اذا أجرت البحث السابق ادارة حبث دويل أخرى :ر ّد %50؛ اذا أجرى البحث السابق مكتب براءات أخر :ر ّد .%25( )Pويف احلالت املنصوص علهيا يف القاعدة  ،3.58يُر ّد كمل املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي.
( )5ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو طلب الفحص المتهيدي ادلويل قبل بدء الفحص المتهيدي
ادلويل ،فان املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي ادلويل ُير ّد كمال.
( )6وتر ّد الدارة املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث الضايف يف احلالت اليت يُعترب فهيا الامتس ذكل البحث
الضايف ،قبل الرشوع يف اجرائه طبقا للقاعدة (P5اثنيا)(5.أ) ،كام لو مل يُقدم طبقا للقاعدة (P5اثنيا)(5.ز).
املرفق هاء
التصنيف
طبقا للامدة  6من التفاق ،حتدّ د الدارة أنظمة التصنيف التالية بلضافة اىل التصنيف ادلويل للرباءات :ل يوجد.
املرفق واو
لغات املراسةل
طبقا للامدة  7من التفاق ،حتدّ د الدارة اللغة (اللغات) التالية:
النلكزيية والفرنس ية والملانية ،علام بأن لغة املراسةل تكون اللغة اليت أودع هبا الطلب أو تُرمج الهيا ،حسب احلال.
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املرفق زاي
البحث ادلويل الطابع
طبقا للامدة  8من التفاق ،حتدّ د الدارة النطاق التايل لنشطة البحث ادلويل الطابع:
ل تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع.
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين
تعديل التفاق
بني حكومة أسرتاليا
واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
فامي خيص معل املكتب السرتايل للرباءات
كدارة للبحث ادلويل
وادارة للفحص المتهيدي ادلويل
يف اطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات

ديباجة
ان حكومة أسرتاليا واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية،
اإذ يعتربان أن التفاق بني حكومة أسرتاليا واملكتب ادلويل للويبو فامي خيص معل املكتب السرتايل للرباءات كدارة
للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات (التفاق) قد ُأبرم يف  16ديسمرب
 2008مبوجب املادتني ()3(16ب) و )3(32من معاهدة الرباءات ملدة تسع س نوات من  1يناير  200/اىل 31
ديسمرب ،2017
ويعتربان أن ذكل التفاق قد ع ِّّدل عدة مرات يف عايم  2010و 2012ونُرشت تكل التعديالت يف جريدة معاهدة
التعاون بشأن الرباءات يف  2Pيونيو  2010و 22يوليو  2010و 7يونيو ،2012
ويعتربان أن حكومة أسرتاليا واملكتب ادلويل للويبو قد بدءا التفاوض عىل اتفاق جديد طبقا للامدة  10من التفاق،
يقران بأن حكومة أسرتاليا لن تمتكن من اس تكامل الجراءات الوطنية الالزمة للتصديق عىل اتفاق جديد فامي خيص
و ّ
ل
معل املكتب السرتايل للرباءات كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص ا متهيدي ادلويل يف اطار معاهدة التعاون بشأن
الرباءات قبل انقضاء التفاق يف  31ديسمرب 2017؛

يوافقان عىل ما ييل:
املادة 1
متديد التفاق
( )1ميدد التفاق بني حكومة أسرتاليا واملكتب ادلويل املوقَّع يف  16ديسمرب  ،2008مبا فيه من تعديالت
ومرفقات ،حىت  31ديسمرب  2018أو اترخي دخول اتفاق جديد عىل املوضوع ذاته حزي النفاذ ،طبقا للامدتني ()3(16ب)
و )3(32من معاهدة الرباءات والجراءات الوطنية القانونية وادلس تورية يف أسرتاليا ،أهيام أس بق.
( )2وعليه ،تعدَّل الشارة اىل " 31ديسمرب  "2017يف املادتني  10و 12من التفاق اىل " 31ديسمرب ."2018
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املادة 2
املوافقة وادلخول حزي النفاذ
( )1وفقا للامدة  )1(11من التفاق ،خيضع هذا التعديل اىل موافقة مجعية الاحتاد ادلويل للتعاون بشأن الرباءات.
( )2يدخل هذا التعديل حزي النفاذ يف  31ديسمرب  2017مع مراعاة الفقرة  1من هذه املادة.
و إاثباات ملا تقدم وقّع الطرفان عىل هذا التفاق.
ُح ّرر يف [املدينة] يف [التارخي] بنسختني أصليتني بللغة النلكزيية.
نيابة عن حكومة أسرتاليا:

نيابة عن املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
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مرشوع اتفاق
بني حكومة أسرتاليا
واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
فامي خيص معل املكتب السرتايل للرباءات
كدارة للبحث ادلويل
وادارة للفحص المتهيدي ادلويل
يف اطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات

ديباجة
ان حكومة أسرتاليا واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية،
اإذ يعتربان أ ّن مجعية معاهدة التعاون بشأن الرباءات قامت ،بعد الاس امتع اىل مشورة جلنة التعاون التقين ملعاهدة
التعاون بشأن الرباءات ،بتعيني املكتب السرتايل للرباءات كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اطار
معاهدة التعاون بشأن الرباءات ووافقت عىل هذا التفاق طبقا للامدتني  )3(16و،)3(32

يوافقان عىل ما ييل:
املادة 1
املصطلحات والعبارات
( )1لغراض هذا التفاق:
(أ) "املعاهدة" تعىن معاهدة التعاون بشأن الرباءات؛
(ب) "الالحئة التنفيذية" تعىن الالحئة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج) "التعلاميت الدارية" تعىن التعلاميت الدارية للمعاهدة؛
(د) "املادة" تعىن احدى مواد املعاهدة (ما مل توجد اشارة حمدّدة اىل احدى مواد هذا التفاق)؛
(ه) "القاعدة" تعىن احدى قواعد الالحئة التنفيذية؛
(و) "ادلوةل املتعاقدة" تعىن دوةل طرف يف املعاهدة؛
(ز) "الدارة" تعين املكتب السرتايل للرباءات؛
(ح) "املكتب ادلويل" يعين املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.
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( )2ولغراض هذا التفاق يكون للك املصطلحات والعبارات الخرى املس تخدمة يف هذا التفاق واملس تخدمة
أيضا يف املعاهدة أو الالحئة التنفيذية أو التعلاميت الدارية املعىن نفسه الوارد يف املعاهدة والالحئة التنفيذية
والتعلاميت الدارية.
املادة 2
الالزتامات الساس ية
( )1تضطلع الدارة بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل وفقا للمعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية
وهذا التفاق ،وتقوم بوظائفها الخرى كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل حس امب هو منصوص عليه يف
تكل النصوص.
( )2وتطبق الدارة ،يف اضطالعها بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،لك القواعد املشرتكة للبحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل وتلزتم هبا ،وهتتدي عىل وجه خاص بملبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات فامي خيص
البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )3ويكون دلى الدارة نظام لدارة اجلودة وفقا للمتطلبات الواردة يف املبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات فامي خيص البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )Pويتبادل لك من الدارة واملكتب ادلويل املساعدة يف أداء الوظائف املبيّنة أدانه ،بلنظر اىل وظائف لك مهنام
مبوجب املعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية وهذا التفاق وبلقدر اذلي يُعترب مناس با بلنس بة لالدارة واملكتب
ادلويل عىل حد سواء.
املادة 3
اختصاصات الدارة
( )1تعمل الدارة كدارة للبحث ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل الطلبات
التابع لية دوةل متعاقدة حمدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط أن حي ّدد
ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض البحث ادلويل واردة بللغة
أو احدى اللغات احملدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة ،حسب الاقتضاء،
وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّد يف املرفق ألف من هذا التفاق قد اس تويف.
( )2وتعمل الدارة كدارة للفحص المتهيدي ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل
الطلبات التابع لية دوةل متعاقدة حمدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط
أن حيدّد ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض الفحص المتهيدي
ادلويل واردة بللغة أو احدى اللغات احملدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة،
حسب الاقتضاء ،وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّ د يف املرفق ألف من هذا
التفاق قد اس تويف.
( )3ويف احلالت اليت يودع فهيا طلب دويل دلى املكتب ادلويل بعتباره مكتبا لتسمل الطلـبات طبقا
للقاعدة (1.1/أ)" ،"3تطبق الفقراتن ( )1و( )2كام لو كن الطلب قد أودع دلى مكتب تسمل خمتص مبوجب
القاعدة (1.1/أ)" "1أو " ،"2أو (ب) أو (ج) أو القاعدة ."1"2.1/
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( )Pوتقوم الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف طبقا للقاعدة (P5اثنيا) مضن احلدود اليت ّتقررها ،كام هو ّ
مبني يف
املرفق بء من هذا التفاق.
املادة P
املوضوعات غري املطلوب حبهثا أو حفصها
ل تلزتم الدارة بلبحث طبقا للامدة ()2(17أ)" ،"1أو الفحص طبقا للامدة ()P(3Pأ)" ،"1فامي خيص أي طلب دويل
طاملا اعتربت أ ّن ذكل الطلب يتصل مبوضوع منصوص عليه يف القاعدة  1.3/أو  ،1.67حسب احلال ،فامي عدا املوضوعات
الوارد بياهنا يف املرفق جمي من هذا التفاق.
املادة 5
الرسوم والتعاب
( )1يرد يف املرفق دال من هذا التفاق جدول بلك الرسوم ولك التعاب الخرى اليت حيق لالدارة حتصيلها فامي
خيص العامل اليت تضطلع هبا كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل.
( )2وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،مبا ييل:
" "1ر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث أو ر ّد جزء منه ،أو التنازل عن ذكل الرمس أو ختفيضه،
يف احلالت اليت ميكن أن يستند فهيا تقرير البحث ادلويل ،بشلك لكي أو جزيئ ،اىل النتا ج الواردة يف حبث سابق
(القاعداتن  3.16و)1.P1؛
" "2ور ّد املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث يف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب
مسحوب قبل بدء البحث ادلويل.
( )3وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،بر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد
رمس الفحص المتهيدي أو ر ّد جزء منه يف احلالت اليت يُعترب فهيا طلب الفحص المتهيدي ادلويل كام لو مل يُقدم
(القاعدة  )3.58أو يف حال حسب طلب الفحص المتهيدي ادلويل أو الطلب ادلويل من قبل صاحبه قبل بدء الفحص
المتهيدي ادلويل.
املادة 6
التصنيف
لغراض تطبيق القاعدتني (3.P3أ) و(5.70ب)ّ ،تبني الدارة تصنيف املوضوع وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات.
وجيوز لالدارة أيضا ،طبقا للقاعدتني  3.P3و ،5.70أن ّتبني تصنيف املوضوع وفقا لي تصنيف أخر للرباءات يرد بيانه يف
املرفق هاء من هذا التفاق مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو ّ
مبني يف ذكل املرفق.
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املادة 7
لغات املراسةل اليت تس تخدهما الدارة
لغراض املراسةل مبا يف ذكل الاس امترات ،وخالف املراسالت مع املكتب ادلويل ،تس تخدم الدارة اللغة أو احدى
ترصح الدارة
اللغات املشار الهيا يف املرفق واو ،مع مراعاة اللغة أو اللغات املذكورة يف املرفق ألف واللغة أو اللغات اليت ّ
بس تخداهما طبقا للقاعدة (2./2ب).
املادة 8
البحث ادلويل الطابع
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو وارد يف املرفق زاي من هذا التفاق.
املادة /
ادلخول حزي النفاذ
يدخل هذا التفاق حزي النفاذ يف [التارخي].
املادة 10
املدة والتجديد
يظ ّل هذا التفاق ساراي حىت  31ديسمرب  .2027وعىل الطرفني فيه بدء التفاوض عىل جتديده يف موعد أقصاه
يوليو .2026
املادة 11
التعديل
( )1دون الخالل بأحاكم الفقرتني ( )2و( )3جيوز ،رهن موافقة مجعية الاحتاد ادلويل ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات ،ادخال تعديالت عىل هذا التفاق مبوجب اتفاق بني الطرفني فيه؛ ويبد أأ نفاذ تكل التعديالت يف التارخي
املتفق عليه.
( )2ودون الخالل بأحاكم الفقرة ( )3جيوز ادخال تعديالت عىل مرفقات هذا التفاق مبوجب اتفاق بني املدير
العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية والدارة؛ وبلرمغ من أحاكم الفقرة ( ،)Pيبدأ نفاذ التعديالت يف التارخي املتفق عليه.
( )3وجيوز لالدارة ،يف اخطار يوجه اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
" "1اضافة بياانت اىل البياانت املتعلقة بللغات وادلول والواردة يف املرفق ألف من هذا التفاق؛
" "2وتعديل البياانت املتعلقة بلبحث ادلويل الضايف والواردة يف املرفق بء من هذا التفاق؛
" "3وتعديل جدول الرسوم والتعاب الوارد يف املرفق دال من هذا التفاق؛
" "Pوتعديل البياانت املتعلقة بأنظمة تصنيف الرباءات والواردة يف املرفق هاء من هذا التفاق؛
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" "5وتعديل لغات املراسةل الواردة يف املرفق واو من هذا التفاق؛
" "6وتعديل البياانت املتعلقة بأنشطة البحث ادلويل الطابع والواردة يف املرفق زاي من هذا التفاق.
( )Pويبدأ نفاذ أي تعديل أخطر به وفقا للفقرة ( )3يف التارخي احملدّد يف الخطار ،رشط أن يكون ذكل التارخي:
" "1بعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بس تة أشهر عىل القل فامي خيص أي تعديل
يُدخل عىل املرفق بء ويقيض بأن الدارة مل تعد تضطلع بأنشطة البحث ادلويل الضايف؛
" "2وبعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بشهرين عىل القل فامي خيص أي تغيري يف العمةل
أو مبلغ الرسوم أو التعاب الواردة يف املرفق دال ،وأية اضافة لرسوم أو أتعاب جديدة ،وأي تغيري يف الرشوط اخلاصة بر ّد
الرسوم الواردة يف املرفق دال أو ختفيضها.
املادة 12
الهناء
( )1ينهتي رساين هذا التفاق قبل  31ديسمرب  2027يف احلالتني التاليتني:
التفاق؛
التفاق.

" "1اذا وهجت حكومة أسرتاليا اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اشعارا مكتوب بهناء هذا
" "2أو اذا وجه املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اشعارا مكتوب اىل حكومة أسرتاليا بهناء هذا

( )2وينهتىي رساين هذا التفاق مبوجب الفقرة ( )1بعد عام واحد من اس تالم أحد الطرفني الشعار بهنائه ،ما مل
ُحتدّد مدة أطول يف الشعار أو يتفق الطرفان عىل مدة أقرص.
و إاثباات ملا تقدم وقّع الطرفان عىل هذا التفاق.
ُح ّرر يف [املدينة] يف [التارخي] بنسختني أصليتني بللغة النلكزيية.
نيابة عن حكومة أسرتاليا:

نيابة عن املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
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املرفق ألف
ادلول واللغات
طبقا للامدة  3من هذا التفاق حتدّد الدارة:
" "1ادلول اليت تعمل بمسها:
وفقا للامدة :)1(3
أسرتاليا وبروين دار السالم ونيوزيلندا ومجهورية كوراي وس نغافورة والمارات العربية املتحدة والولايت
املتحدة المريكية
ووفقا لالتفاقات املعنية ،ادلول اليت تعترب من البدلان النامية وفقا للمامرسة املعمول هبا يف امجلعية العامة
للمم املتحدة؛
وفقا للامدة :)2(3
أسرتاليا وبروين دار السالم ونيوزيلندا ومجهورية كوراي وس نغافورة والمارات العربية املتحدة والولايت
املتحدة المريكية
ووفقا لالتفاقات املعنية ،ادلول اليت تعترب من البدلان النامية وفقا للمامرسة املعمول هبا يف امجلعية العامة
للمم املتحدة.
وفامي خيص الولايت املتحدة المريكية ،س تعمل الدارة مبوجب املادة  )1(3رشيطة عدم تلقي الدارة أكرث
من  250طلبا دوليا من مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية خالل الربع املايل املعين.
ويف حال أعدت الدارة تقرير البحث ادلويل ،معلت الدارة أيضا مبوجب املادة  )2(3اذا اس توفيت
الرشوط املعنية .وملزيد من املعلومات ،يرىج زايرة املوقع:
.http://www.uspto.gov/patents/law/notices/ipau-isa-ipea_20141205.pdf
ويف حال حدّ د مكتب تسمل الطلبات الإدارة ادلولية بناء عىل املادتني  )1(3و( ،)2تصبح الإدارة ادلولية
خمتصة فامي يتعلق بلطلبات ادلولية املودعة دلى مكتب تسمل الطلبات اعتبارا من التارخي اذلي يتفق عليه
مكتب تسمل الطلبات والدارة ادلولية وخيطران املكتب ادلويل به.
" "2اللغة التالية اليت تقبلها:
النلكزيية.
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املرفق بء
البحث ادلويل الضايف:
الواثئق املشموةل؛ والتقييدات والرشوط
ل تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف.
املرفق جمي
املوضوعات غري املستبعدة من البحث أو الفحص
املوضوعات املنصوص علهيا يف القاعدة  1.3/أو القاعدة  1.67واليت ل تُستبعد من البحث أو الفحص ،طبقا للامدة P
من هذا التفاق ،يه كلتايل:
لك املوضوعات اليت ختضع للبحث أو الفحص يف اطار اجراءات منح الرباءات طبقا ألحاكم قانون
الرباءات السرتايل.
املرفق دال
الرسوم والتعاب

اجلزء ا ألول .جدول الرسوم وا ألتعاب
نوع الرسوم أأو ا ألتعاب
رمس البحث (القاعدة (1.16أ))
الرمس الضايف (القاعدة (2.P0أ))
رمس الفحص المتهيدي (القاعدة (1.58ب))
 يف حال أصدرت الدارة تقرير البحث ادلويل يف احلالت الخرىالرمس الضايف (القاعدة (3.68أ))
تلكفة اعداد صور (القاعداتن (3.PPب) و(2.71ب)) ،عن لك وثيقة
تلكفة اعداد صور (القاعداتن (1./Pاثلثا) و ،)2./Pعن لك وثيقة

املبلغ
(دولر أسرتايل)
2200
2200
5/0
820
5/0
50
50
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اجلزء الثاين .الرشوط والنطاق فامي خيص ر ّد الرسوم وختفيضها:
( )1يُر ّد أي مبلغ يُدفع خطأ ،بدون سبب ،أو جتاوزا للمبلغ املس تحق ،لسداد الرسوم املشار الهيا يف اجلزء الول.
( )2ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب مسحوب طبقا للامدة  )1(1Pأو ( )3أو ( ،)Pقبل بدء
البحث ادلويل ،فان املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث ادلويل يُر ّد كمال.
( )3ويف حال وجدت الدارة أهنا تس تفيد من نتا ج حبث سابق مبا يكفي ،يُر ّد  %50كحد أقىص من املبلغ املدفوع
لسداد رمس البحث ،حسب درجة اس تفادة الدارة املعنية من ذكل البحث السابق.
( )Pويف احلالت املنصوص علهيا يف القاعدة  ،3.58يُر ّد كمل املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي.
( )5ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو طلب الفحص المتهيدي ادلويل قبل بدء الفحص المتهيدي
ادلويل ،فان املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي ادلويل يُر ّد كمال.
املرفق هاء
التصنيف
طبقا للامدة  6من التفاق ،حتدّ د الدارة أنظمة التصنيف التالية بلضافة اىل التصنيف ادلويل للرباءات :ل يوجد.
املرفق واو
لغات املراسةل
طبقا للامدة  7من التفاق ،حتدّ د الدارة اللغة التالية:
النلكزيية.
املرفق زاي
البحث ادلويل الطابع
طبقا للامدة  8من التفاق ،حتدّ د الدارة النطاق التايل لنشطة البحث ادلويل الطابع:
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع عىل النحو التايل:
أنشطة البحث ادلويل الطابع اخلاصة مبطالبات طلب مؤقت أو بيان حبث لطلب مؤقت قدمه املودع.
[ييل ذكل املرفق الثالث]
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املرفق الثالث
مرشوع اتفاق
بني املعهد الوطين الربازييل للملكية الصناعية
واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
فامي خيص معل املعهد الوطين الربازييل للملكية الصناعية
كدارة للبحث ادلويل
وادارة للفحص المتهيدي ادلويل
يف اطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات

ديباجة
ان املعهد الوطين الربازييل للملكية الصناعية واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية،
اإذ يعتربان أ ّن مجعية معاهدة التعاون بشأن الرباءات قامت ،بعد الاس امتع اىل مشورة جلنة التعاون التقين ملعاهدة
التعاون بشأن الرباءات ،بتعيني املعهد الوطين الربازييل للملكية الصناعية كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي
ادلويل يف اطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات ووافقت عىل هذا التفاق طبقا للامدتني  )3(16و،)3(32

يوافقان عىل ما ييل:
املادة 1
املصطلحات والعبارات
( )1لغراض هذا التفاق:
(أ) "املعاهدة" تعىن معاهدة التعاون بشأن الرباءات؛
(ب) "الالحئة التنفيذية" تعىن الالحئة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج) "التعلاميت الدارية" تعىن التعلاميت الدارية للمعاهدة؛
(د) "املادة" تعىن احدى مواد املعاهدة (ما مل توجد اشارة حمدّدة اىل احدى مواد هذا التفاق)؛
(ه) "القاعدة" تعىن احدى قواعد الالحئة التنفيذية؛
(و) "ادلوةل املتعاقدة" تعىن دوةل طرف يف املعاهدة؛
(ز) "الدارة" تعين املعهد الوطين الربازييل للملكية الصناعية؛
(ح) "املكتب ادلويل" يعين املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.
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( )2ولغراض هذا التفاق يكون للك املصطلحات والعبارات الخرى املس تخدمة يف هذا التفاق واملس تخدمة
أيضا يف املعاهدة أو الالحئة التنفيذية أو التعلاميت الدارية املعىن نفسه الوارد يف املعاهدة والالحئة التنفيذية
والتعلاميت الدارية.
املادة 2
الالزتامات الساس ية
( )1تضطلع الدارة بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل وفقا للمعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية
وهذا التفاق ،وتقوم بوظائفها الخرى كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل حس امب هو منصوص عليه يف
تكل النصوص.
( )2وتطبق الدارة ،يف اضطالعها بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،لك القواعد املشرتكة للبحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل وتلزتم هبا ،وهتتدي عىل وجه خاص بملبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات فامي خيص
البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )3ويكون دلى الدارة نظام لدارة اجلودة وفقا للمتطلبات الواردة يف املبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات فامي خيص البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )Pويتبادل لك من الدارة واملكتب ادلويل املساعدة يف أداء الوظائف املبيّنة أدانه ،بلنظر اىل وظائف لك مهنام
مبوجب املعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية وهذا التفاق وبلقدر اذلي يُعترب مناس با بلنس بة لالدارة واملكتب
ادلويل عىل حد سواء.
املادة 3
اختصاصات الدارة
( )1تعمل الدارة كدارة للبحث ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل الطلبات
التابع لية دوةل متعاقدة حمدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط أن حي ّدد
ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض البحث ادلويل واردة بللغة
أو احدى اللغات احملدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة ،حسب الاقتضاء،
وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّد يف املرفق ألف من هذا التفاق قد اس تويف.
( )2وتعمل الدارة كدارة للفحص المتهيدي ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل
الطلبات التابع لية دوةل متعاقدة حمدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط
أن حيدّد ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض الفحص المتهيدي
ادلويل واردة بللغة أو احدى اللغات احملدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة،
حسب الاقتضاء ،وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّ د يف املرفق ألف من هذا
التفاق قد اس تويف.
( )3ويف احلالت اليت يودع فهيا طلب دويل دلى املكتب ادلويل بعتباره مكتبا لتسمل الطلـبات طبقا
للقاعدة (1.1/أ)" ،"3تطبق الفقراتن ( )1و( )2كام لو كن الطلب قد أودع دلى مكتب تسمل خمتص مبوجب
القاعدة (1.1/أ)" "1أو " ،"2أو (ب) أو (ج) أو القاعدة ."1"2.1/
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( )Pوتقوم الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف طبقا للقاعدة (P5اثنيا) مضن احلدود اليت ّتقررها ،كام هو ّ
مبني يف
املرفق بء من هذا التفاق.
املادة P
املوضوعات غري املطلوب حبهثا أو حفصها
ل تلزتم الدارة بلبحث طبقا للامدة ()2(17أ)" ،"1أو الفحص طبقا للامدة ()P(3Pأ)" ،"1فامي خيص أي طلب دويل
طاملا اعتربت أ ّن ذكل الطلب يتصل مبوضوع منصوص عليه يف القاعدة  1.3/أو  ،1.67حسب احلال ،فامي عدا املوضوعات
الوارد بياهنا يف املرفق جمي من هذا التفاق.
املادة 5
الرسوم والتعاب
( )1يرد يف املرفق دال من هذا التفاق جدول بلك الرسوم ولك التعاب الخرى اليت حيق لالدارة حتصيلها فامي
خيص العامل اليت تضطلع هبا كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل.
( )2وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،مبا ييل:
" "1ر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث أو ر ّد جزء منه ،أو التنازل عن ذكل الرمس أو ختفيضه،
يف احلالت اليت ميكن أن يستند فهيا تقرير البحث ادلويل ،بشلك لكي أو جزيئ ،اىل النتا ج الواردة يف حبث سابق
(القاعداتن  3.16و)1.P1؛
" "2ور ّد املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث يف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب
مسحوب قبل بدء البحث ادلويل.
( )3وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،بر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد
رمس الفحص المتهيدي أو ر ّد جزء منه يف احلالت اليت يُعترب فهيا طلب الفحص المتهيدي ادلويل كام لو مل يُقدم
(القاعدة  )3.58أو يف حال حسب طلب الفحص المتهيدي ادلويل أو الطلب ادلويل من قبل صاحبه قبل بدء الفحص
المتهيدي ادلويل.
املادة 6
التصنيف
لغراض تطبيق القاعدتني (3.P3أ) و(5.70ب)ّ ،تبني الدارة تصنيف املوضوع وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات.
وجيوز لالدارة أيضا ،طبقا للقاعدتني  3.P3و ،5.70أن ّتبني تصنيف املوضوع وفقا لي تصنيف أخر للرباءات يرد بيانه يف
املرفق هاء من هذا التفاق مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو ّ
مبني يف ذكل املرفق.
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املادة 7
لغات املراسةل اليت تس تخدهما الدارة
لغراض املراسةل مبا يف ذكل الاس امترات ،وخالف املراسالت مع املكتب ادلويل ،تس تخدم الدارة اللغة أو احدى
ترصح الدارة
اللغات املشار الهيا يف املرفق واو ،مع مراعاة اللغة أو اللغات املذكورة يف املرفق ألف واللغة أو اللغات اليت ّ
بس تخداهما طبقا للقاعدة (2./2ب).
املادة 8
البحث ادلويل الطابع
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو وارد يف املرفق زاي من هذا التفاق.
املادة /
ادلخول حزي النفاذ
يدخل هذا التفاق حزي النفاذ يف  1يناير .2018
املادة 10
املدة والتجديد
يظ ّل هذا التفاق ساراي حىت  31ديسمرب  .2027وعىل الطرفني فيه بدء التفاوض عىل جتديده يف موعد أقصاه
يوليو .2026
املادة 11
التعديل
( )1دون الخالل بأحاكم الفقرتني ( )2و( )3جيوز ،رهن موافقة مجعية الاحتاد ادلويل ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات ،ادخال تعديالت عىل هذا التفاق مبوجب اتفاق بني الطرفني فيه؛ ويبد أأ نفاذ تكل التعديالت يف التارخي
املتفق عليه.
( )2ودون الخالل بأحاكم الفقرة ( )3جيوز ادخال تعديالت عىل مرفقات هذا التفاق مبوجب اتفاق بني املدير
العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية والدارة؛ وبلرمغ من أحاكم الفقرة ( ،)Pيبدأ نفاذ التعديالت يف التارخي املتفق عليه.
( )3وجيوز لالدارة ،يف اخطار يوجه اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
" "1اضافة بياانت اىل البياانت املتعلقة بللغات وادلول والواردة يف املرفق ألف من هذا التفاق؛
" "2وتعديل البياانت املتعلقة بلبحث ادلويل الضايف والواردة يف املرفق بء من هذا التفاق؛
" "3وتعديل جدول الرسوم والتعاب الوارد يف املرفق دال من هذا التفاق؛
" "Pوتعديل البياانت املتعلقة بأنظمة تصنيف الرباءات والواردة يف املرفق هاء من هذا التفاق؛
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" "5وتعديل لغات املراسةل الواردة يف املرفق واو من هذا التفاق؛
" "6وتعديل البياانت املتعلقة بأنشطة البحث ادلويل الطابع والواردة يف املرفق زاي من هذا التفاق.
( )Pويبدأ نفاذ أي تعديل أخطر به وفقا للفقرة ( )3يف التارخي احملدّد يف الخطار ،رشط أن يكون ذكل التارخي:
" "1بعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بس تة أشهر عىل القل فامي خيص أي تعديل
يُدخل عىل املرفق بء ويقيض بأن الدارة مل تعد تضطلع بأنشطة البحث ادلويل الضايف؛
" "2وبعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بشهرين عىل القل فامي خيص أي تغيري يف العمةل
أو مبلغ الرسوم أو التعاب الواردة يف املرفق دال ،وأية اضافة لرسوم أو أتعاب جديدة ،وأي تغيري يف الرشوط اخلاصة بر ّد
الرسوم الواردة يف املرفق دال أو ختفيضها.
املادة 12
الهناء
( )1ينهتي رساين هذا التفاق قبل  31ديسمرب  2027يف احلالتني التاليتني:
" "1اذا وجه املعهد الوطين الربازييل للملكية الصناعية اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
اشعارا مكتوب بهناء هذا التفاق؛
" "2أو اذا وجه املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اشعارا مكتوب اىل املعهد الوطين الربازييل
للملكية الصناعية بهناء هذا التفاق.
( )2وينهتىي رساين هذا التفاق مبوجب الفقرة ( )1بعد عام واحد من اس تالم أحد الطرفني الشعار بهنائه ،ما مل
ُحتدّد مدة أطول يف الشعار أو يتفق الطرفان عىل مدة أقرص.
و إاثباات ملا تقدم وقّع الطرفان عىل هذا التفاق.
ُح ّرر يف [املدينة] يف [التارخي] بنسختني أصليتني بللغتني النلكزيية والربتغالية ،والنصان متساواين يف احلجية.
نيابة عن املعهد الوطين الربازييل للملكية الصناعية:

نيابة عن املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
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املرفق ألف
ادلول واللغات
طبقا للامدة  3من هذا التفاق حتدّد الدارة:
" "1ادلول اليت تعمل بمسها:
وفقا للامدة :)1(3
أية دوةل متعاقدة؛
وفقا للامدة :)2(3
أية دوةل متعاقدة.
ويف حال حدّ د مكتب تسمل الطلبات الإدارة ادلولية بناء عىل املادتني  )1(3و( ،)2تصبح الإدارة ادلولية
خمتصة فامي يتعلق بلطلبات ادلولية املودعة دلى مكتب تسمل الطلبات اعتبارا من التارخي اذلي يتفق عليه
مكتب تسمل الطلبات والدارة ادلولية وخيطران املكتب ادلويل به.
" "2اللغات التالية اليت تقبلها:
(أ) للطلبات ادلولية املودعة دلى املعهد الوطين الربازييل للملكية الصناعية مككتب ّ
لتسمل الطلبات:
النلكزيية والربتغالية والس بانية؛
(ب) للطلبات ادلولية املودعة دلى ماكتب ّ
تسمل الطلبات القامئة يف منطقة أمرياك الالتينية والاكرييب:
الربتغالية والس بانية؛
(ج) للطلبات ادلولية املودعة دلى ماكتب ّ
تسمل الطلبات الخرى :النلكزيية والربتغالية.
املرفق بء
البحث ادلويل الضايف:
الواثئق املشموةل؛ والتقييدات والرشوط
ل تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف.
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املرفق جمي
املوضوعات غري املستبعدة من البحث أو الفحص
املوضوعات املنصوص علهيا يف القاعدة  1.3/أو القاعدة  1.67واليت ل تُستبعد من البحث أو الفحص ،طبقا للامدة P
من هذا التفاق ،يه كلتايل:
لك املوضوعات اليت ختضع للبحث أو الفحص يف اطار اجراءات منح الرباءات طبقا ألحاكم قانون الرباءات الربازييل.
املرفق دال
الرسوم والتعاب

اجلزء ا ألول .جدول الرسوم وا ألتعاب
نوع الرسوم أأو ا ألتعاب

2

رمس البحث (القاعدة (1.16أ))
الرمس الضايف (القاعدة (2.P0أ))
رمس الفحص المتهيدي (القاعدة (1.58ب))
الرمس الضايف (القاعدة (3.68أ))
رمس ادلفع املتأخر عن الفحص المتهيدي
رمس التحفظ (القاعداتن (2.P0ه) و(3.68ه))
رمس التقدمي املتأخر للكشوف التسلسلية
(القاعداتن (13اثلثا)(1.ج) و(13اثلثا))2.
تلكفة اعداد صور (القواعد (3.PPب) و(2.71ب)
و(1./Pاثلثا) و 2./Pعن لك صفحة)

املبلغ
(رايل برازييل)
( 1685الكرتوين)؛ ( 2525وريق)
( 1360الكرتوين)؛ ( 20P0وريق)
( 630الكرتوين)؛ ( /P5وريق)
( 365الكرتوين)؛ ( 5P5وريق)
املبلغ احملدد يف القاعدة (58اثنيا)2.
( 1220الكرتوين)؛ ( 1830وريق)
( 180الكرتوين)؛ ( 270وريق)
( 1.5الكرتوين)؛ ( 2وريق)

اجلزء الثاين .الرشوط والنطاق فامي خيص ر ّد الرسوم وختفيضها:
( )1يُر ّد أي مبلغ يُدفع خطأ ،بدون سبب ،أو جتاوزا للمبلغ املس تحق ،لسداد الرسوم املشار الهيا يف اجلزء الول.
( )2ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب مسحوب طبقا للامدة  )1(1Pأو ( )3أو ( ،)Pقبل بدء
البحث ادلويل ،فان املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث ادلويل يُر ّد كمال.
( )3ويف حال اس تفادت الدارة من نتا ج حبث سابق ،يُر ّد  %25من املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث ،حسب
درجة اس تفادة الدارة املعنية من ذكل البحث السابق.
( )Pويف احلالت املنصوص علهيا يف القاعدة  ،3.58يُر ّد كمل املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي.
 2ختفَّض تكل الرسوم بنس بة  %60حسب رشوط حمددة (انظر القرار الرمسي للمعهد الوطين الربازييل للملكية الصناعية رمق 129/14
الصادر يف  10مارس .)2014
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( )5ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو طلب الفحص المتهيدي ادلويل قبل بدء الفحص المتهيدي
ادلويل ،فان املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي ادلويل ُير ّد كمال.
املرفق هاء
التصنيف
طبقا للامدة  6من التفاق ،حت ّدد الدارة نظام التصنيف التايل بلضافة اىل التصنيف ادلويل للرباءات :التصنيف
التعاوين للرباءات.
املرفق واو
لغات املراسةل
طبقا للامدة  7من التفاق ،حتدّ د الدارة اللغة (اللغات) التالية:
النلكزيية أو الربتغالية أو الس بانية ،حسب اللغة اليت أودع هبا الطلب ادلويل أو تُرمج الهيا.
املرفق زاي
البحث ادلويل الطابع
طبقا للامدة  8من التفاق ،حتدّ د الدارة النطاق التايل لنشطة البحث ادلويل الطابع:
ل تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع.
[ييل ذكل املرفق الرابع]
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املرفق الرابع
مرشوع اتفاق
بني املفوضية الكندية للرباءات
واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
فامي خيص معل املفوضية الكندية للرباءات
كدارة للبحث ادلويل
وادارة للفحص المتهيدي ادلويل
يف اطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات

ديباجة
ان املفوضية الكندية للرباءات واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية،
اإذ يعتربان أ ّن مجعية معاهدة التعاون بشأن الرباءات قامت ،بعد الاس امتع اىل مشورة جلنة التعاون التقين ملعاهدة
التعاون بشأن الرباءات ،بتعيني املفوضية الكندية للرباءات كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اطار
معاهدة التعاون بشأن الرباءات ووافقت عىل هذا التفاق طبقا للامدتني  )3(16و،)3(32

يوافقان عىل ما ييل:
املادة 1
املصطلحات والعبارات
( )1لغراض هذا التفاق:
(أ) "املعاهدة" تعىن معاهدة التعاون بشأن الرباءات؛
(ب) "الالحئة التنفيذية" تعىن الالحئة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج) "التعلاميت الدارية" تعىن التعلاميت الدارية للمعاهدة؛
(د) "املادة" تعىن احدى مواد املعاهدة (ما مل توجد اشارة حمدّدة اىل احدى مواد هذا التفاق)؛
(ه) "القاعدة" تعىن احدى قواعد الالحئة التنفيذية؛
(و) "ادلوةل املتعاقدة" تعىن دوةل طرف يف املعاهدة؛
(ز) "الدارة" تعين املفوضية الكندية للرباءات؛
(ح) "املكتب ادلويل" يعين املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.
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( )2ولغراض هذا التفاق يكون للك املصطلحات والعبارات الخرى املس تخدمة يف هذا التفاق واملس تخدمة
أيضا يف املعاهدة أو الالحئة التنفيذية أو التعلاميت الدارية املعىن نفسه الوارد يف املعاهدة والالحئة التنفيذية
والتعلاميت الدارية.
املادة 2
الالزتامات الساس ية
( )1تضطلع الدارة بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل وفقا للمعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية
وهذا التفاق ،وتقوم بوظائفها الخرى كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل حس امب هو منصوص عليه يف
تكل النصوص.
( )2وتطبق الدارة ،يف اضطالعها بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،لك القواعد املشرتكة للبحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل وتلزتم هبا ،وهتتدي عىل وجه خاص بملبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات فامي خيص
البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )3ويكون دلى الدارة نظام لدارة اجلودة وفقا للمتطلبات الواردة يف املبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات فامي خيص البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )Pويتبادل لك من الدارة واملكتب ادلويل املساعدة يف أداء الوظائف املبيّنة أدانه ،بلنظر اىل وظائف لك مهنام
مبوجب املعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية وهذا التفاق وبلقدر اذلي يُعترب مناس با بلنس بة لالدارة واملكتب
ادلويل عىل حد سواء.
املادة 3
اختصاصات الدارة
( )1تعمل الدارة كدارة للبحث ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل الطلبات
التابع لية دوةل متعاقدة حمدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط أن حي ّدد
ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض البحث ادلويل واردة بللغة
أو احدى اللغات احملدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة ،حسب الاقتضاء،
وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّد يف املرفق ألف من هذا التفاق قد اس تويف.
( )2وتعمل الدارة كدارة للفحص المتهيدي ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل
الطلبات التابع لية دوةل متعاقدة حمدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط
أن حيدّد ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض الفحص المتهيدي
ادلويل واردة بللغة أو احدى اللغات احملدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة،
حسب الاقتضاء ،وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّ د يف املرفق ألف من هذا
التفاق قد اس تويف.
( )3ويف احلالت اليت يودع فهيا طلب دويل دلى املكتب ادلويل بعتباره مكتبا لتسمل الطلـبات طبقا
للقاعدة (1.1/أ)" ،"3تطبق الفقراتن ( )1و( )2كام لو كن الطلب قد أودع دلى مكتب تسمل خمتص مبوجب
القاعدة (1.1/أ)" "1أو " ،"2أو (ب) أو (ج) أو القاعدة ."1"2.1/
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( )Pوتقوم الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف طبقا للقاعدة (P5اثنيا) مضن احلدود اليت ّتقررها ،كام هو ّ
مبني يف
املرفق بء من هذا التفاق.
املادة P
املوضوعات غري املطلوب حبهثا أو حفصها
ل تلزتم الدارة بلبحث طبقا للامدة ()2(17أ)" ،"1أو الفحص طبقا للامدة ()P(3Pأ)" ،"1فامي خيص أي طلب دويل
طاملا اعتربت أ ّن ذكل الطلب يتصل مبوضوع منصوص عليه يف القاعدة  1.3/أو  ،1.67حسب احلال ،فامي عدا املوضوعات
الوارد بياهنا يف املرفق جمي من هذا التفاق.
املادة 5
الرسوم والتعاب
( )1يرد يف املرفق دال من هذا التفاق جدول بلك الرسوم ولك التعاب الخرى اليت حيق لالدارة حتصيلها فامي
خيص العامل اليت تضطلع هبا كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل.
( )2وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،مبا ييل:
" "1ر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث أو ر ّد جزء منه ،أو التنازل عن ذكل الرمس أو ختفيضه،
يف احلالت اليت ميكن أن يستند فهيا تقرير البحث ادلويل ،بشلك لكي أو جزيئ ،اىل النتا ج الواردة يف حبث سابق
(القاعداتن  3.16و)1.P1؛
" "2ور ّد املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث يف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب
مسحوب قبل بدء البحث ادلويل.
( )3وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،بر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد
رمس الفحص المتهيدي أو ر ّد جزء منه يف احلالت اليت يُعترب فهيا طلب الفحص المتهيدي ادلويل كام لو مل يُقدم
(القاعدة  )3.58أو يف حال حسب طلب الفحص المتهيدي ادلويل أو الطلب ادلويل من قبل صاحبه قبل بدء الفحص
المتهيدي ادلويل.
املادة 6
التصنيف
لغراض تطبيق القاعدتني (3.P3أ) و(5.70ب)ّ ،تبني الدارة تصنيف املوضوع وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات.
وجيوز لالدارة أيضا ،طبقا للقاعدتني  3.P3و ،5.70أن ّتبني تصنيف املوضوع وفقا لي تصنيف أخر للرباءات يرد بيانه يف
املرفق هاء من هذا التفاق مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو ّ
مبني يف ذكل املرفق.
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املادة 7
لغات املراسةل اليت تس تخدهما الدارة
لغراض املراسةل مبا يف ذكل الاس امترات ،وخالف املراسالت مع املكتب ادلويل ،تس تخدم الدارة اللغة أو احدى
ترصح الدارة
اللغات املشار الهيا يف املرفق واو ،مع مراعاة اللغة أو اللغات املذكورة يف املرفق ألف واللغة أو اللغات اليت ّ
بس تخداهما طبقا للقاعدة (2./2ب).
املادة 8
البحث ادلويل الطابع
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو وارد يف املرفق زاي من هذا التفاق.
املادة /
ادلخول حزي النفاذ
يدخل هذا التفاق حزي النفاذ يف  1يناير .2018
املادة 10
املدة والتجديد
يظ ّل هذا التفاق ساراي حىت  31ديسمرب  .2027وعىل الطرفني فيه بدء التفاوض عىل جتديده يف موعد أقصاه
يوليو .2026
املادة 11
التعديل
( )1دون الخالل بأحاكم الفقرتني ( )2و( )3جيوز ،رهن موافقة مجعية الاحتاد ادلويل ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات ،ادخال تعديالت عىل هذا التفاق مبوجب اتفاق بني الطرفني فيه؛ ويبد أأ نفاذ تكل التعديالت يف التارخي
املتفق عليه.
( )2ودون الخالل بأحاكم الفقرة ( )3جيوز ادخال تعديالت عىل مرفقات هذا التفاق مبوجب اتفاق بني املدير
العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية والدارة؛ وبلرمغ من أحاكم الفقرة ( ،)Pيبدأ نفاذ التعديالت يف التارخي املتفق عليه.
( )3وجيوز لالدارة ،يف اخطار يوجه اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
" "1اضافة بياانت اىل البياانت املتعلقة بللغات وادلول والواردة يف املرفق ألف من هذا التفاق؛
" "2وتعديل البياانت املتعلقة بلبحث ادلويل الضايف والواردة يف املرفق بء من هذا التفاق؛
" "3وتعديل جدول الرسوم والتعاب الوارد يف املرفق دال من هذا التفاق؛
" "Pوتعديل البياانت املتعلقة بأنظمة تصنيف الرباءات والواردة يف املرفق هاء من هذا التفاق؛
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" "5وتعديل لغات املراسةل الواردة يف املرفق واو من هذا التفاق؛
" "6وتعديل البياانت املتعلقة بأنشطة البحث ادلويل الطابع والواردة يف املرفق زاي من هذا التفاق.
( )Pويبدأ نفاذ أي تعديل أخطر به وفقا للفقرة ( )3يف التارخي احملدّد يف الخطار ،رشط أن يكون ذكل التارخي:
" "1بعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بس تة أشهر عىل القل فامي خيص أي تعديل
يُدخل عىل املرفق بء ويقيض بأن الدارة مل تعد تضطلع بأنشطة البحث ادلويل الضايف؛
" "2وبعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بشهرين عىل القل فامي خيص أي تغيري يف العمةل
أو مبلغ الرسوم أو التعاب الواردة يف املرفق دال ،وأية اضافة لرسوم أو أتعاب جديدة ،وأي تغيري يف الرشوط اخلاصة بر ّد
الرسوم الواردة يف املرفق دال أو ختفيضها.
املادة 12
الهناء
( )1ينهتي رساين هذا التفاق قبل  31ديسمرب  2027يف احلالتني التاليتني:
" "1اذا وهجت املفوضية الكندية للرباءات اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اشعارا مكتوب
بهناء هذا التفاق؛
" "2أو اذا وجه املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اشعارا مكتوب اىل املفوضية الكندية للرباءات
بهناء هذا التفاق.
( )2وينهتىي رساين هذا التفاق مبوجب الفقرة ( )1بعد عام واحد من اس تالم أحد الطرفني الشعار بهنائه ،ما مل
ُحتدّد مدة أطول يف الشعار أو يتفق الطرفان عىل مدة أقرص.
و إاثباات ملا تقدم وقّع الطرفان عىل هذا التفاق.
ُح ّرر يف [املدينة] يف [التارخي] بنسختني أصليتني بللغتني النلكزيية والفرنس ية ،والنصان متساواين يف احلجية.
نيابة عن املفوضية الكندية للرباءات:

نيابة عن املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
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املرفق ألف
ادلول واللغات
طبقا للامدة  3من هذا التفاق حتدّد الدارة:
" "1ادلول اليت تعمل بمسها:
وفقا للامدة :)1(3
كندا وادلول اليت تعترب من البدلان النامية وفقا للمامرسة املعمول هبا يف امجلعية العامة للمم املتحدة؛
وفقا للامدة :)2(3
يف حال أعدت الدارة تقرير البحث ادلويل ،كندا وادلول اليت تعترب من البدلان النامية وفقا للمامرسة
املعمول هبا يف امجلعية العامة للمم املتحدة.
ويف حال حدّ د مكتب تسمل الطلبات الإدارة ادلولية بناء عىل املادتني  )1(3و( ،)2تصبح الإدارة ادلولية
خمتصة فامي يتعلق بلطلبات ادلولية املودعة دلى مكتب تسمل الطلبات اعتبارا من التارخي اذلي يتفق عليه
مكتب تسمل الطلبات والدارة ادلولية وخيطران املكتب ادلويل به.
" "2اللغتان التاليتان اللتان تقبلهام:
النلكزيية والفرنس ية.
املرفق بء
البحث ادلويل الضايف:
الواثئق املشموةل؛ والتقييدات والرشوط
ل تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف.
املرفق جمي
املوضوعات غري املستبعدة من البحث أو الفحص
املوضوعات املنصوص علهيا يف القاعدة  1.3/أو القاعدة  1.67واليت ل تُستبعد من البحث أو الفحص ،طبقا للامدة P
من هذا التفاق ،يه كلتايل:
لك املوضوعات اليت ختضع للبحث أو الفحص يف اطار اجراءات منح الرباءات طبقا ألحاكم قانون الرباءات الكندي.
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املرفق دال
الرسوم والتعاب

اجلزء ا ألول .جدول الرسوم وا ألتعاب
نوع الرسوم أأو ا ألتعاب
رمس البحث (القاعدة (1.16أ))
الرمس الضايف (القاعدة (2.P0أ))
رمس الفحص المتهيدي (القاعدة (1.58ب))
الرمس الضايف (القاعدة (3.68أ))
(اثلثا)
تلكفة اعداد صور (القواعد (3.PPب) و(2.71ب) و 1./Pو)2./P
بصيغة الكرتونية
(أ) عن أول  7ميغابيت زائد
(ب) عن لك  10ميغابيت اضافية أو أقل يتجاوز
أول  7ميغابيت
(اثلثا)
تلكفة اعداد صور (القواعد (3.PPب) و(2.71ب) و 1./Pو،)2./P
عن لك صفحة (وريق)

املبلغ
(دولر كندي)
1600
1600
800
800
10

3

10

1

1

1

اجلزء الثاين .الرشوط والنطاق فامي خيص ر ّد الرسوم وختفيضها:
( )1يُر ّد أي مبلغ يُدفع خطأ ،بدون سبب ،أو جتاوزا للمبلغ املس تحق ،لسداد الرسوم املشار الهيا يف اجلزء الول.
( )2ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب مسحوب طبقا للامدة  )1(1Pأو ( )3أو ( ،)Pقبل بدء
البحث ادلويل ،فان املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث ادلويل يُر ّد كمال.
( )3ويف حال اس تفادت الدارة من نتا ج حبث سابق ،يُر ّد  %25من املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث ،حسب
درجة اس تفادة الدارة املعنية من ذكل البحث السابق.
( )Pويف احلالت املنصوص علهيا يف القاعدة  ،3.58يُر ّد كمل املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي.
( )5ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو طلب الفحص المتهيدي ادلويل قبل بدء الفحص المتهيدي
ادلويل ،فان املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي ادلويل يُر ّد كمال.

 3فامي خيص القاعدتني (3.44ب) و(2.71ب) ،توفر الدارة ،بصفهتا ادارة حبث دويل ،نسخة أوىل عن لك الواثئق غري املتعلقة بلرباءات املستشهد هبا يف تقرير
البحث ادلويل للمودعني بجملان .وتتاح بجملان نسخة أوىل عن لك وثيقة غري متعلقة بلرباءات للماكتب املعيَّنة أو اخملتارة بناء عىل الطلب .والدارة توفر جماان،
بصفهتا ادارة للفحص المتهيدي ادلويل ،نسخة أوىل عن لك الواثئق الضافية غري املتعلقة بلرباءات واملستشهد هبا يف تقرير الفحص المتهيدي ادلويل وغري
املستشهد هبا يف تقرير البحث ادلويل للمودعني واملاكتب اخملتارة بناء عىل الطلب.
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املرفق هاء
التصنيف
طبقا للامدة  6من التفاق ،حتدّ د الدارة نظام (أنظمة) التصنيف التايل (التالية) بلضافة اىل التصنيف ادلويل
للرباءات :ل يوجد.
املرفق واو
لغات املراسةل
طبقا للامدة  7من التفاق ،حتدّ د الدارة اللغة (اللغات) التالية:
النلكزيية والفرنس ية.
املرفق زاي
البحث ادلويل الطابع
طبقا للامدة  8من التفاق ،حتدّ د الدارة النطاق التايل لنشطة البحث ادلويل الطابع:
ل تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع.
[ييل ذكل املرفق اخلامس]
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املرفق اخلامس
مرشوع اتفاق
بني املعهد الوطين الش ييل للملكية الصناعية
واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
فامي خيص معل املعهد الوطين الش ييل للملكية الصناعية
كدارة للبحث ادلويل
وادارة للفحص المتهيدي ادلويل
يف اطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات

ديباجة
ان املعهد الوطين الش ييل للملكية الصناعية واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية،
اإذ يعتربان أ ّن مجعية معاهدة التعاون بشأن الرباءات قامت ،بعد الاس امتع اىل مشورة جلنة التعاون التقين ملعاهدة
التعاون بشأن الرباءات ،بتعيني املعهد الوطين الش ييل للملكية الصناعية كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل
يف اطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات ووافقت عىل هذا التفاق طبقا للامدتني  )3(16و،)3(32

يوافقان عىل ما ييل:
املادة 1
املصطلحات والعبارات
( )1لغراض هذا التفاق:
(أ) "املعاهدة" تعىن معاهدة التعاون بشأن الرباءات؛
(ب) "الالحئة التنفيذية" تعىن الالحئة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج) "التعلاميت الدارية" تعىن التعلاميت الدارية للمعاهدة؛
(د) "املادة" تعىن احدى مواد املعاهدة (ما مل توجد اشارة حمدّدة اىل احدى مواد هذا التفاق)؛
(ه) "القاعدة" تعىن احدى قواعد الالحئة التنفيذية؛
(و) "ادلوةل املتعاقدة" تعىن دوةل طرف يف املعاهدة؛
(ز) "الدارة" تعين املعهد الوطين الش ييل للملكية الصناعية؛
(ح) "املكتب ادلويل" يعين املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.
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( )2ولغراض هذا التفاق يكون للك املصطلحات والعبارات الخرى املس تخدمة يف هذا التفاق واملس تخدمة
أيضا يف املعاهدة أو الالحئة التنفيذية أو التعلاميت الدارية املعىن نفسه الوارد يف املعاهدة والالحئة التنفيذية
والتعلاميت الدارية.
املادة 2
الالزتامات الساس ية
( )1تضطلع الدارة بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل وفقا للمعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية
وهذا التفاق ،وتقوم بوظائفها الخرى كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل حس امب هو منصوص عليه يف
تكل النصوص.
( )2وتطبق الدارة ،يف اضطالعها بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،لك القواعد املشرتكة للبحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل وتلزتم هبا ،وهتتدي عىل وجه خاص بملبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات فامي خيص
البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )3ويكون دلى الدارة نظام لدارة اجلودة وفقا للمتطلبات الواردة يف املبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات فامي خيص البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )Pويتبادل لك من الدارة واملكتب ادلويل املساعدة يف أداء الوظائف املبيّنة أدانه ،بلنظر اىل وظائف لك مهنام
مبوجب املعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية وهذا التفاق وبلقدر اذلي يُعترب مناس با بلنس بة لالدارة واملكتب
ادلويل عىل حد سواء.
املادة 3
اختصاصات الدارة
( )1تعمل الدارة كدارة للبحث ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل الطلبات
التابع لية دوةل متعاقدة حمدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط أن حي ّدد
ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض البحث ادلويل واردة بللغة
أو احدى اللغات احملدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة ،حسب الاقتضاء،
وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّد يف املرفق ألف من هذا التفاق قد اس تويف.
( )2وتعمل الدارة كدارة للفحص المتهيدي ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل
الطلبات التابع لية دوةل متعاقدة حمدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط
أن حيدّد ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض الفحص المتهيدي
ادلويل واردة بللغة أو احدى اللغات احملدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة،
حسب الاقتضاء ،وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّ د يف املرفق ألف من هذا
التفاق قد اس تويف.
( )3ويف احلالت اليت يودع فهيا طلب دويل دلى املكتب ادلويل بعتباره مكتبا لتسمل الطلـبات طبقا
للقاعدة (1.1/أ)" ،"3تطبق الفقراتن ( )1و( )2كام لو كن الطلب قد أودع دلى مكتب تسمل خمتص مبوجب
القاعدة (1.1/أ)" "1أو " ،"2أو (ب) أو (ج) أو القاعدة ."1"2.1/
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( )Pوتقوم الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف طبقا للقاعدة (P5اثنيا) مضن احلدود اليت ّتقررها ،كام هو ّ
مبني يف
املرفق بء من هذا التفاق.
املادة P
املوضوعات غري املطلوب حبهثا أو حفصها
ل تلزتم الدارة بلبحث طبقا للامدة ()2(17أ)" ،"1أو الفحص طبقا للامدة ()P(3Pأ)" ،"1فامي خيص أي طلب دويل
طاملا اعتربت أ ّن ذكل الطلب يتصل مبوضوع منصوص عليه يف القاعدة  1.3/أو  ،1.67حسب احلال ،فامي عدا املوضوعات
الوارد بياهنا يف املرفق جمي من هذا التفاق.
املادة 5
الرسوم والتعاب
( )1يرد يف املرفق دال من هذا التفاق جدول بلك الرسوم ولك التعاب الخرى اليت حيق لالدارة حتصيلها فامي
خيص العامل اليت تضطلع هبا كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل.
( )2وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،مبا ييل:
" "1ر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث أو ر ّد جزء منه ،أو التنازل عن ذكل الرمس أو ختفيضه،
يف احلالت اليت ميكن أن يستند فهيا تقرير البحث ادلويل ،بشلك لكي أو جزيئ ،اىل النتا ج الواردة يف حبث سابق
(القاعداتن  3.16و)1.P1؛
" "2ور ّد املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث يف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب
مسحوب قبل بدء البحث ادلويل.
( )3وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،بر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد
رمس الفحص المتهيدي أو ر ّد جزء منه يف احلالت اليت يُعترب فهيا طلب الفحص المتهيدي ادلويل كام لو مل يُقدم
(القاعدة  )3.58أو يف حال حسب طلب الفحص المتهيدي ادلويل أو الطلب ادلويل من قبل صاحبه قبل بدء الفحص
المتهيدي ادلويل.
املادة 6
التصنيف
لغراض تطبيق القاعدتني (3.P3أ) و(5.70ب)ّ ،تبني الدارة تصنيف املوضوع وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات.
وجيوز لالدارة أيضا ،طبقا للقاعدتني  3.P3و ،5.70أن ّتبني تصنيف املوضوع وفقا لي تصنيف أخر للرباءات يرد بيانه يف
املرفق هاء من هذا التفاق مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو ّ
مبني يف ذكل املرفق.
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املادة 7
لغات املراسةل اليت تس تخدهما الدارة
لغراض املراسةل مبا يف ذكل الاس امترات ،وخالف املراسالت مع املكتب ادلويل ،تس تخدم الدارة اللغة أو احدى
ترصح الدارة
اللغات املشار الهيا يف املرفق واو ،مع مراعاة اللغة أو اللغات املذكورة يف املرفق ألف واللغة أو اللغات اليت ّ
بس تخداهما طبقا للقاعدة (2./2ب).
املادة 8
البحث ادلويل الطابع
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو وارد يف املرفق زاي من هذا التفاق.
املادة /
ادلخول حزي النفاذ
يدخل هذا التفاق حزي النفاذ يف  1يناير .2018
املادة 10
املدة والتجديد
يظ ّل هذا التفاق ساراي حىت  31ديسمرب  .2027وعىل الطرفني فيه بدء التفاوض عىل جتديده يف موعد أقصاه
يوليو .2026
املادة 11
التعديل
( )1دون الخالل بأحاكم الفقرتني ( )2و( )3جيوز ،رهن موافقة مجعية الاحتاد ادلويل ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات ،ادخال تعديالت عىل هذا التفاق مبوجب اتفاق بني الطرفني فيه؛ ويبد أأ نفاذ تكل التعديالت يف التارخي
املتفق عليه.
( )2ودون الخالل بأحاكم الفقرة ( )3جيوز ادخال تعديالت عىل مرفقات هذا التفاق مبوجب اتفاق بني املدير
العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية والدارة؛ وبلرمغ من أحاكم الفقرة ( ،)Pيبدأ نفاذ التعديالت يف التارخي املتفق عليه.
( )3وجيوز لالدارة ،يف اخطار يوجه اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
" "1اضافة بياانت اىل البياانت املتعلقة بللغات وادلول والواردة يف املرفق ألف من هذا التفاق؛
" "2وتعديل البياانت املتعلقة بلبحث ادلويل الضايف والواردة يف املرفق بء من هذا التفاق؛
" "3وتعديل جدول الرسوم والتعاب الوارد يف املرفق دال من هذا التفاق؛
" "Pوتعديل البياانت املتعلقة بأنظمة تصنيف الرباءات والواردة يف املرفق هاء من هذا التفاق؛
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" "5وتعديل لغات املراسةل الواردة يف املرفق واو من هذا التفاق؛
" "6وتعديل البياانت املتعلقة بأنشطة البحث ادلويل الطابع والواردة يف املرفق زاي من هذا التفاق.
( )Pويبدأ نفاذ أي تعديل أخطر به وفقا للفقرة ( )3يف التارخي احملدّد يف الخطار ،رشط أن يكون ذكل التارخي:
" "1بعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بس تة أشهر عىل القل فامي خيص أي تعديل
يُدخل عىل املرفق بء ويقيض بأن الدارة مل تعد تضطلع بأنشطة البحث ادلويل الضايف؛
" "2وبعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بشهرين عىل القل فامي خيص أي تغيري يف العمةل
أو مبلغ الرسوم أو التعاب الواردة يف املرفق دال ،وأية اضافة لرسوم أو أتعاب جديدة ،وأي تغيري يف الرشوط اخلاصة بر ّد
الرسوم الواردة يف املرفق دال أو ختفيضها.
املادة 12
الهناء
( )1ينهتي رساين هذا التفاق قبل  31ديسمرب  2027يف احلالتني التاليتني:
" "1اذا وجه املعهد الوطين الش ييل للملكية الصناعية اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
اشعارا مكتوب بهناء هذا التفاق؛
" "2أو اذا وجه املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اشعارا مكتوب اىل املعهد الوطين الش ييل
للملكية الصناعية بهناء هذا التفاق.
( )2وينهتىي رساين هذا التفاق مبوجب الفقرة ( )1بعد عام واحد من اس تالم أحد الطرفني الشعار بهنائه ،ما مل
ُحتدّد مدة أطول يف الشعار أو يتفق الطرفان عىل مدة أقرص.
و إاثباات ملا تقدم وقّع الطرفان عىل هذا التفاق.
ُح ّرر يف [املدينة] يف [التارخي] بنسختني أصليتني بللغتني النلكزيية والس بانية ،والنصان متساواين يف احلجية.
نيابة عن املعهد الوطين الش ييل للملكية الصناعية:

نيابة عن املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:

PCT/A/49/2
Annex V
6

املرفق ألف
ادلول واللغات
طبقا للامدة  3من هذا التفاق حتدّد الدارة:
" "1ادلول اليت تعمل بمسها:
وفقا للامدة :)1(3
أي دوةل متعاقدة من منطقة أمرياك الالتينية والاكرييب؛
وفقا للامدة :)2(3
يف حال أعدت الدارة تقرير البحث ادلويل ،أي دوةل متعاقدة من منطقة أمرياك الالتينية والاكرييب.
ويف حال حدّ د مكتب تسمل الطلبات الإدارة ادلولية بناء عىل املادتني  )1(3و( ،)2تصبح الإدارة ادلولية
خمتصة فامي يتعلق بلطلبات ادلولية املودعة دلى مكتب تسمل الطلبات اعتبارا من التارخي اذلي يتفق عليه
مكتب تسمل الطلبات والدارة ادلولية وخيطران املكتب ادلويل به.
" "2اللغة التالية اليت تقبلها:
الس بانية.
املرفق بء
البحث ادلويل الضايف:
الواثئق املشموةل؛ والتقييدات والرشوط
ل تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف.
املرفق جمي
املوضوعات غري املستبعدة من البحث أو الفحص
املوضوعات املنصوص علهيا يف القاعدة  1.3/أو القاعدة  1.67واليت ل تُستبعد من البحث أو الفحص ،طبقا للامدة P
من هذا التفاق ،يه كلتايل:
لك املوضوعات اليت ختضع للبحث أو الفحص يف اطار اجراءات منح الرباءات طبقا ألحاكم قانون الرباءات الش ييل.
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املرفق دال
الرسوم والتعاب

اجلزء ا ألول .جدول الرسوم وا ألتعاب
نوع الرسوم أأو ا ألتعاب
رمس البحث (القاعدة (1.16أ))
 رمس عام رمس خمفض للشخاص الطبيعيني واملعنويني (يف حالأودع الطلب ادلويل خشص طبيعي
أو معنوي يكون مواطنا يقمي يف أي
دوةل تس تفيد ،وفقا جلدول الرسوم
مبوجب الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات ،من ختفيض نسبته %/0
يف رمس اليداع ادلويل رشيطة استيفاء لك مودع
ذلكل املعيار يف حال تعدد املودعني)
 رمس خمفض للجامعات (يف حال أودع الطلب ادلويلمودع يكون (أ) جامعة من ش ييل،
(ب) أو جامعة أجنبية تقع يف أي دوةل
تس تفيد ،وفقا جلدول الرسوم مبوجب الالحئة التنفيذية
ملعاهدة الرباءات ،من ختفيض نسبته  %/0يف رمس اليداع ادلويل
الرمس الضايف (القاعدة (2.P0أ))
 رمس عام رمس خمفض للشخاص الطبيعيني واملعنويني(انظر رمس البحث أعاله)
رمس خمفض للجامعات (انظر رمس البحث أعاله)
رمس الفحص المتهيدي (القاعدة (1.58ب))
 رمس عام رمس خمفض للشخاص الطبيعيني واملعنويني(انظر رمس البحث أعاله)
رمس خمفض للجامعات (انظر رمس البحث أعاله)
رمس ادلفع املتأخر عن الفحص المتهيدي
الرمس الضايف (القاعدة (3.68أ))
 رمس عام رمس خمفض للشخاص الطبيعيني واملعنويني(انظر رمس البحث أعاله)
 -رمس خمفض للجامعات (انظر رمس البحث أعاله)

املبلغ
(دولر أمرييك)
2000

P00

300
2000
P00
300
1500
P00
300
املبلغ احملدد يف
القاعدة (58اثنيا)2.
1500
P00
300
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رمس التحفظ (القاعداتن (2.P0ه) و(3.68ه))
تلكفة اعداد صور (القاعداتن (3.PPب) و(2.71ب)) ،عن لك وثيقة
تلكفة اعداد صور (القاعداتن (1./Pاثلثا) و ،)2./Pعن لك وثيقة

350
10
10

اجلزء الثاين .الرشوط والنطاق فامي خيص ر ّد الرسوم وختفيضها:
( )1يُر ّد أي مبلغ يُدفع خطأ ،بدون سبب ،أو جتاوزا للمبلغ املس تحق ،لسداد الرسوم املشار الهيا يف اجلزء الول.
( )2ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب مسحوب طبقا للامدة  )1(1Pأو ( )3أو ( ،)Pقبل بدء
البحث ادلويل ،فان املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث ادلويل يُر ّد كمال.
( )3ويف احلالت اليت تس تفيد فهيا الدارة من نتا ج حبث سابق أجرته الدارة فعال بشأن طلب يُطالب بأولويته
فامي خيص الطلب ادلويل ،يُر ّد  %25من املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث.
( )Pويف احلالت املنصوص علهيا يف القاعدة  ،3.58يُر ّد كمل املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي.
( )5ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو طلب الفحص المتهيدي ادلويل قبل بدء الفحص المتهيدي
ادلويل ،فان املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي ادلويل ُير ّد كمال.
املرفق هاء
التصنيف
طبقا للامدة  6من التفاق ،حتدّ د الدارة نظام التصنيف التايل بلضافة اىل التصنيف ادلويل للرباءات :التصنيف
التعاوين للرباءات.
املرفق واو
لغات املراسةل
طبقا للامدة  7من التفاق ،حتدّ د الدارة اللغة (اللغات) التالية:
النلكزيية والس بانية.
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املرفق زاي
البحث ادلويل الطابع
طبقا للامدة  8من التفاق ،حتدّ د الدارة النطاق التايل لنشطة البحث ادلويل الطابع:
ل تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع.
[ييل ذكل املرفق السادس]
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املرفق السادس
مرشوع اتفاق
بني مكتب ادلوةل للملكية الفكرية مجلهورية الصني الشعبية
واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
فامي خيص معل مكتب ادلوةل للملكية الفكرية
مجلهورية الصني الشعبية
كدارة للبحث ادلويل
وادارة للفحص المتهيدي ادلويل
يف اطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات

ديباجة
ان مكتب ادلوةل للملكية الفكرية مجلهورية الصني الشعبية واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية،
اإذ يعتربان أ ّن مجعية معاهدة التعاون بشأن الرباءات قامت ،بعد الاس امتع اىل مشورة جلنة التعاون التقين ملعاهدة
التعاون بشأن الرباءات ،بتعيني مكتب ادلوةل للملكية الفكرية مجلهورية الصني الشعبية كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص
المتهيدي ادلويل يف اطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات ووافقت عىل هذا التفاق طبقا للامدتني  )3(16و،)3(32

يوافقان عىل ما ييل:
املادة 1
املصطلحات والعبارات
( )1لغراض هذا التفاق:
(أ) "املعاهدة" تعىن معاهدة التعاون بشأن الرباءات؛
(ب) "الالحئة التنفيذية" تعىن الالحئة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج) "التعلاميت الدارية" تعىن التعلاميت الدارية للمعاهدة؛
(د) "املادة" تعىن احدى مواد املعاهدة (ما مل توجد اشارة حمدّدة اىل احدى مواد هذا التفاق)؛
(ه) "القاعدة" تعىن احدى قواعد الالحئة التنفيذية؛
(و) "ادلوةل املتعاقدة" تعىن دوةل طرف يف املعاهدة؛
(ز) "الدارة" تعين مكتب ادلوةل للملكية الفكرية مجلهورية الصني الشعبية؛
(ح) "املكتب ادلويل" يعين املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.
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( )2ولغراض هذا التفاق يكون للك املصطلحات والعبارات الخرى املس تخدمة يف هذا التفاق واملس تخدمة
أيضا يف املعاهدة أو الالحئة التنفيذية أو التعلاميت الدارية املعىن نفسه الوارد يف املعاهدة والالحئة التنفيذية
والتعلاميت الدارية.
املادة 2
الالزتامات الساس ية
( )1تضطلع الدارة بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل وفقا للمعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية
وهذا التفاق ،وتقوم بوظائفها الخرى كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل حس امب هو منصوص عليه يف
تكل النصوص.
( )2وتطبق الدارة ،يف اضطالعها بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،لك القواعد املشرتكة للبحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل وتلزتم هبا ،وهتتدي عىل وجه خاص بملبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات فامي خيص
البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )3ويكون دلى الدارة نظام لدارة اجلودة وفقا للمتطلبات الواردة يف املبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات فامي خيص البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )Pويتبادل لك من الدارة واملكتب ادلويل املساعدة يف أداء الوظائف املبيّنة أدانه ،بلنظر اىل وظائف لك مهنام
مبوجب املعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية وهذا التفاق وبلقدر اذلي يُعترب مناس با بلنس بة لالدارة واملكتب
ادلويل عىل حد سواء.
املادة 3
اختصاصات الدارة
( )1تعمل الدارة كدارة للبحث ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل الطلبات
التابع لية دوةل متعاقدة حمدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط أن حي ّدد
ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض البحث ادلويل واردة بللغة
أو احدى اللغات احملدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة ،حسب الاقتضاء،
وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّد يف املرفق ألف من هذا التفاق قد اس تويف.
( )2وتعمل الدارة كدارة للفحص المتهيدي ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل
الطلبات التابع لية دوةل متعاقدة حمدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط
أن حيدّد ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض الفحص المتهيدي
ادلويل واردة بللغة أو احدى اللغات احملدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة،
حسب الاقتضاء ،وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّ د يف املرفق ألف من هذا
التفاق قد اس تويف.
( )3ويف احلالت اليت يودع فهيا طلب دويل دلى املكتب ادلويل بعتباره مكتبا لتسمل الطلـبات طبقا
للقاعدة (1.1/أ)" ،"3تطبق الفقراتن ( )1و( )2كام لو كن الطلب قد أودع دلى مكتب تسمل خمتص مبوجب
القاعدة (1.1/أ)" "1أو " ،"2أو (ب) أو (ج) أو القاعدة ."1"2.1/

PCT/A/49/2
Annex VI
3

( )Pوتقوم الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف طبقا للقاعدة (P5اثنيا) مضن احلدود اليت ّتقررها ،كام هو ّ
مبني يف
املرفق بء من هذا التفاق.
املادة P
املوضوعات غري املطلوب حبهثا أو حفصها
ل تلزتم الدارة بلبحث طبقا للامدة ()2(17أ)" ،"1أو الفحص طبقا للامدة ()P(3Pأ)" ،"1فامي خيص أي طلب دويل
طاملا اعتربت أ ّن ذكل الطلب يتصل مبوضوع منصوص عليه يف القاعدة  1.3/أو  ،1.67حسب احلال ،فامي عدا املوضوعات
الوارد بياهنا يف املرفق جمي من هذا التفاق.
املادة 5
الرسوم والتعاب
( )1يرد يف املرفق دال من هذا التفاق جدول بلك الرسوم ولك التعاب الخرى اليت حيق لالدارة حتصيلها فامي
خيص العامل اليت تضطلع هبا كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل.
( )2وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،مبا ييل:
" "1ر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث أو ر ّد جزء منه ،أو التنازل عن ذكل الرمس أو ختفيضه،
يف احلالت اليت ميكن أن يستند فهيا تقرير البحث ادلويل ،بشلك لكي أو جزيئ ،اىل النتا ج الواردة يف حبث سابق
(القاعداتن  3.16و)1.P1؛
" "2ور ّد املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث يف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب
مسحوب قبل بدء البحث ادلويل.
( )3وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،بر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد
رمس الفحص المتهيدي أو ر ّد جزء منه يف احلالت اليت يُعترب فهيا طلب الفحص المتهيدي ادلويل كام لو مل يُقدم
(القاعدة  )3.58أو يف حال حسب طلب الفحص المتهيدي ادلويل أو الطلب ادلويل من قبل صاحبه قبل بدء الفحص
المتهيدي ادلويل.
املادة 6
التصنيف
لغراض تطبيق القاعدتني (3.P3أ) و(5.70ب)ّ ،تبني الدارة تصنيف املوضوع وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات.
وجيوز لالدارة أيضا ،طبقا للقاعدتني  3.P3و ،5.70أن ّتبني تصنيف املوضوع وفقا لي تصنيف أخر للرباءات يرد بيانه يف
املرفق هاء من هذا التفاق مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو ّ
مبني يف ذكل املرفق.
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املادة 7
لغات املراسةل اليت تس تخدهما الدارة
لغراض املراسةل مبا يف ذكل الاس امترات ،وخالف املراسالت مع املكتب ادلويل ،تس تخدم الدارة اللغة أو احدى
ترصح الدارة
اللغات املشار الهيا يف املرفق واو ،مع مراعاة اللغة أو اللغات املذكورة يف املرفق ألف واللغة أو اللغات اليت ّ
بس تخداهما طبقا للقاعدة (2./2ب).
املادة 8
البحث ادلويل الطابع
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو وارد يف املرفق زاي من هذا التفاق.
املادة /
ادلخول حزي النفاذ
يدخل هذا التفاق حزي النفاذ يف  1يناير .2018
املادة 10
املدة والتجديد
يظ ّل هذا التفاق ساراي حىت  31ديسمرب  .2027وعىل الطرفني فيه بدء التفاوض عىل جتديده يف موعد أقصاه
يوليو .2026
املادة 11
التعديل
( )1دون الخالل بأحاكم الفقرتني ( )2و( )3جيوز ،رهن موافقة مجعية الاحتاد ادلويل ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات ،ادخال تعديالت عىل هذا التفاق مبوجب اتفاق بني الطرفني فيه؛ ويبد أأ نفاذ تكل التعديالت يف التارخي
املتفق عليه.
( )2ودون الخالل بأحاكم الفقرة ( )3جيوز ادخال تعديالت عىل مرفقات هذا التفاق مبوجب اتفاق بني املدير
العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية والدارة؛ وبلرمغ من أحاكم الفقرة ( ،)Pيبدأ نفاذ التعديالت يف التارخي املتفق عليه.
( )3وجيوز لالدارة ،يف اخطار يوجه اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
" "1اضافة بياانت اىل البياانت املتعلقة بللغات وادلول والواردة يف املرفق ألف من هذا التفاق؛
" "2وتعديل البياانت املتعلقة بلبحث ادلويل الضايف والواردة يف املرفق بء من هذا التفاق؛
" "3وتعديل جدول الرسوم والتعاب الوارد يف املرفق دال من هذا التفاق؛
" "Pوتعديل البياانت املتعلقة بأنظمة تصنيف الرباءات والواردة يف املرفق هاء من هذا التفاق؛
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" "5وتعديل لغات املراسةل الواردة يف املرفق واو من هذا التفاق؛
" "6وتعديل البياانت املتعلقة بأنشطة البحث ادلويل الطابع والواردة يف املرفق زاي من هذا التفاق.
( )Pويبدأ نفاذ أي تعديل أخطر به وفقا للفقرة ( )3يف التارخي احملدّد يف الخطار ،رشط أن يكون ذكل التارخي:
" "1بعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بس تة أشهر عىل القل فامي خيص أي تعديل
يُدخل عىل املرفق بء ويقيض بأن الدارة مل تعد تضطلع بأنشطة البحث ادلويل الضايف؛
" "2وبعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بشهرين عىل القل فامي خيص أي تغيري يف العمةل
أو مبلغ الرسوم أو التعاب الواردة يف املرفق دال ،وأية اضافة لرسوم أو أتعاب جديدة ،وأي تغيري يف الرشوط اخلاصة بر ّد
الرسوم الواردة يف املرفق دال أو ختفيضها.
املادة 12
الهناء
( )1ينهتي رساين هذا التفاق قبل  31ديسمرب  2027يف احلالتني التاليتني:
" "1اذا وجه مكتب ادلوةل للملكية الفكرية مجلهورية الصني الشعبية اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية
الفكرية اشعارا مكتوب بهناء هذا التفاق؛
" "2أو اذا قدم املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اشعارا مكتوب اىل مكتب ادلوةل للملكية
الفكرية مجلهورية الصني الشعبية بهناء هذا التفاق.
( )2وينهتىي رساين هذا التفاق مبوجب الفقرة ( )1بعد عام واحد من اس تالم أحد الطرفني الشعار بهنائه ،ما مل
ُحتدّد مدة أطول يف الشعار أو يتفق الطرفان عىل مدة أقرص.
و إاثباات ملا تقدم وقّع الطرفان عىل هذا التفاق.
ُح ّرر يف [املدينة] يف [التارخي] بنسختني أصليتني بللغتني النلكزيية والصينية ،والنصان متساواين يف احلجية.
نيابة عن مكتب ادلوةل للملكية الفكرية
مجلهورية الصني الشعبية:

نيابة عن املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
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املرفق ألف
ادلول واللغات
طبقا للامدة  3من هذا التفاق حتدّد الدارة:
" "1ادلول اليت تعمل بمسها:
وفقا للامدة :)1(3
الصني وأنغول وغاان والهند وايران (مجهورية  -السالمية) وكينيا وليبرياي واتيلند وزمبابوي
وأي دوةل حتددها الدارة؛
وفقا للامدة :)2(3
الصني وأنغول وغاان والهند وايران (مجهورية  -السالمية) وكينيا وليبرياي واتيلند وزمبابوي
وأي دوةل حتددها الدارة.
ويف حال حدّ د مكتب تسمل الطلبات الإدارة ادلولية بناء عىل املادتني  )1(3و( ،)2تصبح الإدارة ادلولية
خمتصة فامي يتعلق بلطلبات ادلولية املودعة دلى مكتب تسمل الطلبات اعتبارا من التارخي اذلي يتفق عليه
مكتب تسمل الطلبات والدارة ادلولية وخيطران املكتب ادلويل به.
" "2اللغتان التاليتان اللتان تقبلهام:
الصينية والنلكزيية.
املرفق بء
البحث ادلويل الضايف:
الواثئق املشموةل؛ والتقييدات والرشوط
ل تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف.
املرفق جمي
املوضوعات غري املستبعدة من البحث أو الفحص
املوضوعات املنصوص علهيا يف القاعدة  1.3/أو القاعدة  1.67واليت ل تُستبعد من البحث أو الفحص ،طبقا للامدة P
من هذا التفاق ،يه كلتايل:
لك املوضوعات اليت ختضع للبحث أو الفحص يف اطار اجراءات منح الرباءات طبقا ألحاكم قانون الرباءات الصيين.
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املرفق دال
الرسوم والتعاب

اجلزء ا ألول .جدول الرسوم وا ألتعاب
نوع الرسوم أأو ا ألتعاب
رمس البحث (القاعدة (1.16أ))
الرمس الضايف (القاعدة (2.P0أ))
رمس الفحص المتهيدي (القاعدة (1.58ب))
الرمس الضايف (القاعدة (3.68أ))
رمس التحفظ (القاعداتن (2.P0ه) و(3.68ه))
(اثلثا)
رمس التقدمي املتأخر للكشوف التسلسلية (القاعداتن (1. 13ج)
و(13اثلثا))2.
تلكفة اعداد صور (القواعد (3.PPب) و(2.71ب) و(1./Pاثلثا) و،)2./P
عن لك صفحة

املبلغ
(يوان رمننيب)
2100
2100
1500
1500
200
200
2

اجلزء الثاين .الرشوط والنطاق فامي خيص ر ّد الرسوم وختفيضها:
( )1يُر ّد أي مبلغ يُدفع خطأ ،بدون سبب ،أو جتاوزا للمبلغ املس تحق ،لسداد الرسوم املشار الهيا يف اجلزء الول.
( )2ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب مسحوب طبقا للامدة  )1(1Pأو ( )3أو ( ،)Pقبل بدء
البحث ادلويل ،فان املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث ادلويل يُر ّد كمال.
( )3ويف حال اس تفادت الدارة من نتا ج حبث سابق ،يُر ّد  %75من املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث ،حسب
درجة اس تفادة الدارة املعنية من ذكل البحث السابق.
( )Pويف احلالت املنصوص علهيا يف القاعدة  ،3.58يُر ّد كمل املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي.
( )5ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو طلب الفحص المتهيدي ادلويل قبل بدء الفحص المتهيدي
ادلويل ،فان املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي ادلويل يُر ّد كمال.
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املرفق هاء
التصنيف
طبقا للامدة  6من التفاق ،حتدّ د الدارة نظام (أنظمة) التصنيف التايل (التالية) بلضافة اىل التصنيف ادلويل
للرباءات :ل يوجد.
املرفق واو
لغات املراسةل
طبقا للامدة  7من التفاق ،حتدّ د الدارة اللغتني التاليتني:
الصينية والنلكزيية،
علام بأن لغة املراسةل تكون اللغة اليت أودع هبا الطلب أو تُرمج الهيا ،حسب احلال.
املرفق زاي
البحث ادلويل الطابع
طبقا للامدة  8من التفاق ،حتدّ د الدارة النطاق التايل لنشطة البحث ادلويل الطابع:
ل تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع.
[ييل ذكل املرفق السابع]
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املرفق السابع
مرشوع اتفاق
بني أأاكدميية البحث العلم والتكنولوجيا مبرص
واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
فامي خيص معل مكتب براءات الاخرتاع املرصي
كدارة للبحث ادلويل
وادارة للفحص المتهيدي ادلويل
يف اطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات

ديباجة
ان أأاكدميية البحث العلم والتكنولوجيا مبرص واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية،
اإذ يعتربان أ ّن مجعية معاهدة التعاون بشأن الرباءات قامت ،بعد الاس امتع اىل مشورة جلنة التعاون التقين ملعاهدة
التعاون بشأن الرباءات ،بتعيني مكتب براءات الاخرتاع املرصي كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف
اطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات ووافقت عىل هذا التفاق طبقا للامدتني  )3(16و،)3(32

يوافقان عىل ما ييل:
املادة 1
املصطلحات والعبارات
( )1لغراض هذا التفاق:
(أ) "املعاهدة" تعىن معاهدة التعاون بشأن الرباءات؛
(ب) "الالحئة التنفيذية" تعىن الالحئة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج) "التعلاميت الدارية" تعىن التعلاميت الدارية للمعاهدة؛
(د) "املادة" تعىن احدى مواد املعاهدة (ما مل توجد اشارة حمدّدة اىل احدى مواد هذا التفاق)؛
(ه) "القاعدة" تعىن احدى قواعد الالحئة التنفيذية؛
(و) "ادلوةل املتعاقدة" تعىن دوةل طرف يف املعاهدة؛
(ز) "الدارة" تعين مكتب براءات الاخرتاع املرصي؛
(ح) "املكتب ادلويل" يعين املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.
( )2ولغراض هذا التفاق يكون للك املصطلحات والعبارات الخرى املس تخدمة يف هذا التفاق واملس تخدمة
أيضا يف املعاهدة أو الالحئة التنفيذية أو التعلاميت الدارية املعىن نفسه الوارد يف املعاهدة والالحئة التنفيذية
والتعلاميت الدارية.
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املادة 2
الالزتامات الساس ية
( )1تضطلع الدارة بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل وفقا للمعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية
وهذا التفاق ،وتقوم بوظائفها الخرى كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل حس امب هو منصوص عليه يف
تكل النصوص.
( )2وتطبق الدارة ،يف اضطالعها بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،لك القواعد املشرتكة للبحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل وتلزتم هبا ،وهتتدي عىل وجه خاص بملبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات فامي خيص
البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )3ويكون دلى الدارة نظام لدارة اجلودة وفقا للمتطلبات الواردة يف املبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات فامي خيص البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )Pويتبادل لك من الدارة واملكتب ادلويل املساعدة يف أداء الوظائف املبيّنة أدانه ،بلنظر اىل وظائف لك مهنام
مبوجب املعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية وهذا التفاق وبلقدر اذلي يُعترب مناس با بلنس بة لالدارة واملكتب
ادلويل عىل حد سواء.
املادة 3
اختصاصات الدارة
( )1تعمل الدارة كدارة للبحث ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل الطلبات
التابع لية دوةل متعاقدة حمدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط أن حي ّدد
ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض البحث ادلويل واردة بللغة
أو احدى اللغات احملدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة ،حسب الاقتضاء،
وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّد يف املرفق ألف من هذا التفاق قد اس تويف.
( )2وتعمل الدارة كدارة للفحص المتهيدي ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل
الطلبات التابع لية دوةل متعاقدة حمدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط
أن حيدّد ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض الفحص المتهيدي
ادلويل واردة بللغة أو احدى اللغات احملدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة،
حسب الاقتضاء ،وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّ د يف املرفق ألف من هذا
التفاق قد اس تويف.
( )3ويف احلالت اليت يودع فهيا طلب دويل دلى املكتب ادلويل بعتباره مكتبا لتسمل الطلـبات طبقا
للقاعدة (1.1/أ)" ،"3تطبق الفقراتن ( )1و( )2كام لو كن الطلب قد أودع دلى مكتب تسمل خمتص مبوجب
القاعدة (1.1/أ)" "1أو " ،"2أو (ب) أو (ج) أو القاعدة ."1"2.1/
( )Pوتقوم الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف طبقا للقاعدة (P5اثنيا) مضن احلدود اليت ّتقررها ،كام هو ّ
مبني يف
املرفق بء من هذا التفاق.
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املادة P
املوضوعات غري املطلوب حبهثا أو حفصها
ل تلزتم الدارة بلبحث طبقا للامدة ()2(17أ)" ،"1أو الفحص طبقا للامدة ()P(3Pأ)" ،"1فامي خيص أي طلب دويل
طاملا اعتربت أ ّن ذكل الطلب يتصل مبوضوع منصوص عليه يف القاعدة  1.3/أو  ،1.67حسب احلال ،فامي عدا املوضوعات
الوارد بياهنا يف املرفق جمي من هذا التفاق.
املادة 5
الرسوم والتعاب
( )1يرد يف املرفق دال من هذا التفاق جدول بلك الرسوم ولك التعاب الخرى اليت حيق لالدارة حتصيلها فامي
خيص العامل اليت تضطلع هبا كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل.
( )2وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،مبا ييل:
" "1ر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث أو ر ّد جزء منه ،أو التنازل عن ذكل الرمس أو ختفيضه،
يف احلالت اليت ميكن أن يستند فهيا تقرير البحث ادلويل ،بشلك لكي أو جزيئ ،اىل النتا ج الواردة يف حبث سابق
(القاعداتن  3.16و)1.P1؛
" "2ور ّد املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث يف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب
مسحوب قبل بدء البحث ادلويل.
( )3وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،بر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد
رمس الفحص المتهيدي أو ر ّد جزء منه يف احلالت اليت يُعترب فهيا طلب الفحص المتهيدي ادلويل كام لو مل يُقدم
(القاعدة  )3.58أو يف حال حسب طلب الفحص المتهيدي ادلويل أو الطلب ادلويل من قبل صاحبه قبل بدء الفحص
المتهيدي ادلويل.
املادة 6
التصنيف
لغراض تطبيق القاعدتني (3.P3أ) و(5.70ب)ّ ،تبني الدارة تصنيف املوضوع وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات.
وجيوز لالدارة أيضا ،طبقا للقاعدتني  3.P3و ،5.70أن ّتبني تصنيف املوضوع وفقا لي تصنيف أخر للرباءات يرد بيانه يف
املرفق هاء من هذا التفاق مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو ّ
مبني يف ذكل املرفق.
املادة 7
لغات املراسةل اليت تس تخدهما الدارة
لغراض املراسةل مبا يف ذكل الاس امترات ،وخالف املراسالت مع املكتب ادلويل ،تس تخدم الدارة اللغة أو احدى
ترصح الدارة
اللغات املشار الهيا يف املرفق واو ،مع مراعاة اللغة أو اللغات املذكورة يف املرفق ألف واللغة أو اللغات اليت ّ
بس تخداهما طبقا للقاعدة (2./2ب).
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املادة 8
البحث ادلويل للطلبات الوطنية
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل للطلبات الوطنية مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو وارد يف املرفق زاي من هذا
التفاق.
املادة /
ادلخول حزي النفاذ
يدخل هذا التفاق حزي النفاذ يف  1يناير .2018
املادة 10
املدة والتجديد
يظ ّل هذا التفاق ساراي حىت  31ديسمرب  .2027وعىل الطرفني فيه بدء التفاوض عىل جتديده يف موعد أقصاه
يوليو .2026
املادة 11
التعديل
( )1دون الخالل بأحاكم الفقرتني ( )2و( )3جيوز ،رهن موافقة مجعية الاحتاد ادلويل ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات ،ادخال تعديالت عىل هذا التفاق مبوجب اتفاق بني الطرفني فيه؛ ويبد أأ نفاذ تكل التعديالت يف التارخي
املتفق عليه.
( )2ودون الخالل بأحاكم الفقرة ( )3جيوز ادخال تعديالت عىل مرفقات هذا التفاق مبوجب اتفاق بني املدير
العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية والدارة؛ وبلرمغ من أحاكم الفقرة ( ،)Pيبدأ نفاذ التعديالت يف التارخي املتفق عليه.
( )3وجيوز لالدارة ،يف اخطار يوجه اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
" "1اضافة بياانت اىل البياانت املتعلقة بللغات وادلول والواردة يف املرفق ألف من هذا التفاق؛
" "2وتعديل البياانت املتعلقة بلبحث ادلويل الضايف والواردة يف املرفق بء من هذا التفاق؛
" "3وتعديل جدول الرسوم والتعاب الوارد يف املرفق دال من هذا التفاق؛
" "Pوتعديل البياانت املتعلقة بأنظمة تصنيف الرباءات والواردة يف املرفق هاء من هذا التفاق؛
" "5وتعديل لغات املراسةل الواردة يف املرفق واو من هذا التفاق؛
التفاق.

" "6وتعديل البياانت املتعلقة بأنشطة البحث ادلويل للطلبات الوطنية والواردة يف املرفق زاي من هذا

( )Pويبدأ نفاذ أي تعديل أخطر به وفقا للفقرة ( )3يف التارخي احملدّد يف الخطار ،رشط أن يكون ذكل التارخي :
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" "1بعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بس تة أشهر عىل القل فامي خيص أي تعديل
يُدخل عىل املرفق بء ويقيض بأن الدارة مل تعد تضطلع بأنشطة البحث ادلويل الضايف؛
" "2وبعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بشهرين عىل القل فامي خيص أي تغيري يف العمةل
أو مبلغ الرسوم أو التعاب الواردة يف املرفق دال ،وأية اضافة لرسوم أو أتعاب جديدة ،وأي تغيري يف الرشوط اخلاصة بر ّد
الرسوم الواردة يف املرفق دال أو ختفيضها.
املادة 12
الهناء
( )1ينهتي رساين هذا التفاق قبل  31ديسمرب  2027يف احلالتني التاليتني:
" "1اذا وهجت أأاكدميية البحث العلم والتكنولوجيا مبرص اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اشعارا
مكتوب بهناء هذا التفاق؛
" "2أو اذا وجه املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اشعارا مكتوب اىل أأاكدميية البحث العلم
والتكنولوجيا مبرص بهناء هذا التفاق.
( )2وينهتىي رساين هذا التفاق مبوجب الفقرة ( )1بعد عام واحد من اس تالم أحد الطرفني الشعار بهنائه ،ما مل
ُحتدّد مدة أطول يف الشعار أو يتفق الطرفان عىل مدة أقرص.
و إاثباات ملا تقدم وقّع الطرفان عىل هذا التفاق.
ُح ّرر يف [املدينة] يف [التارخي] بنسختني أصليتني بللغتني النلكزيية والعربية ،والنصان متساواين يف احلجية.
نيابة عن املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
نيابة عن أأاكدميية البحث العلم والتكنولوجيا مبرص:
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املرفق ألف
ادلول واللغات
طبقا للامدة  3من هذا التفاق حتدّد الدارة:
" "1ادلول اليت تعمل بمسها:
وفقا للامدة :)1(3
أي دوةل متعاقدة أفريقية أو أس يوية أو عربية؛
وفقا للامدة :)2(3
أي دوةل متعاقدة أفريقية وأس يوية وعربية.
ويف حال حدّ د مكتب تسمل الطلبات الإدارة ادلولية بناء عىل املادتني  )1(3و( ،)2تصبح الإدارة ادلولية
خمتصة فامي يتعلق بلطلبات ادلولية املودعة دلى مكتب تسمل الطلبات اعتبارا من التارخي اذلي يتفق عليه
مكتب تسمل الطلبات والدارة ادلولية وخيطران املكتب ادلويل به.
" "2اللغات التالية اليت تقبلها:
(أ) العربية أو النلكزيية للطلبات ادلولية املودعة دلى مكتب ّ
تسمل الطلبات يف دوةل عضو يف جامعة
ادلول العربية أو مكتب يعمل لها بتكل الصفة؛
(ب) النلكزيية للطلبات ادلولية املودعة دلى ماكتب ّ
تسمل الطلبات الخرى.
املرفق بء
البحث ادلويل الضايف:
الواثئق املشموةل؛ والتقييدات والرشوط
ل تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف.
املرفق جمي
املوضوعات املستبعدة من البحث أو الفحص
املوضوعات املنصوص علهيا يف القاعدة  1.3/أو القاعدة  1.67واليت ل تُستبعد من البحث أو الفحص ،طبقا للامدة P
من هذا التفاق.
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املرفق دال
الرسوم والتعاب

اجلزء ا ألول .جدول الرسوم وا ألتعاب
نوع الرسوم أأو ا ألتعاب
رمس البحث (القاعدة (1.16أ))
الرمس الضايف (القاعدة (2.P0أ))
رمس الفحص المتهيدي (القاعدة (1.58ب))
رمس ادلفع املتأخر عن الفحص المتهيدي
الرمس الضايف (القاعدة (3.68أ))
رمس التحفظ (القاعداتن (2.P0ه) و(3.68ه))
(اثلثا)
رمس التقدمي املتأخر للكشوف التسلسلية (القاعداتن (1. 13ج)
و(13اثلثا))2.
2
تلكفة اعداد صور (القاعداتن (3.PPب) و(2.71ب))
تلكفة اعداد صور (القاعداتن (1./Pاثلثا) و)2./P
 عن أول  30صفحة -عن لك صفحة اضافية

املبلغ
(جنيه مرصي)
1

P000
P000
3000
املبلغ احملدد يف
القاعدة (58اثنيا)2.
3000
1600
1

200
50
200
3

اجلزء الثاين .الرشوط والنطاق فامي خيص ر ّد الرسوم وختفيضها:
( )1يُر ّد أي مبلغ يُدفع خطأ ،بدون سبب ،أو جتاوزا للمبلغ املس تحق ،لسداد الرسوم املشار الهيا يف اجلزء الول.
( )2ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب مسحوب طبقا للامدة  )1(1Pأو ( )3أو ( ،)Pقبل بدء
البحث ادلويل ،فان املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث ادلويل يُر ّد كمال.
( )3ويف احلالت اليت تس تفيد فهيا الدارة من نتا ج حبث سابق ُأخذت يف الاعتبار مبوجب القاعدة  ،12.Pيُر ّد
 %50من املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث بناء عىل طلب املودع.
( )Pويف احلالت املنصوص علهيا يف القاعدة  ،3.58يُر ّد كمل املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي.
( )5ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو طلب الفحص المتهيدي ادلويل قبل بدء الفحص المتهيدي
ادلويل ،فان املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي ادلويل يُر ّد كمال.
 1خيفّض هذا الرمس بنس بة  %25يف حال كن املودع ،أو كن لك مودع يف حال تعدد املودعني ،خشصا طبيعيا أو معنواي مواطنا مقامي يف مرص أو يف دوةل
صنفها البنك ادلويل يف فئة "البدلان املنخفضة ادلخل" أو "الرشحية ادلنيا من البدلان املتوسطة ادلخل" أو "الرشحية العليا من البدلان املتوسطة ادلخل".
 2يتلقى املودع ،اضافة اىل تقرير البحث ادلويل أو رأي ادارة الفحص المتهيدي ادلويل أو تقرير الفحص المتهيدي ادلويل ،نسخة بجملان عن لك وثيقة
مستشهد هبا يف تكل الواثئق.
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املرفق هاء
التصنيف
طبقا للامدة  6من التفاق ،حتدّ د الدارة نظام (أنظمة) التصنيف التايل (التالية) بلضافة اىل التصنيف ادلويل
للرباءات :ل يوجد.
املرفق واو
لغات املراسةل
طبقا للامدة  7من التفاق ،حتدّ د الدارة اللغة (اللغات) التالية:
العربية أو النلكزيية ،حسب اللغة اليت أودع هبا الطلب ادلويل أو تُرمج الهيا.
املرفق زاي
البحث ادلويل للطلبات الوطنية
طبقا للامدة  8من التفاق ،حتدّ د الدارة النطاق التايل لنشطة البحث ادلويل للطلبات الوطنية:
ل تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل للطلبات الوطنية.

[ييل ذكل املرفق الثامن]
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املرفق الثامن
مرشوع اتفاق
بني املنظمة ا ألوروبية للرباءات
واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
فامي خيص معل املكتب ا ألورويب للرباءات اكإدارة للبحث ادلويل
وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل
يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ديباجة
اإن املنظمة ا ألوروبية للرباءات واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية،
اإذ يعتربان أأ ّن مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات قامت ،بعد الاس امتع اإىل مشورة جلنة التعاون التقين ملعاهدة
التعاون بشأأن الرباءات ،بتعيني املنظمة ا ألوروبية للرباءات اكإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف
اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ووافقت عىل هذا التفاق طبقا للامدتني  )3(16و،)3(32

يوافقان عىل ما ييل:
املادة 1
املصطلحات والعبارات
) (1ألغراض هذا التفاق:
( أأ) "املعاهدة" تعىن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛
(ب) "الالحئة التنفيذية" تعىن الالحئة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج) "التعلاميت الإدارية" تعىن التعلاميت الإدارية للمعاهدة؛
(د) "املادة" تعىن اإحدى مواد املعاهدة (ما مل توجد اإشارة حمدّدة اإىل اإحدى مواد هذا التفاق)؛
(ه) "القاعدة" تعىن اإحدى قواعد الالحئة التنفيذية؛
(و) "ادلوةل املتعاقدة" تعىن دوةل طرف يف املعاهدة؛
(ز) "ا إلدارة" تعين املنظمة ا ألوروبية للرباءات؛
(ح) "املكتب ادلويل" يعين املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.
( )2و ألغراض هذا التفاق يكون للك املصطلحات والعبارات ا ألخرى املس تخدمة يف هذا التفاق واملس تخدمة
أأيضا يف املعاهدة أأو الالحئة التنفيذية أأو التعلاميت الإدارية املعىن نفسه الوارد يف املعاهدة والالحئة التنفيذية
والتعلاميت الإدارية.
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املادة 2
الالزتامات ا ألساس ية
( )1تضطلع الإدارة ابلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل وفقا للمعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الإدارية
وهذا التفاق ،وتقوم بوظائفها ا ألخرى اكإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل حس امب هو منصوص عليه يف
تكل النصوص.
( )2وتطبق الإدارة ،يف اضطالعها ابلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،لك القواعد املشرتكة للبحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل وتلزتم هبا ،وهتتدي عىل وجه خاص ابملبادئ الإرشادية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات فامي خيص
البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )3ويكون دلى الإدارة نظام لإدارة اجلودة وفقا للمتطلبات الواردة يف املبادئ الإرشادية ملعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات فامي خيص البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )Pويتبادل لك من الإدارة واملكتب ادلويل املساعدة يف أأداء الوظائف املبيّنة أأدانه ،ابلنظر اإىل وظائف لك مهنام
مبوجب املعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الإدارية وهذا التفاق وابلقدر اذلي يُعترب مناس با ابلنس بة ل إالدارة واملكتب
ادلويل عىل حد سواء.
املادة 3
اختصاصات الإدارة
( )1تعمل الإدارة اكإدارة للبحث ادلويل فامي يتعلق بأأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل الطلبات
التابع ألية دوةل متعاقدة حمدّ دة يف املرفق أألف من هذا التفاق أأو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط أأن حي ّدد
ذكل املكتب الإدارة املعنية هبذا الغرض ،و أأن تكون تكل الطلبات أأو ترجامهتا املقدمة ألغراض البحث ادلويل واردة ابللغة
أأو اإحدى اللغات احملدّ دة يف املرفق أألف من هذا التفاق ،و أأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة ،حسب الاقتضاء،
و أأن يكون أأي من الرشوط ا ألخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّد يف املرفق أألف من هذا التفاق قد اس تويف.
( )2وتعمل الإدارة اكإدارة للفحص المتهيدي ادلويل فامي يتعلق بأأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل
الطلبات التابع ألية دوةل متعاقدة حمدّدة يف املرفق أألف من هذا التفاق أأو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط
أأن حيدّد ذكل املكتب الإدارة املعنية هبذا الغرض ،و أأن تكون تكل الطلبات أأو ترجامهتا املقدمة ألغراض الفحص المتهيدي
ادلويل واردة ابللغة أأو اإحدى اللغات احملدّدة يف املرفق أألف من هذا التفاق ،و أأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة،
حسب الاقتضاء ،و أأن يكون أأي من الرشوط ا ألخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّ د يف املرفق أألف من هذا
التفاق قد اس تويف.
( )3ويف احلالت اليت يودع فهيا طلب دويل دلى املكتب ادلويل ابعتباره مكتبا لتسمل الطلـبات طبقا
للقاعدة (1.1/أأ)" ،"3تطبق الفقراتن ( )1و( )2كام لو اكن الطلب قد أأودع دلى مكتب تسمل خمتص مبوجب
القاعدة (1.1/أأ)" "1أأو " ،"2أأو (ب) أأو (ج) أأو القاعدة ".1"2.1/
( )Pوتقوم الإدارة بأأنشطة البحث ادلويل الإضايف طبقا للقاعدة (P5اثنيا) مضن احلدود اليت ّتقررها ،كام هو ّ
مبني يف
املرفق ابء من هذا التفاق.
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املادة P
املوضوعات غري املطلوب حبهثا أأو حفصها
ل تلزتم الإدارة ابلبحث طبقا للامدة  ()2(17أأ)" ،"1أأو الفحص طبقا للامدة  ()P(3Pأأ)" ،"1فامي خيص أأي طلب دويل
طاملا اعتربت أأ ّن ذكل الطلب يتصل مبوضوع منصوص عليه يف القاعدة  1.3/أأو  ،1.67حسب احلال ،فامي عدا املوضوعات
الوارد بياهنا يف املرفق جمي من هذا التفاق.
املادة 5
الرسوم وا ألتعاب
( )1يرد يف املرفق دال من هذا التفاق جدول بلك الرسوم ولك ا ألتعاب ا ألخرى اليت حيق ل إالدارة حتصيلها فامي
خيص ا ألعامل اليت تضطلع هبا اكإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل.
( )2وتقوم الإدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،مبا ييل:
" "1ر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث أأو ر ّد جزء منه ،أأو التنازل عن ذكل الرمس أأو ختفيضه،
يف احلالت اليت ميكن أأن يستند فهيا تقرير البحث ادلويل ،بشلك لك أأو جزيئ ،اإىل النتاجئ الواردة يف حبث سابق
(القاعداتن  3.16و)1.P1؛
" "2ور ّد املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث يف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أأو يُعترب
مسحواب قبل بدء البحث ادلويل.
( )3وتقوم الإدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،بر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد
رمس الفحص المتهيدي أأو ر ّد جزء منه يف احلالت اليت يُعترب فهيا طلب الفحص المتهيدي ادلويل كام لو مل يُقدم
(القاعدة  )3.58أأو يف حال حسب طلب الفحص المتهيدي ادلويل أأو الطلب ادلويل من قبل صاحبه قبل بدء الفحص
المتهيدي ادلويل.
املادة 6
التصنيف
ألغراض تطبيق القاعدتني  (3.P3أأ) و(5.70ب)ّ ،تبني الإدارة تصنيف املوضوع وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات.
وجيوز ل إالدارة أأيضا ،طبقا للقاعدتني  3.P3و ،5.70أأن ّتبني تصنيف املوضوع وفقا ألي تصنيف أخر للرباءات يرد بيانه يف
املرفق هاء من هذا التفاق مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو ّ
مبني يف ذكل املرفق.
املادة 7
لغات املراسةل اليت تس تخدهما الإدارة
ألغراض املراسةل مبا يف ذكل الاس امترات ،وخالف املراسالت مع املكتب ادلويل ،تس تخدم الإدارة اللغة أأو اإحدى
ترصح الإدارة
اللغات املشار اإلهيا يف املرفق واو ،مع مراعاة اللغة أأو اللغات املذكورة يف املرفق أألف واللغة أأو اللغات اليت ّ
ابس تخداهما طبقا للقاعدة (2./2ب).
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املادة 8
البحث ادلويل الطابع
تضطلع الإدارة بأأنشطة البحث ادلويل الطابع مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو وارد يف املرفق زاي من هذا التفاق.
املادة /
ادلخول حزي النفاذ
يدخل هذا التفاق حزي النفاذ يف  1يناير .2018
املادة 10
املدة والتجديد
يظ ّل هذا التفاق ساراي حىت  31ديسمرب 2027وعىل الطرفني فيه بدء التفاوض عىل جتديده يف موعد أأقصاه
يوليو .2026
املادة 11
التعديل
( )1دون الإخالل بأأحاكم الفقرتني ( )2و( )3جيوز ،رهن موافقة مجعية الاحتاد ادلويل ملعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات ،اإدخال تعديالت عىل هذا التفاق مبوجب اتفاق بني الطرفني فيه؛ ويبد أأ نفاذ تكل التعديالت يف التارخي املتفق
عليه.
( )2ودون الإخالل بأأحاكم الفقرة ( )3جيوز إادخال تعديالت عىل مرفقات هذا التفاق مبوجب اتفاق بني املدير
العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية والإدارة؛ وابلرمغ من أأحاكم الفقرة ( ،)Pيبد أأ نفاذ التعديالت يف التارخي املتفق عليه.
( )3وجيوز ل إالدارة ،يف اإخطار يوجه اإىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
" "1اإضافة بياانت اإىل البياانت املتعلقة ابللغات وادلول والواردة يف املرفق أألف من هذا التفاق؛
" "2وتعديل البياانت املتعلقة ابلبحث ادلويل الإضايف والواردة يف املرفق ابء من هذا التفاق؛
" "3وتعديل جدول الرسوم وا ألتعاب الوارد يف املرفق دال من هذا التفاق؛
" "Pوتعديل البياانت املتعلقة بأأنظمة تصنيف الرباءات والواردة يف املرفق هاء من هذا التفاق؛
" "5وتعديل البياانت املتعلقة بلغات املراسةل الواردة يف املرفق واو من هذا التفاق؛
" "6وتعديل البياانت املتعلقة بأأنشطة البحث ادلويل الطابع والواردة يف املرفق زاي من هذا التفاق.
( )Pويبد أأ نفاذ أأي تعديل أأخطر به وفقا للفقرة ( )3يف التارخي احملدّد يف الإخطار ،رشط أأن يكون ذكل التارخي:
" "1بعد اترخي اس تالم الإخطار من قبل املكتب ادلويل بس تة أأشهر عىل ا ألقل فامي خيص أأي تعديل
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يُدخل عىل املرفق ابء ويقيض بأأن الإدارة مل تعد تضطلع بأأنشطة البحث ادلويل الإضايف؛
" "2وبعد اترخي اس تالم الإخطار من قبل املكتب ادلويل بشهرين عىل ا ألقل فامي خيص أأي تغيري يف العمةل
أأو مبلغ الرسوم أأو ا ألتعاب الواردة يف املرفق دال ،و أأية اإضافة لرسوم أأو أأتعاب جديدة ،و أأي تغيري يف الرشوط اخلاصة بر ّد
الرسوم الواردة يف املرفق دال أأو ختفيضها.
املادة 12
الإهناء
( )1ينهتي رساين هذا التفاق قبل  31ديسمرب  2027يف احلالتني التاليتني:
" "1اإذا وهجت املنظمة ا ألوروبية للرباءات اإىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية إاشعارا مكتواب
ابإهناء هذا التفاق؛
" "2أأو اإذا وجه املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية إاشعارا مكتواب اإىل املنظمة ا ألوروبية للرباءات
ابإهناء هذا التفاق.
( )2وينهتي رساين هذا التفاق مبوجب الفقرة ( )1بعد عام واحد من اس تالم أأحد الطرفني الإشعار ابإهنائه ،ما مل
ُحتدّد مدة أأطول يف الإشعار أأو يتفق الطرفان عىل مدة أأقرص.
و إاثباات ملا تقدم وقّع الطرفان عىل هذا التفاق.
ُح ّرر يف [املدينة] يف [التارخي] بـنسختني أأصليتني ابللغات الإنلكزيية والفرنس ية وا ألملانية ،والنصوص الثالثة متساوية
يف احلجية.
نيابة عن املنظمة ا ألوروبية للرباءات:

نيابة عن املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
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املرفق أألف
ادلول واللغات
طبقا للامدة  3من هذا التفاق حتدّ د الإدارة:
" "1ادلول التالية اليت تعمل ابمسها:
وفق ًا للامدة :)1(3
أأية دوةل متعاقدة؛
وفقا للامدة :)2(3
أأية دوةل متعاقدة ،رشط أأن تكون الإدارة أأو اإدارة أأخرى معنية ابلبحث ادلويل يف دوةل طرف يف
اتفاقية الرباءات ا ألوروبية ،أأو تعمل نيابة عهنا ،قد أأعدّت تقرير البحث ادلويل،
يف حال حدّد مكتب تسمل الطلبات الإدارة ادلولية بناء عىل املادتني  )1(3و( ،)2تصبح الإدارة
ادلولية خمتصة فامي يتعلق ابلطلبات ادلولية املودعة دلى مكتب تسمل الطلبات اعتبارا من التارخي اذلي
يتفق عليه مكتب تسمل الطلبات والإدارة ادلولية وخيطران املكتب ادلويل به.
" "2اللغات التالية اليت تقبلها:
الإنلكزيية والفرنس ية وا ألملانية ،اإضافة اإىل اللغة الهولندية حني يكون مكتب امللكية الصناعية يف بلجياك
أأو هولندا.
املرفق ابء
البحث ادلويل الإضايف:
الواثئق املشموةل؛ والتقييدات والرشوط
تضطلع الإدارة بأأنشطة البحث ادلويل الإضايف عىل النحو التايل:
" "1تقبل الإدارة الامتسات البحث ادلويل الإضايف بناء عىل الطلبات ادلولية املودعة ،أأو الرتجامت املُقدمة،
ابللغات الإنلكزيية أأو الفرنس ية أأو ا ألملانية.
" "2ويغط البحث ادلويل الإضايف الواثئق املتاحة يف مجموعة الواثئق اليت تبحث فهيا الإدارة ،مبا فهيا دون
احلرص ،احلد ا ألدىن جملموعة الواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملبيّنة يف القاعدة .3P
" "3وعند الاقتضاء ،ترشع الإدارة ابلبحث الإضايف وفقا للقاعدة (P5اثنيا) (5.أأ) فقط يف حال توفرت صورة
من الكشف التسلسيل يف شلك اإلكرتوين يس تويف املعيار املنصوص عليه يف التعلاميت الإدارية ،وفقا للقاعدة
(P5اثنيا)(1.ج)" "2مث ُأرسلت اإلهيا وفقا للقاعدة (P5اثنيا)(P.هـ)"."3
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املرفق جمي
املوضوعات املستبعدة من البحث أأو الفحص
املوضوعات املنصوص علهيا يف القاعدة  1.3/أأو القاعدة  1.67واليت ل تُستبعد من البحث أأو الفحص ،طبقا للامدة P
من هذا التفاق ،يه اكلتايل:
لك املوضوعات اليت ختضع للبحث أأو الفحص يف اإطار اإجراءات منح الرباءات طبقا ألحاكم اتفاقية الرباءات
ا ألوروبية.
املرفق دال
الرسوم وا ألتعاب

اجلزء ا ألول :جدول الرسوم وا ألتعاب
نوع الرسوم أأو ا ألتعاب

رمس البحث (القاعدة (1.16أأ))
الرمس الإضايف (القاعدة  (2.P0أأ))
(اثنيا)
[رمس (رسوم) البحث الإضايف (القاعدة  (3. P5أأ))
رمس الفحص المتهيدي (القاعدة (1.58ب))
الرمس الإضايف (القاعدة  (3.68أأ))
[رمس التحفظ (القاعداتن (2.P0ه) و(3.68ه))
(اثلثا)
(اثلثا)
[رمس التقدمي املتأأخر للكشوف التسلسلية (القاعداتن (1. 13ج) و )2. 13

املبلغ
(العمةل)
1

1 875
1
1 875
1 875
1
1 /30
1
1 /30
875
230

اجلزء الثاين :الرشوط والنطاق فامي خيص ر ّد الرسوم وختفيضها:
( )1يُر ّد أأي مبلغ يُدفع خطأأ ،بدون سبب ،أأو جتاوزا للمبلغ املس تحق ،لسداد الرسوم املشار اإلهيا يف اجلزء ا ألول.
( )2ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أأو يُعترب مسحواب طبقا للامدة  )1(1Pأأو ( )3أأو ( ،)Pقبل بدء
البحث ادلويل ،فاإن املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث ادلويل يُر ّد اكمال.
( )3ويف احلالت اليت تس تفيد فهيا الإدارة من نتاجئ حبث سابق اكنت الإدارة قد أأجرته بشأأن طلب يُطالب
بأأولويته فامي خيص الطلب ادلويل ،وحسب درجة اس تفادة الإدارة املعنية من ذكل البحث السابق ،يُر ّد من الرمس املدفوع
لسداد رمس البحث القدر املذكور يف خطاب ُمرسل من الإدارة اإىل املكتب ادلويل واملنشور يف اجلريدة.
1
ُخيفّض هذا الرمس بنس بة  %75يف بعض الظروف (انظر القرار الإداري للمنظمة ا ألوروبية للرباءات املؤرخ  21أأكتوبر ( 2008اجلريدة الرمسية
للمنظمة ا ألوروبية للرباءات .)521 ،08T11 ،ملزيد من التفاصيل ،انظر اجلزء الثاين ،الفقرة (.)P
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( )Pحني يكون املودع ،أأو يف حال وجود أأكرث من مودع ،حني يكون لك مهنم خشص ًا طبيعي ًا ومواطن ًا يقمي يف
دوةل ليست طرف ًا يف اتفاقية الرباءات ا ألوروبية وتكون يف اترخي اإيداع الطلب أأو طلب الفحص المتهيدي ادلويل مصنّفة
كدوةل ذات دخل منخفض أأو من مضن الرشحية ادلنيا من البدلان املتوسطة ادلخل من قبل البنك ادلويلُ ،خيفّض رمس
(اثنيا)
البحث ورمس الفحص المتهيدي و أأي رمس اإضايف مس تحق بنس بة  .%75وحني تُبلّغ الإدارة بتغيري بناء عىل القاعدة /2
قبل بدء البحث ادلويل ،وقبل بدء الفحص ادلويل المتهيدي ،يف حال اإيداع طلب حفص متهيدي ،من شأأنه أأن يُعدّل تطبيق
ختفيض الرسوم ،جيوز ل إالدارة أأن تطلب من املودع دفع قمية رمس البحث أأو قمية رمس الفحص المتهيدي اكمةل قبل أأن ترشع
هذه الإدارة يف البحث أأو الفحص المتهيدي ،و أأن تطلب أأيض ًا دفع القمية الاكمةل ألي رمس اإضايف قد يُدعى املودع اإىل دفعه.
( )5ويف احلالت املنصوص علهيا يف القاعدة  ،3.58يُر ّد اكمل املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي.
( )6ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أأو طلب الفحص المتهيدي ادلويل قبل بدء الفحص المتهيدي
ادلويل ،فاإن املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي ادلويل ُير ّد اكمال.
( )7وتر ّد الإدارة املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث الإضايف يف احلالت اليت يُعترب فهيا الامتس ذكل البحث
الإضايف ،قبل الرشوع يف اإجرائه طبقا للقاعدة (P5اثنيا) (5.أأ) ،كام لو مل يُقدم طبقا للقاعدة (P5اثنيا)(5.ز).
( )8وتر ّد الإدارة املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث الإضايف اإذا اكنت ،بعد اس تالم الواثئق احملدّدة يف
القاعدة (P5اثنيا)(P.ه)" "1اإىل " ،"Pولكن قبل بدء البحث ادلويل الإضايف طبقا للقاعدة (P5اثنيا) (5.أأ) ،قد أُ ِ
خطرت بسحب
الطلب ادلويل أأو الامتس البحث الإضايف.
املرفق هاء
التصنيف
طبقا للامدة  6من التفاق ،حتدّ د الإدارة نظام ( أأنظمة) التصنيف التايل (التالية) ابلإضافة اإىل التصنيف ادلويل
للرباءات :التصنيف التعاوين للرباءات.
املرفق واو
لغات املراسةل
طبقا للامدة  7من التفاق حتدّ د الإدارة اللغة (اللغات) التالية:
الإنلكزيية أأو الفرنس ية أأو ا ألملانية ،حسب اللغة اليت أأودع هبا الطلب ادلويل أأو تُرمج اإلهيا.
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املرفق زاي
البحث ادلويل الطابع
طبقا للامدة  8من التفاق ،حت ّدد الإدارة النطاق التايل ألنشطة البحث ادلويل الطابع:
تضطلع الإدارة بأأنشطة البحث ادلويل الطابع عىل النحو التايل:
تُع ّد الإدارة تقرير حبث دويل الطابع (دون ر أأي خط ) نيابة عن بعض املاكتب الوطنية (مثل سويرسا وادلامنارك
والرنوجي) مع ًال بقانون ادلوةل اليت يعمل املكتب لصاحلها .وحدد رئيس املكتب ا ألورويب للرباءات قمية الرمس الواجب
دفعه لبحث دويل الطابع يف قرار اختذه مبوجب القاعدة  )1(3من قواعد الرسوم املنشورة يف جريدة املكتب الرمسية.
وتُعدّ الإدارة تقرير حبث دويل الطابع مصحوب بر أأي خط نيابة عن بعض املاكتب الوطنية (مثل هولندا وبلجياك)
مبوجب اتفاق معل ثنايئُ .وحتدد املاكتب الوطنية املعنية قمية الرمس الواجب دفعه لبحث دويل الطابع مصحوب
بر أأي خط .

[ييل ذكل املرفق التاسع]
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املرفق التاسع
مرشوع اتفاق
بني املكتب الس باين للرباءات والعالمات التجارية
واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
فامي خيص معل املكتب الس باين للرباءات والعالمات التجارية
كدارة للبحث ادلويل
وادارة للفحص المتهيدي ادلويل
يف اطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات

ديباجة
ان املكتب الس باين للرباءات والعالمات التجارية واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية،
اإذ يعتربان أ ّن مجعية معاهدة التعاون بشأن الرباءات قامت ،بعد الاس امتع اىل مشورة جلنة التعاون التقين ملعاهدة
التعاون بشأن الرباءات ،بتعيني املكتب الس باين للرباءات والعالمات التجارية كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي
ادلويل يف اطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات ووافقت عىل هذا التفاق طبقا للامدتني  )3(16و،)3(32

يوافقان عىل ما ييل:
املادة 1
املصطلحات والعبارات
( )1لغراض هذا التفاق:
(أ) "املعاهدة" تعىن معاهدة التعاون بشأن الرباءات؛
(ب) "الالحئة التنفيذية" تعىن الالحئة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج) "التعلاميت الدارية" تعىن التعلاميت الدارية للمعاهدة؛
(د) "املادة" تعىن احدى مواد املعاهدة (ما مل توجد اشارة حمدّدة اىل احدى مواد هذا التفاق)؛
(ه) "القاعدة" تعىن احدى قواعد الالحئة التنفيذية؛
(و) "ادلوةل املتعاقدة" تعىن دوةل طرف يف املعاهدة؛
(ز) "الدارة" تعين املكتب الس باين للرباءات والعالمات التجارية؛
(ح) "املكتب ادلويل" يعين املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.
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( )2ولغراض هذا التفاق يكون للك املصطلحات والعبارات الخرى املس تخدمة يف هذا التفاق واملس تخدمة
أيضا يف املعاهدة أو الالحئة التنفيذية أو التعلاميت الدارية املعىن نفسه الوارد يف املعاهدة والالحئة التنفيذية
والتعلاميت الدارية.
املادة 2
الالزتامات الساس ية
( )1تضطلع الدارة بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل وفقا للمعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية
وهذا التفاق ،وتقوم بوظائفها الخرى كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل حس امب هو منصوص عليه يف
تكل النصوص.
( )2وتطبق الدارة ،يف اضطالعها بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،لك القواعد املشرتكة للبحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل وتلزتم هبا ،وهتتدي عىل وجه خاص بملبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات فامي خيص
البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )3ويكون دلى الدارة نظام لدارة اجلودة وفقا للمتطلبات الواردة يف املبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات فامي خيص البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )Pويتبادل لك من الدارة واملكتب ادلويل املساعدة يف أداء الوظائف املبيّنة أدانه ،بلنظر اىل وظائف لك مهنام
مبوجب املعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية وهذا التفاق وبلقدر اذلي يُعترب مناس با بلنس بة لالدارة واملكتب
ادلويل عىل حد سواء.
املادة 3
اختصاصات الدارة
( )1تعمل الدارة كدارة للبحث ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل الطلبات
التابع لية دوةل متعاقدة حمدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط أن حي ّدد
ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض البحث ادلويل واردة بللغة
أو احدى اللغات احملدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة ،حسب الاقتضاء،
وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّد يف املرفق ألف من هذا التفاق قد اس تويف.
( )2وتعمل الدارة كدارة للفحص المتهيدي ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل
الطلبات التابع لية دوةل متعاقدة حمدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط
أن حيدّد ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض الفحص المتهيدي
ادلويل واردة بللغة أو احدى اللغات احملدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة،
حسب الاقتضاء ،وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّ د يف املرفق ألف من هذا
التفاق قد اس تويف.
( )3ويف احلالت اليت يودع فهيا طلب دويل دلى املكتب ادلويل بعتباره مكتبا لتسمل الطلـبات طبقا
للقاعدة (1.1/أ)" ،"3تطبق الفقراتن ( )1و( )2كام لو كن الطلب قد أودع دلى مكتب تسمل خمتص مبوجب
القاعدة (1.1/أ)" "1أو " ،"2أو (ب) أو (ج) أو القاعدة ."1"2.1/
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( )Pوتقوم الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف طبقا للقاعدة (P5اثنيا) مضن احلدود اليت ّتقررها ،كام هو ّ
مبني يف
املرفق بء من هذا التفاق.
املادة P
املوضوعات غري املطلوب حبهثا أو حفصها
ل تلزتم الدارة بلبحث طبقا للامدة ()2(17أ)" ،"1أو الفحص طبقا للامدة ()P(3Pأ)" ،"1فامي خيص أي طلب دويل
طاملا اعتربت أ ّن ذكل الطلب يتصل مبوضوع منصوص عليه يف القاعدة  1.3/أو  ،1.67حسب احلال ،فامي عدا املوضوعات
الوارد بياهنا يف املرفق جمي من هذا التفاق.
املادة 5
الرسوم والتعاب
( )1يرد يف املرفق دال من هذا التفاق جدول بلك الرسوم ولك التعاب الخرى اليت حيق لالدارة حتصيلها فامي
خيص العامل اليت تضطلع هبا كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل.
( )2وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،مبا ييل:
" "1ر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث أو ر ّد جزء منه ،أو التنازل عن ذكل الرمس أو ختفيضه،
يف احلالت اليت ميكن أن يستند فهيا تقرير البحث ادلويل ،بشلك لكي أو جزيئ ،اىل النتا ج الواردة يف حبث سابق
(القاعداتن  3.16و)1.P1؛
" "2ور ّد املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث يف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب
مسحوب قبل بدء البحث ادلويل.
( )3وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،بر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد
رمس الفحص المتهيدي أو ر ّد جزء منه يف احلالت اليت يُعترب فهيا طلب الفحص المتهيدي ادلويل كام لو مل يُقدم
(القاعدة  )3.58أو يف حال حسب طلب الفحص المتهيدي ادلويل أو الطلب ادلويل من قبل صاحبه قبل بدء الفحص
المتهيدي ادلويل.
املادة 6
التصنيف
لغراض تطبيق القاعدتني (3.P3أ) و(5.70ب)ّ ،تبني الدارة تصنيف املوضوع وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات.
وجيوز لالدارة أيضا ،طبقا للقاعدتني  3.P3و ،5.70أن ّتبني تصنيف املوضوع وفقا لي تصنيف أخر للرباءات يرد بيانه يف
املرفق هاء من هذا التفاق مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو ّ
مبني يف ذكل املرفق.
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املادة 7
لغات املراسةل اليت تس تخدهما الدارة
لغراض املراسةل مبا يف ذكل الاس امترات ،وخالف املراسالت مع املكتب ادلويل ،تس تخدم الدارة اللغة أو احدى
ترصح الدارة
اللغات املشار الهيا يف املرفق واو ،مع مراعاة اللغة أو اللغات املذكورة يف املرفق ألف واللغة أو اللغات اليت ّ
بس تخداهما طبقا للقاعدة (2./2ب).
املادة 8
البحث ادلويل الطابع
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو وارد يف املرفق زاي من هذا التفاق.
املادة /
ادلخول حزي النفاذ
يدخل هذا التفاق حزي النفاذ يف  1يناير .2018
املادة 10
املدة والتجديد
يظ ّل هذا التفاق ساراي حىت  31ديسمرب  .2027وعىل الطرفني فيه بدء التفاوض عىل جتديده يف موعد أقصاه
يوليو .2026
املادة 11
التعديل
( )1دون الخالل بأحاكم الفقرتني ( )2و( )3جيوز ،رهن موافقة مجعية الاحتاد ادلويل ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات ،ادخال تعديالت عىل هذا التفاق مبوجب اتفاق بني الطرفني فيه؛ ويبد أأ نفاذ تكل التعديالت يف التارخي
املتفق عليه.
( )2ودون الخالل بأحاكم الفقرة ( )3جيوز ادخال تعديالت عىل مرفقات هذا التفاق مبوجب اتفاق بني املدير
العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية والدارة؛ وبلرمغ من أحاكم الفقرة ( ،)Pيبدأ نفاذ التعديالت يف التارخي املتفق عليه.
( )3وجيوز لالدارة ،يف اخطار يوجه اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
" "1اضافة بياانت اىل البياانت املتعلقة بللغات وادلول والواردة يف املرفق ألف من هذا التفاق؛
" "2وتعديل البياانت املتعلقة بلبحث ادلويل الضايف والواردة يف املرفق بء من هذا التفاق؛
" "3وتعديل جدول الرسوم والتعاب الوارد يف املرفق دال من هذا التفاق؛
" "Pوتعديل البياانت املتعلقة بأنظمة تصنيف الرباءات والواردة يف املرفق هاء من هذا التفاق؛
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" "5وتعديل لغات املراسةل الواردة يف املرفق واو من هذا التفاق؛
" "6وتعديل البياانت املتعلقة بأنشطة البحث ادلويل الطابع والواردة يف املرفق زاي من هذا التفاق.
( )Pويبدأ نفاذ أي تعديل أخطر به وفقا للفقرة ( )3يف التارخي احملدّد يف الخطار ،رشط أن يكون ذكل التارخي:
" "1بعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بس تة أشهر عىل القل فامي خيص أي تعديل
يُدخل عىل املرفق بء ويقيض بأن الدارة مل تعد تضطلع بأنشطة البحث ادلويل الضايف؛
" "2وبعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بشهرين عىل القل فامي خيص أي تغيري يف العمةل
أو مبلغ الرسوم أو التعاب الواردة يف املرفق دال ،وأية اضافة لرسوم أو أتعاب جديدة ،وأي تغيري يف الرشوط اخلاصة بر ّد
الرسوم الواردة يف املرفق دال أو ختفيضها.
املادة 12
الهناء
( )1ينهتي رساين هذا التفاق قبل  31ديسمرب  2027يف احلالتني التاليتني:
" "1اذا وجه املكتب الس باين للرباءات والعالمات التجارية اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية
الفكرية اشعارا مكتوب بهناء هذا التفاق؛
" "2أو اذا وجه املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اشعارا مكتوب اىل املكتب الس باين للرباءات
والعالمات التجارية بهناء هذا التفاق.
( )2وينهتىي رساين هذا التفاق مبوجب الفقرة ( )1بعد عام واحد من اس تالم أحد الطرفني الشعار بهنائه ،ما مل
ُحتدّد مدة أطول يف الشعار أو يتفق الطرفان عىل مدة أقرص.
و إاثباات ملا تقدم وقّع الطرفان عىل هذا التفاق.
ُح ّرر يف [املدينة] يف [التارخي] بنسختني أصليتني بللغتني النلكزيية والس بانية ،والنصان متساواين يف احلجية.
نيابة عن املكتب الس باين للرباءات والعالمات التجارية:

نيابة عن املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
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املرفق ألف
ادلول واللغات
طبقا للامدة  3من هذا التفاق حتدّد الدارة:
" "1ادلول اليت تعمل بمسها:
وفقا للامدة :)1(3
أية دوةل متعاقدة طبقا للزتامات اس بانيا يف اطار املنظمة الوروبية للرباءات؛
وفقا للامدة :)2(3
أية دوةل متعاقدة طبقا للزتامات اس بانيا يف اطار املنظمة الوروبية للرباءات.
ويف حال حدّ د مكتب تسمل الطلبات الإدارة ادلولية بناء عىل املادتني  )1(3و( ،)2تصبح الإدارة ادلولية
خمتصة فامي يتعلق بلطلبات ادلولية املودعة دلى مكتب تسمل الطلبات اعتبارا من التارخي اذلي يتفق عليه
مكتب تسمل الطلبات والدارة ادلولية وخيطران املكتب ادلويل به.
" "2اللغة التالية اليت تقبلها:
الس بانية.
املرفق بء
البحث ادلويل الضايف:
الواثئق املشموةل؛ والتقييدات والرشوط
ل تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف.
املرفق جمي
املوضوعات غري املستبعدة من البحث أو الفحص
املوضوعات املنصوص علهيا يف القاعدة  1.3/أو القاعدة  1.67واليت ل تُستبعد من البحث أو الفحص ،طبقا للامدة P
من هذا التفاق ،يه كلتايل:
لك املوضوعات اليت ختضع للبحث أو الفحص يف اطار اجراءات منح الرباءات طبقا ألحاكم قانون الرباءات الس باين
رمق  2Pلس نة  2015الصادر يف  2Pيوليو .2015
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املرفق دال
الرسوم والتعاب

اجلزء ا ألول .جدول الرسوم وا ألتعاب
نوع الرسوم أأو ا ألتعاب
رمس البحث (القاعدة (1.16أ))
الرمس الضايف (القاعدة (2.P0أ))
رمس الفحص المتهيدي (القاعدة (1.58ب))
الرمس الضايف (القاعدة (3.68أ))
تلكفة اعداد صور (القاعداتن (3.PPب) و(2.71ب)) ،عن لك وثيقة
تلكفة اعداد صور (القاعداتن (1./Pاثلثا) و ،)2./Pعن لك صفحة

املبلغ
(يورو)
1

1875
1875
1
583.65
1
583.65
P.6/
0.23
1

اجلزء الثاين .الرشوط والنطاق فامي خيص ر ّد الرسوم وختفيضها:
( )1يُر ّد أي مبلغ يُدفع خطأ ،بدون سبب ،أو جتاوزا للمبلغ املس تحق ،لسداد الرسوم املشار الهيا يف اجلزء الول.
( )2ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب مسحوب طبقا للامدة  )1(1Pأو ( )3أو ( ،)Pقبل بدء
البحث ادلويل ،فان املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث ادلويل يُر ّد كمال.
( )3ويف احلالت اليت تس تفيد فهيا الدارة من نتا ج حبث سابق أجرته الدارة فعال بشأن طلب يُطالب بأولويته
فامي خيص الطلب ادلويل ،يُر ّد  100أو  %50من املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث بناء عىل الامتس من املودع ،حسب
درجة اس تفادة الدارة املعنية من ذكل البحث السابق.
( )Pويف احلالت املنصوص علهيا يف القاعدة  ،3.58يُر ّد كمل املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي.
( )5ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو طلب الفحص المتهيدي ادلويل قبل بدء الفحص المتهيدي
ادلويل ،فان املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي ادلويل يُر ّد كمال.

 1خيفّض هذا الرمس بنس بة  %75يف حال كن املودع ،أو كن لك مودع يف حال تعدد املودعني ،خشصا طبيعيا أو معنواي مواطنا مقامي يف دوةل غري طرف يف
التفاقية الوروبية للرباءات وصنفها البنك ادلويل يف فئة "البدلان املنخفضة ادلخل" أو "الرشحية ادلنيا من البدلان املتوسطة ادلخل" أو "الرشحية العليا من
البدلان املتوسطة ادلخل".
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املرفق هاء
التصنيف
طبقا للامدة  6من التفاق ،حتدّ د الدارة نظام (أنظمة) التصنيف التايل (التالية) بلضافة اىل التصنيف ادلويل
للرباءات :التصنيف التعاوين للرباءات.
املرفق واو
لغات املراسةل
طبقا للامدة  7من التفاق ،حتدّ د الدارة اللغة التالية:
الس بانية.
املرفق زاي
البحث ادلويل الطابع
طبقا للامدة  8من التفاق ،حتدّ د الدارة النطاق التايل لنشطة البحث ادلويل الطابع:
ل تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع.
[ييل ذكل املرفق العارش]
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املرفق العارش
مرشوع اتفاق
بني املكتب الفنلندي للرباءات والتسجيل
واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
فامي خيص معل املكتب الس باين للرباءات والعالمات التجارية
كدارة للبحث ادلويل
وادارة للفحص المتهيدي ادلويل
يف اطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات

ديباجة
ان املكتب الفنلندي للرباءات والتسجيل واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية،
اإذ يعتربان أ ّن مجعية معاهدة التعاون بشأن الرباءات قامت ،بعد الاس امتع اىل مشورة جلنة التعاون التقين ملعاهدة
التعاون بشأن الرباءات ،بتعيني املكتب الفنلندي للرباءات والتسجيل كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل
يف اطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات ووافقت عىل هذا التفاق طبقا للامدتني  )3(16و،)3(32

يوافقان عىل ما ييل:
املادة 1
املصطلحات والعبارات
( )1لغراض هذا التفاق:
(أ) "املعاهدة" تعىن معاهدة التعاون بشأن الرباءات؛
(ب) "الالحئة التنفيذية" تعىن الالحئة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج) "التعلاميت الدارية" تعىن التعلاميت الدارية للمعاهدة؛
(د) "املادة" تعىن احدى مواد املعاهدة (ما مل توجد اشارة حمدّدة اىل احدى مواد هذا التفاق)؛
(ه) "القاعدة" تعىن احدى قواعد الالحئة التنفيذية؛
(و) "ادلوةل املتعاقدة" تعىن دوةل طرف يف املعاهدة؛
(ز) "الدارة" تعين املكتب الفنلندي للرباءات والتسجيل؛
(ح) "املكتب ادلويل" يعين املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.
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( )2ولغراض هذا التفاق يكون للك املصطلحات والعبارات الخرى املس تخدمة يف هذا التفاق واملس تخدمة
أيضا يف املعاهدة أو الالحئة التنفيذية أو التعلاميت الدارية املعىن نفسه الوارد يف املعاهدة والالحئة التنفيذية
والتعلاميت الدارية.
املادة 2
الالزتامات الساس ية
( )1تضطلع الدارة بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل وفقا للمعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية
وهذا التفاق ،وتقوم بوظائفها الخرى كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل حس امب هو منصوص عليه يف
تكل النصوص.
( )2وتطبق الدارة ،يف اضطالعها بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،لك القواعد املشرتكة للبحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل وتلزتم هبا ،وهتتدي عىل وجه خاص بملبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات فامي خيص
البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )3ويكون دلى الدارة نظام لدارة اجلودة وفقا للمتطلبات الواردة يف املبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات فامي خيص البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )Pويتبادل لك من الدارة واملكتب ادلويل املساعدة يف أداء الوظائف املبيّنة أدانه ،بلنظر اىل وظائف لك مهنام
مبوجب املعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية وهذا التفاق وبلقدر اذلي يُعترب مناس با بلنس بة لالدارة واملكتب
ادلويل عىل حد سواء.
املادة 3
اختصاصات الدارة
( )1تعمل الدارة كدارة للبحث ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل الطلبات
التابع لية دوةل متعاقدة حمدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط أن حي ّدد
ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض البحث ادلويل واردة بللغة
أو احدى اللغات احملدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة ،حسب الاقتضاء،
وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّد يف املرفق ألف من هذا التفاق قد اس تويف.
( )2وتعمل الدارة كدارة للفحص المتهيدي ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل
الطلبات التابع لية دوةل متعاقدة حمدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط
أن حيدّد ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض الفحص المتهيدي
ادلويل واردة بللغة أو احدى اللغات احملدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة،
حسب الاقتضاء ،وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّ د يف املرفق ألف من هذا
التفاق قد اس تويف.
( )3ويف احلالت اليت يودع فهيا طلب دويل دلى املكتب ادلويل بعتباره مكتبا لتسمل الطلـبات طبقا
للقاعدة (1.1/أ)" ،"3تطبق الفقراتن ( )1و( )2كام لو كن الطلب قد أودع دلى مكتب تسمل خمتص مبوجب
القاعدة (1.1/أ)" "1أو " ،"2أو (ب) أو (ج) أو القاعدة ."1"2.1/
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( )Pوتقوم الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف طبقا للقاعدة (P5اثنيا) مضن احلدود اليت ّتقررها ،كام هو ّ
مبني يف
املرفق بء من هذا التفاق.
املادة P
املوضوعات غري املطلوب حبهثا أو حفصها
ل تلزتم الدارة بلبحث طبقا للامدة ()2(17أ)" ،"1أو الفحص طبقا للامدة ()P(3Pأ)" ،"1فامي خيص أي طلب دويل
طاملا اعتربت أ ّن ذكل الطلب يتصل مبوضوع منصوص عليه يف القاعدة  1.3/أو  ،1.67حسب احلال ،فامي عدا املوضوعات
الوارد بياهنا يف املرفق جمي من هذا التفاق.
املادة 5
الرسوم والتعاب
( )1يرد يف املرفق دال من هذا التفاق جدول بلك الرسوم ولك التعاب الخرى اليت حيق لالدارة حتصيلها فامي
خيص العامل اليت تضطلع هبا كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل.
( )2وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،مبا ييل:
" "1ر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث أو ر ّد جزء منه ،أو التنازل عن ذكل الرمس أو ختفيضه،
يف احلالت اليت ميكن أن يستند فهيا تقرير البحث ادلويل ،بشلك لكي أو جزيئ ،اىل النتا ج الواردة يف حبث سابق
(القاعداتن  3.16و)1.P1؛
" "2ور ّد املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث يف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب
مسحوب قبل بدء البحث ادلويل.
( )3وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،بر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد
رمس الفحص المتهيدي أو ر ّد جزء منه يف احلالت اليت يُعترب فهيا طلب الفحص المتهيدي ادلويل كام لو مل يُقدم
(القاعدة  )3.58أو يف حال حسب طلب الفحص المتهيدي ادلويل أو الطلب ادلويل من قبل صاحبه قبل بدء الفحص
المتهيدي ادلويل.
املادة 6
التصنيف
لغراض تطبيق القاعدتني (3.P3أ) و(5.70ب)ّ ،تبني الدارة تصنيف املوضوع وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات.
وجيوز لالدارة أيضا ،طبقا للقاعدتني  3.P3و ،5.70أن ّتبني تصنيف املوضوع وفقا لي تصنيف أخر للرباءات يرد بيانه يف
املرفق هاء من هذا التفاق مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو ّ
مبني يف ذكل املرفق.
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املادة 7
لغات املراسةل اليت تس تخدهما الدارة
لغراض املراسةل مبا يف ذكل الاس امترات ،وخالف املراسالت مع املكتب ادلويل ،تس تخدم الدارة اللغة أو احدى
ترصح الدارة
اللغات املشار الهيا يف املرفق واو ،مع مراعاة اللغة أو اللغات املذكورة يف املرفق ألف واللغة أو اللغات اليت ّ
بس تخداهما طبقا للقاعدة (2./2ب).
املادة 8
البحث ادلويل الطابع
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو وارد يف املرفق زاي من هذا التفاق.
املادة /
ادلخول حزي النفاذ
يدخل هذا التفاق حزي النفاذ يف  1يناير .2018
املادة 10
املدة والتجديد
يظ ّل هذا التفاق ساراي حىت  31ديسمرب  .2027وعىل الطرفني فيه بدء التفاوض عىل جتديده يف موعد أقصاه
يوليو .2026
املادة 11
التعديل
( )1دون الخالل بأحاكم الفقرتني ( )2و( )3جيوز ،رهن موافقة مجعية الاحتاد ادلويل ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات ،ادخال تعديالت عىل هذا التفاق مبوجب اتفاق بني الطرفني فيه؛ ويبد أأ نفاذ تكل التعديالت يف التارخي
املتفق عليه.
( )2ودون الخالل بأحاكم الفقرة ( )3جيوز ادخال تعديالت عىل مرفقات هذا التفاق مبوجب اتفاق بني املدير
العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية والدارة؛ وبلرمغ من أحاكم الفقرة ( ،)Pيبدأ نفاذ التعديالت يف التارخي املتفق عليه.
( )3وجيوز لالدارة ،يف اخطار يوجه اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
" "1اضافة بياانت اىل البياانت املتعلقة بللغات وادلول والواردة يف املرفق ألف من هذا التفاق؛
" "2وتعديل البياانت املتعلقة بلبحث ادلويل الضايف والواردة يف املرفق بء من هذا التفاق؛
" "3وتعديل جدول الرسوم والتعاب الوارد يف املرفق دال من هذا التفاق؛
" "Pوتعديل البياانت املتعلقة بأنظمة تصنيف الرباءات والواردة يف املرفق هاء من هذا التفاق؛
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" "5وتعديل لغات املراسةل الواردة يف املرفق واو من هذا التفاق؛
" "6وتعديل البياانت املتعلقة بأنشطة البحث ادلويل الطابع والواردة يف املرفق زاي من هذا التفاق.
( )Pويبدأ نفاذ أي تعديل أخطر به وفقا للفقرة ( )3يف التارخي احملدّد يف الخطار ،رشط أن يكون ذكل التارخي:
" "1بعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بس تة أشهر عىل القل فامي خيص أي تعديل
يُدخل عىل املرفق بء ويقيض بأن الدارة مل تعد تضطلع بأنشطة البحث ادلويل الضايف؛
" "2وبعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بشهرين عىل القل فامي خيص أي تغيري يف العمةل
أو مبلغ الرسوم أو التعاب الواردة يف املرفق دال ،وأية اضافة لرسوم أو أتعاب جديدة ،وأي تغيري يف الرشوط اخلاصة بر ّد
الرسوم الواردة يف املرفق دال أو ختفيضها.
املادة 12
الهناء
( )1ينهتي رساين هذا التفاق قبل  31ديسمرب  2027يف احلالتني التاليتني:
" "1اذا وجه املكتب الفنلندي للرباءات والتسجيل اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اشعارا
مكتوب بهناء هذا التفاق؛
" "2أو اذا وجه املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اشعارا مكتوب اىل املكتب الفنلندي للرباءات
والتسجيل بهناء هذا التفاق.
( )2وينهتىي رساين هذا التفاق مبوجب الفقرة ( )1بعد عام واحد من اس تالم أحد الطرفني الشعار بهنائه ،ما مل
ُحتدّد مدة أطول يف الشعار أو يتفق الطرفان عىل مدة أقرص.
و إاثباات ملا تقدم وقّع الطرفان عىل هذا التفاق.
ُح ّرر يف [املدينة] يف [التارخي] بنسختني أصليتني بللغة النلكزيية.
نيابة عن املكتب الفنلندي للرباءات والتسجيل:

نيابة عن املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
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املرفق ألف
ادلول واللغات
طبقا للامدة  3من هذا التفاق حتدّد الدارة:
" "1ادلول اليت تعمل بمسها:
وفقا للامدة :)1(3
أية دوةل متعاقدة طبقا للزتامات فنلندا يف اطار املنظمة الوروبية للرباءات؛
وفقا للامدة :)2(3
أية دوةل متعاقدة طبقا للزتامات فنلندا يف اطار املنظمة الوروبية للرباءات.
ويف حال حدّ د مكتب تسمل الطلبات الإدارة ادلولية بناء عىل املادتني  )1(3و( ،)2تصبح الإدارة ادلولية
خمتصة فامي يتعلق بلطلبات ادلولية املودعة دلى مكتب تسمل الطلبات اعتبارا من التارخي اذلي يتفق عليه
مكتب تسمل الطلبات والدارة ادلولية وخيطران املكتب ادلويل به.
" "2اللغات التالية اليت تقبلها:
الفنلندية والسويدية والنلكزيية.
املرفق بء
البحث ادلويل الضايف:
الواثئق املشموةل؛ والتقييدات والرشوط
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف عىل النحو التايل:
( )1تقبل الدارة الامتسات البحث ادلويل الضايف بناء عىل الطلبات ادلولية املودعة ،أو الرتجامت املُقدمة ،بللغات
النلكزيية أو الفنلندية أو السويدية.
( )2يغطي البحث ادلويل الضايف ،اضافة اىل احلد الدىن جملموعة الواثئق املنصوص علهيا يف القاعدة  3Pمن
معاهدة الرباءات ،عىل القل الواثئق بلفنلندية أو السويدية أو الرنوجيية أو ادلامنركية يف مجموعة حبث الدارة.
( )3تقوم الدارة بخطار املكتب ادلويل اذا جتاوز طلب البحث ادلويل الضايف املوارد املتاحة بوضوح وكذكل
عند العودة اىل الوضاع العادية.
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املرفق جمي
املوضوعات غري املستبعدة من البحث أو الفحص
املوضوعات املنصوص علهيا يف القاعدة  1.3/أو القاعدة  1.67واليت ل تُستبعد من البحث أو الفحص ،طبقا للامدة P
من هذا التفاق ،يه كلتايل:
لك املوضوعات اليت ختضع للبحث أو الفحص يف اطار اجراءات منح الرباءات طبقا ألحاكم قانون
الرباءات الفنلندي.
املرفق دال
الرسوم والتعاب

اجلزء ا ألول جدول الرسوم وا ألتعاب
نوع الرسوم أأو ا ألتعاب

املبلغ
(يورو)

رمس البحث (القاعدة (1.16أ))
الرمس الضايف (القاعدة (2.P0أ))
(اثنيا)
رمس البحث الضايف (القاعدة (3. P5أ))
رمس الفحص المتهيدي (القاعدة (1.58ب))
الرمس الضايف (القاعدة (3.68أ))
(اثلثا)
رمس التقدمي املتأخر للكشوف التسلسلية (القاعداتن (1. 13ج)
و(13اثلثا))2.
تلكفة اعداد صور (القواعد (3.PPب) و(P5اثنيا)(7.ج) و(2.71ب))
تلكفة اعداد صور (القاعدة  ،)2./Pعن لك صفحة

1875
1875
1875
600
600
200
1
20
0.60

اجلزء الثاين .الرشوط والنطاق فامي خيص ر ّد الرسوم وختفيضها:
( )1يُر ّد أي مبلغ يُدفع خطأ ،بدون سبب ،أو جتاوزا للمبلغ املس تحق ،لسداد الرسوم املشار الهيا يف اجلزء الول.
( )2ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب مسحوب طبقا للامدة  )1(1Pأو ( )3أو ( ،)Pقبل بدء
البحث ادلويل ،فان املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث ادلويل يُر ّد كمال.
( )3ويف احلالت اليت تس تفيد فهيا الدارة من نتا ج حبث وطين سابق أو حبث دويل أو حبث دويل اضايف أو
حبث دويل الطابع أجرته فعال الدارة أو ادارة براءات من شامل أوروب أو املكتب الورويب للرباءات بشأن طلب يُطالب
بأولويته فامي خيص الطلب ادلويل ،يُر ّد  300يورو من املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث.
( )Pويف احلالت املنصوص علهيا يف القاعدة  ،3.58يُر ّد كمل املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي.
 1يتلقى املودع ،اضافة اىل تقرير البحث ادلويل أو تقرير البحث ادلويل الضايف أو الرأي املكتوب لدارة الفحص المتهيدي ادلويل أو تقرير الفحص المتهيدي
ادلويل ،نسخة بجملان عن لك وثيقة مستشهد هبا يف تكل الواثئق.
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( )5ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو طلب الفحص المتهيدي ادلويل قبل بدء الفحص المتهيدي
ادلويل ،فان املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي ادلويل ُير ّد كمال.
( )6وتر ّد الدارة املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث الضايف يف احلالت اليت يُعترب فهيا الامتس ذكل البحث
الضايف ،قبل الرشوع يف اجرائه طبقا للقاعدة (P5اثنيا)(5.أ) ،كام لو مل يُقدم.
( )7وتر ّد الدارة املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث الضايف اذا كنت ،بعد اس تالم الواثئق احملدّدة يف
القاعدة (P5اثنيا)(P.ه)" "1اىل " ،"Pولكن قبل بدء البحث ادلويل الضايف طبقا للقاعدة (P5اثنيا)(5.أ) ،قد أُ ِّ
خطرت بسحب
الطلب ادلويل أو الامتس البحث الضايف.
املرفق هاء
التصنيف
طبقا للامدة  6من التفاق ،حتدّ د الدارة نظام (أنظمة) التصنيف التايل (التالية) بلضافة اىل التصنيف ادلويل
للرباءات :ل يوجد.
املرفق واو
لغات املراسةل
طبقا للامدة  7من التفاق ،حت ّدد الدارة اللغات التالية:
الفنلندية أو السويدية أو النلكزيية،
حسب اللغة اليت أودع هبا الطلب ادلويل أو تُرمج الهيا.
املرفق زاي
البحث ادلويل الطابع
طبقا للامدة  8من التفاق ،حتدّ د الدارة النطاق التايل لنشطة البحث ادلويل الطابع:
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع عىل النحو التايل:
أنشطة البحث ادلولية الطابع بشأن الطلبات الوطنية املودعة دلى الدارة.
[ييل ذكل املرفق احلادي عرش]

PCT/A/49/2
ANNEX XI

املرفق احلادي عرش
مرشوع اتفاق
بني حكومة ارسائيل
واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
فامي خيص معل مكتب ارسائيل للرباءات
كدارة للبحث ادلويل
وادارة للفحص المتهيدي ادلويل
يف اطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات

ديباجة
ان حكومة ارسائيل واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية،
اإذ يعتربان أ ّن مجعية معاهدة التعاون بشأن الرباءات قامت ،بعد الاس امتع اىل مشورة جلنة التعاون التقين ملعاهدة
التعاون بشأن الرباءات ،بتعيني مكتب ارسائيل للرباءات كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اطار
معاهدة التعاون بشأن الرباءات ووافقت عىل هذا التفاق طبقا للامدتني  )3(16و،)3(32

يوافقان عىل ما ييل:
املادة 1
املصطلحات والعبارات
( )1لغراض هذا التفاق:
(أ) "املعاهدة" تعىن معاهدة التعاون بشأن الرباءات؛
(ب) "الالحئة التنفيذية" تعىن الالحئة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج) "التعلاميت الدارية" تعىن التعلاميت الدارية للمعاهدة؛
(د) "املادة" تعىن احدى مواد املعاهدة (ما مل توجد اشارة حمدّدة اىل احدى مواد هذا التفاق)؛
(ه) "القاعدة" تعىن احدى قواعد الالحئة التنفيذية؛
(و) "ادلوةل املتعاقدة" تعىن دوةل طرف يف املعاهدة؛
(ز) "الدارة" تعين مكتب ارسائيل للرباءات؛
(ح) "املكتب ادلويل" يعين املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.
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( )2ولغراض هذا التفاق يكون للك املصطلحات والعبارات الخرى املس تخدمة يف هذا التفاق واملس تخدمة
أيضا يف املعاهدة أو الالحئة التنفيذية أو التعلاميت الدارية املعىن نفسه الوارد يف املعاهدة والالحئة التنفيذية
والتعلاميت الدارية.
املادة 2
الالزتامات الساس ية
( )1تضطلع الدارة بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل وفقا للمعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية
وهذا التفاق ،وتقوم بوظائفها الخرى كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل حس امب هو منصوص عليه يف
تكل النصوص.
( )2وتطبق الدارة ،يف اضطالعها بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،لك القواعد املشرتكة للبحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل وتلزتم هبا ،وهتتدي عىل وجه خاص بملبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات فامي خيص
البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )3ويكون دلى الدارة نظام لدارة اجلودة وفقا للمتطلبات الواردة يف املبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات فامي خيص البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )Pويتبادل لك من الدارة واملكتب ادلويل املساعدة يف أداء الوظائف املبيّنة أدانه ،بلنظر اىل وظائف لك مهنام
مبوجب املعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية وهذا التفاق وبلقدر اذلي يُعترب مناس با بلنس بة لالدارة واملكتب
ادلويل عىل حد سواء.
املادة 3
اختصاصات الدارة
( )1تعمل الدارة كدارة للبحث ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل الطلبات
التابع لية دوةل متعاقدة حمدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط أن حي ّدد
ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض البحث ادلويل واردة بللغة
أو احدى اللغات احملدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة ،حسب الاقتضاء،
وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّد يف املرفق ألف من هذا التفاق قد اس تويف.
( )2وتعمل الدارة كدارة للفحص المتهيدي ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل
الطلبات التابع لية دوةل متعاقدة حمدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط
أن حيدّد ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض الفحص المتهيدي
ادلويل واردة بللغة أو احدى اللغات احملدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة،
حسب الاقتضاء ،وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّ د يف املرفق ألف من هذا
التفاق قد اس تويف.
( )3ويف احلالت اليت يودع فهيا طلب دويل دلى املكتب ادلويل بعتباره مكتبا لتسمل الطلـبات طبقا
للقاعدة (1.1/أ)" ،"3تطبق الفقراتن ( )1و( )2كام لو كن الطلب قد أودع دلى مكتب تسمل خمتص مبوجب
القاعدة (1.1/أ)" "1أو " ،"2أو (ب) أو (ج) أو القاعدة ."1"2.1/
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( )Pوتقوم الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف طبقا للقاعدة (P5اثنيا) مضن احلدود اليت ّتقررها ،كام هو ّ
مبني يف
املرفق بء من هذا التفاق.
املادة P
املوضوعات غري املطلوب حبهثا أو حفصها
ل تلزتم الدارة بلبحث طبقا للامدة ()2(17أ)" ،"1أو الفحص طبقا للامدة ()P(3Pأ)" ،"1فامي خيص أي طلب دويل
طاملا اعتربت أ ّن ذكل الطلب يتصل مبوضوع منصوص عليه يف القاعدة  1.3/أو  ،1.67حسب احلال ،فامي عدا املوضوعات
الوارد بياهنا يف املرفق جمي من هذا التفاق.
املادة 5
الرسوم والتعاب
( )1يرد يف املرفق دال من هذا التفاق جدول بلك الرسوم ولك التعاب الخرى اليت حيق لالدارة حتصيلها فامي
خيص العامل اليت تضطلع هبا كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل.
( )2وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،مبا ييل:
" "1ر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث أو ر ّد جزء منه ،أو التنازل عن ذكل الرمس أو ختفيضه،
يف احلالت اليت ميكن أن يستند فهيا تقرير البحث ادلويل ،بشلك لكي أو جزيئ ،اىل النتا ج الواردة يف حبث سابق
(القاعداتن  3.16و)1.P1؛
" "2ور ّد املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث يف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب
مسحوب قبل بدء البحث ادلويل.
( )3وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،بر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد
رمس الفحص المتهيدي أو ر ّد جزء منه يف احلالت اليت يُعترب فهيا طلب الفحص المتهيدي ادلويل كام لو مل يُقدم
(القاعدة  )3.58أو يف حال حسب طلب الفحص المتهيدي ادلويل أو الطلب ادلويل من قبل صاحبه قبل بدء الفحص
المتهيدي ادلويل.
املادة 6
التصنيف
لغراض تطبيق القاعدتني (3.P3أ) و(5.70ب)ّ ،تبني الدارة تصنيف املوضوع وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات.
وجيوز لالدارة أيضا ،طبقا للقاعدتني  3.P3و ،5.70أن ّتبني تصنيف املوضوع وفقا لي تصنيف أخر للرباءات يرد بيانه يف
املرفق هاء من هذا التفاق مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو ّ
مبني يف ذكل املرفق.
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املادة 7
لغات املراسةل اليت تس تخدهما الدارة
لغراض املراسةل مبا يف ذكل الاس امترات ،وخالف املراسالت مع املكتب ادلويل ،تس تخدم الدارة اللغة أو احدى
ترصح الدارة
اللغات املشار الهيا يف املرفق واو ،مع مراعاة اللغة أو اللغات املذكورة يف املرفق ألف واللغة أو اللغات اليت ّ
بس تخداهما طبقا للقاعدة (2./2ب).
املادة 8
البحث ادلويل الطابع
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو وارد يف املرفق زاي من هذا التفاق.
املادة /
ادلخول حزي النفاذ
يدخل هذا التفاق حزي النفاذ يف  1يناير .2018
املادة 10
املدة والتجديد
يظ ّل هذا التفاق ساراي حىت  31ديسمرب  .2027وعىل الطرفني فيه بدء التفاوض عىل جتديده يف موعد أقصاه
يوليو .2026
املادة 11
التعديل
( )1دون الخالل بأحاكم الفقرتني ( )2و( )3جيوز ،رهن موافقة مجعية الاحتاد ادلويل ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات ،ادخال تعديالت عىل هذا التفاق مبوجب اتفاق بني الطرفني فيه؛ ويبد أأ نفاذ تكل التعديالت يف التارخي
املتفق عليه.
( )2ودون الخالل بأحاكم الفقرة ( )3جيوز ادخال تعديالت عىل مرفقات هذا التفاق مبوجب اتفاق بني املدير
العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية والدارة؛ وبلرمغ من أحاكم الفقرة ( ،)Pيبدأ نفاذ التعديالت يف التارخي املتفق عليه.
( )3وجيوز لالدارة ،يف اخطار يوجه اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
" "1اضافة بياانت اىل البياانت املتعلقة بللغات وادلول والواردة يف املرفق ألف من هذا التفاق؛
" "2وتعديل البياانت املتعلقة بلبحث ادلويل الضايف والواردة يف املرفق بء من هذا التفاق؛
" "3وتعديل جدول الرسوم والتعاب الوارد يف املرفق دال من هذا التفاق؛
" "Pوتعديل البياانت املتعلقة بأنظمة تصنيف الرباءات والواردة يف املرفق هاء من هذا التفاق؛
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" "5وتعديل لغات املراسةل الواردة يف املرفق واو من هذا التفاق؛
" "6وتعديل البياانت املتعلقة بأنشطة البحث ادلويل الطابع والواردة يف املرفق زاي من هذا التفاق.
( )Pويبدأ نفاذ أي تعديل أخطر به وفقا للفقرة ( )3يف التارخي احملدّد يف الخطار ،رشط أن يكون ذكل التارخي:
" "1بعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بس تة أشهر عىل القل فامي خيص أي تعديل
يُدخل عىل املرفق بء ويقيض بأن الدارة مل تعد تضطلع بأنشطة البحث ادلويل الضايف؛
" "2وبعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بشهرين عىل القل فامي خيص أي تغيري يف العمةل
أو مبلغ الرسوم أو التعاب الواردة يف املرفق دال ،وأية اضافة لرسوم أو أتعاب جديدة ،وأي تغيري يف الرشوط اخلاصة بر ّد
الرسوم الواردة يف املرفق دال أو ختفيضها.
املادة 12
الهناء
( )1ينهتي رساين هذا التفاق قبل  31ديسمرب  2027يف احلالتني التاليتني:
التفاق؛
التفاق.

" "1اذا وهجت حكومة ارسائيل اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اشعارا مكتوب بهناء هذا
" "2أو اذا وجه املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اشعارا مكتوب اىل حكومة ارسائيل بهناء هذا

( )2وينهتىي رساين هذا التفاق مبوجب الفقرة ( )1بعد عام واحد من اس تالم أحد الطرفني الشعار بهنائه ،ما مل
ُحتدّد مدة أطول يف الشعار أو يتفق الطرفان عىل مدة أقرص.
و إاثباات ملا تقدم وقّع الطرفان عىل هذا التفاق.
ُح ّرر يف [املدينة] يف [التارخي] بنسختني أصليتني بللغتني النلكزيية والعربية ،والنصان متساواين يف احلجية.
نيابة عن حكومة ارسائيل:

نيابة عن املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
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املرفق ألف
ادلول واللغات
طبقا للامدة  3من هذا التفاق حتدّد الدارة:
" "1ادلول اليت تعمل بمسها:
وفقا للامدة :)1(3
ارسائيل والولايت املتحدة المريكية وجورجيا؛
وفقا للامدة :)2(3
ارسائيل والولايت املتحدة المريكية وجورجيا.
وفامي خيص الولايت املتحدة المريكية ،س تعمل الدارة مبوجب املادة  )1(3رشيطة عدم تلقي الدارة أكرث
من  100طلبا دوليا من مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية خالل الربع املايل املعين.
ويف حال أعدت الدارة تقرير البحث ادلويل ،معلت الدارة أيضا مبوجب املادة  )2(3اذا اس توفيت
الرشوط املعنية .وملزيد من املعلومات ،يرىج زايرة املوقع:
.http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/mod-ilpo-isa-ipea.pdf
ويف حال حدّ د مكتب تسمل الطلبات الإدارة ادلولية بناء عىل املادتني  )1(3و( ،)2تصبح الإدارة ادلولية
خمتصة فامي يتعلق بلطلبات ادلولية املودعة دلى مكتب تسمل الطلبات اعتبارا من التارخي اذلي يتفق عليه
مكتب تسمل الطلبات والدارة ادلولية وخيطران املكتب ادلويل به.
" "2اللغة التالية اليت تقبلها:
النلكزيية.
املرفق بء
البحث ادلويل الضايف:
الواثئق املشموةل؛ والتقييدات والرشوط
ل تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف.
املرفق جمي
املوضوعات غري املستبعدة من البحث أو الفحص
املوضوعات املنصوص علهيا يف القاعدة  1.3/أو القاعدة  1.67واليت ل تُستبعد من البحث أو الفحص ،طبقا للامدة P
من هذا التفاق ،يه كلتايل:
لك املوضوعات اليت ختضع للبحث أو الفحص يف اطار اجراءات منح الرباءات طبقا ألحاكم قانون
الرباءات الرسائييل.
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املرفق دال
الرسوم والتعاب

اجلزء ا ألول .جدول الرسوم وا ألتعاب
نوع الرسوم أأو ا ألتعاب
رمس البحث (القاعدة (1.16أ))
الرمس الضايف (القاعدة (2.P0أ))
رمس الفحص المتهيدي (القاعدة (1.58ب))
رمس ادلفع املتأخر عن الفحص المتهيدي
الرمس الضايف (القاعدة (3.68أ))
رمس التقدمي املتأخر للكشوف التسلسلية
(القاعداتن (13اثلثا)(1.ج) و(13اثلثا))2.
تلكفة اعداد صور (القواعد (3.PPب) و(2.71ب) و(1./Pاثلثا) و،)2./P
عن لك وثيقة

املبلغ
(ش يلك ارسائييل جديد)
3518
3518
1508
املبلغ احملدد يف
القاعدة (58اثنيا)2.
1508
P52
P3

اجلزء الثاين .الرشوط والنطاق فامي خيص ر ّد الرسوم وختفيضها:
( )1يُر ّد أي مبلغ يُدفع خطأ ،بدون سبب ،أو جتاوزا للمبلغ املس تحق ،لسداد الرسوم املشار الهيا يف اجلزء الول.
( )2ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب مسحوب طبقا للامدة  )1(1Pأو ( )3أو ( ،)Pقبل بدء
البحث ادلويل ،فان املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث ادلويل يُر ّد كمال.
( )3ويف حال اس تفادت الدارة من نتا ج حبث سابق ،يُر ّد  %50من املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث ،حسب
درجة اس تفادة الدارة املعنية من ذكل البحث السابق.
( )Pويف احلالت املنصوص علهيا يف القاعدة  ،3.58يُر ّد كمل املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي.
( )5ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو طلب الفحص المتهيدي ادلويل قبل بدء الفحص المتهيدي
ادلويل ،فان املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي ادلويل ُير ّد كمال.
املرفق هاء
التصنيف
طبقا للامدة  6من التفاق ،حتدّ د الدارة نظام (أنظمة) التصنيف التايل (التالية) بلضافة اىل التصنيف ادلويل
للرباءات :ل يوجد.
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املرفق واو
لغات املراسةل
طبقا للامدة  7من التفاق ،حتدّ د الدارة اللغة (اللغات) التالية:
النلكزيية
املرفق زاي
البحث ادلويل الطابع
طبقا للامدة  8من التفاق ،حتدّ د الدارة النطاق التايل لنشطة البحث ادلويل الطابع:
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع بشأن الطلبات الوطنية.
[ييل ذكل املرفق الثاين عرش]
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املرفق الثاين عرش
مرشوع اتفاق
بني املكتب الهندي للرباءات
واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
فامي خيص معل املكتب الهندي للرباءات
كدارة للبحث ادلويل
وادارة للفحص المتهيدي ادلويل
يف اطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات

ديباجة
ان املكتب الهندي للرباءات واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية،
اإذ يعتربان أ ّن مجعية معاهدة التعاون بشأن الرباءات قامت ،بعد الاس امتع اىل مشورة جلنة التعاون التقين ملعاهدة
التعاون بشأن الرباءات ،بتعيني املكتب الهندي للرباءات كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اطار
معاهدة التعاون بشأن الرباءات ووافقت عىل هذا التفاق طبقا للامدتني  )3(16و،)3(32

يوافقان عىل ما ييل:
املادة 1
املصطلحات والعبارات
( )1لغراض هذا التفاق:
(أ) "املعاهدة" تعىن معاهدة التعاون بشأن الرباءات؛
(ب) "الالحئة التنفيذية" تعىن الالحئة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج) "التعلاميت الدارية" تعىن التعلاميت الدارية للمعاهدة؛
(د) "املادة" تعىن احدى مواد املعاهدة (ما مل توجد اشارة حمدّدة اىل احدى مواد هذا التفاق)؛
(ه) "القاعدة" تعىن احدى قواعد الالحئة التنفيذية؛
(و) "ادلوةل املتعاقدة" تعىن دوةل طرف يف املعاهدة؛
(ز) "الدارة" تعين املكتب الهندي للرباءات؛
(ح) "املكتب ادلويل" يعين املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.
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( )2ولغراض هذا التفاق يكون للك املصطلحات والعبارات الخرى املس تخدمة يف هذا التفاق واملس تخدمة
أيضا يف املعاهدة أو الالحئة التنفيذية أو التعلاميت الدارية املعىن نفسه الوارد يف املعاهدة والالحئة التنفيذية
والتعلاميت الدارية.
املادة 2
الالزتامات الساس ية
( )1تضطلع الدارة بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل وفقا للمعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية
وهذا التفاق ،وتقوم بوظائفها الخرى كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل حس امب هو منصوص عليه يف
تكل النصوص.
( )2وتطبق الدارة ،يف اضطالعها بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،لك القواعد املشرتكة للبحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل وتلزتم هبا ،وهتتدي عىل وجه خاص بملبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات فامي خيص
البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )3ويكون دلى الدارة نظام لدارة اجلودة وفقا للمتطلبات الواردة يف املبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات فامي خيص البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )Pويتبادل لك من الدارة واملكتب ادلويل املساعدة يف أداء الوظائف املبيّنة أدانه ،بلنظر اىل وظائف لك مهنام
مبوجب املعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية وهذا التفاق وبلقدر اذلي يُعترب مناس با بلنس بة لالدارة واملكتب
ادلويل عىل حد سواء.
املادة 3
اختصاصات الدارة
( )1تعمل الدارة كدارة للبحث ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل الطلبات
التابع لية دوةل متعاقدة حم ّددة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط أن حي ّدد
ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض البحث ادلويل واردة بللغة
أو احدى اللغات احملدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة ،حسب الاقتضاء،
وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّد يف املرفق ألف من هذا التفاق قد اس تويف.
( )2وتعمل الدارة كدارة للفحص المتهيدي ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل
الطلبات التابع لية دوةل متعاقدة حمدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط
أن حيدّد ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض الفحص المتهيدي
ادلويل واردة بللغة أو احدى اللغات احملدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة،
حسب الاقتضاء ،وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّ د يف املرفق ألف من هذا
التفاق قد اس تويف.
( )3ويف احلالت اليت يودع فهيا طلب دويل دلى املكتب ادلويل بعتباره مكتبا لتسمل الطلـبات طبقا
للقاعدة (1.1/أ)" ،"3تطبق الفقراتن ( )1و( )2كام لو كن الطلب قد أودع دلى مكتب تسمل خمتص مبوجب
القاعدة (1.1/أ)" "1أو " ،"2أو (ب) أو (ج) أو القاعدة ."1"2.1/
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( )Pوتقوم الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف طبقا للقاعدة (P5اثنيا) مضن احلدود اليت ّتقررها ،كام هو ّ
مبني يف
املرفق بء من هذا التفاق.
املادة P
املوضوعات غري املطلوب حبهثا أو حفصها
ل تلزتم الدارة بلبحث طبقا للامدة ()2(17أ)" ،"1أو الفحص طبقا للامدة ()P(3Pأ)" ،"1فامي خيص أي طلب دويل
طاملا اعتربت أ ّن ذكل الطلب يتصل مبوضوع منصوص عليه يف القاعدة  1.3/أو  ،1.67حسب احلال ،فامي عدا املوضوعات
الوارد بياهنا يف املرفق جمي من هذا التفاق.
املادة 5
الرسوم والتعاب
( )1يرد يف املرفق دال من هذا التفاق جدول بلك الرسوم ولك التعاب الخرى اليت حيق لالدارة حتصيلها فامي
خيص العامل اليت تضطلع هبا كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل.
( )2وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،مبا ييل:
" "1ر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث أو ر ّد جزء منه ،أو التنازل عن ذكل الرمس أو ختفيضه،
يف احلالت اليت ميكن أن يستند فهيا تقرير البحث ادلويل ،بشلك لكي أو جزيئ ،اىل النتا ج الواردة يف حبث سابق
(القاعداتن  3.16و)1.P1؛
" "2ور ّد املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث يف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب
مسحوب قبل بدء البحث ادلويل.
( )3وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،بر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد
رمس الفحص المتهيدي أو ر ّد جزء منه يف احلالت اليت يُعترب فهيا طلب الفحص المتهيدي ادلويل كام لو مل يُقدم
(القاعدة  )3.58أو يف حال حسب طلب الفحص المتهيدي ادلويل أو الطلب ادلويل من قبل صاحبه قبل بدء الفحص
المتهيدي ادلويل.
املادة 6
التصنيف
لغراض تطبيق القاعدتني (3.P3أ) و(5.70ب)ّ ،تبني الدارة تصنيف املوضوع وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات.
وجيوز لالدارة أيضا ،طبقا للقاعدتني  3.P3و ،5.70أن ّتبني تصنيف املوضوع وفقا لي تصنيف أخر للرباءات يرد بيانه يف
املرفق هاء من هذا التفاق مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو ّ
مبني يف ذكل املرفق.
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املادة 7
لغات املراسةل اليت تس تخدهما الدارة
لغراض املراسةل مبا يف ذكل الاس امترات ،وخالف املراسالت مع املكتب ادلويل ،تس تخدم الدارة اللغة أو احدى
ترصح الدارة
اللغات املشار الهيا يف املرفق واو ،مع مراعاة اللغة أو اللغات املذكورة يف املرفق ألف واللغة أو اللغات اليت ّ
بس تخداهما طبقا للقاعدة (2./2ب).
املادة 8
البحث ادلويل الطابع
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو وارد يف املرفق زاي من هذا التفاق.
املادة /
ادلخول حزي النفاذ
يدخل هذا التفاق حزي النفاذ يف  1يناير .2018
املادة 10
املدة والتجديد
يظ ّل هذا التفاق ساراي حىت  31ديسمرب  .2027وعىل الطرفني فيه بدء التفاوض عىل جتديده يف موعد أقصاه
يوليو .2026
املادة 11
التعديل
( )1دون الخالل بأحاكم الفقرتني ( )2و( )3جيوز ،رهن موافقة مجعية الاحتاد ادلويل ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات ،ادخال تعديالت عىل هذا التفاق مبوجب اتفاق بني الطرفني فيه؛ ويبد أأ نفاذ تكل التعديالت يف التارخي
املتفق عليه.
( )2ودون الخالل بأحاكم الفقرة ( )3جيوز ادخال تعديالت عىل مرفقات هذا التفاق مبوجب اتفاق بني املدير
العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية والدارة؛ وبلرمغ من أحاكم الفقرة ( ،)Pيبدأ نفاذ التعديالت يف التارخي املتفق عليه.
( )3وجيوز لالدارة ،يف اخطار يوجه اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
" "1اضافة بياانت اىل البياانت املتعلقة بللغات وادلول والواردة يف املرفق ألف من هذا التفاق؛
" "2وتعديل البياانت املتعلقة بلبحث ادلويل الضايف والواردة يف املرفق بء من هذا التفاق؛
" "3وتعديل جدول الرسوم والتعاب الوارد يف املرفق دال من هذا التفاق؛
" "Pوتعديل البياانت املتعلقة بأنظمة تصنيف الرباءات والواردة يف املرفق هاء من هذا التفاق؛
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" "5وتعديل لغات املراسةل الواردة يف املرفق واو من هذا التفاق؛
" "6وتعديل البياانت املتعلقة بأنشطة البحث ادلويل الطابع والواردة يف املرفق زاي من هذا التفاق.
( )Pويبدأ نفاذ أي تعديل أخطر به وفقا للفقرة ( )3يف التارخي احملدّد يف الخطار ،رشط أن يكون ذكل التارخي:
" "1بعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بس تة أشهر عىل القل فامي خيص أي تعديل
يُدخل عىل املرفق بء ويقيض بأن الدارة مل تعد تضطلع بأنشطة البحث ادلويل الضايف؛
" "2وبعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بشهرين عىل القل فامي خيص أي تغيري يف العمةل
أو مبلغ الرسوم أو التعاب الواردة يف املرفق دال ،وأية اضافة لرسوم أو أتعاب جديدة ،وأي تغيري يف الرشوط اخلاصة بر ّد
الرسوم الواردة يف املرفق دال أو ختفيضها.
املادة 12
الهناء
( )1ينهتي رساين هذا التفاق قبل  31ديسمرب  2027يف احلالتني التاليتني:
هذا التفاق؛

" "1اذا وجه املكتب الهندي للرباءات اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اشعارا مكتوب بهناء

" "2أو اذا وجه املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اشعارا مكتوب اىل املكتب الهندي للرباءات
بهناء هذا التفاق.
( )2وينهتىي رساين هذا التفاق مبوجب الفقرة ( )1بعد عام واحد من اس تالم أحد الطرفني الشعار بهنائه ،ما مل
ُحتدّد مدة أطول يف الشعار أو يتفق الطرفان عىل مدة أقرص.
و إاثباات ملا تقدم وقّع الطرفان عىل هذا التفاق.
ُح ّرر يف [املدينة] يف [التارخي] بنسختني أصليتني بللغة النلكزيية.
نيابة عن املكتب الهندي للرباءات:

نيابة عن املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
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املرفق ألف
ادلول واللغات
طبقا للامدة  3من هذا التفاق حتدّد الدارة:
" "1ادلول اليت تعمل بمسها:
وفقا للامدة :)1(3
الهند وايران (مجهورية  -السالمية)؛
وفقا للامدة :)2(3
الهند وايران (مجهورية  -السالمية).
ويف حال حدّ د مكتب تسمل الطلبات الإدارة ادلولية بناء عىل املادتني  )1(3و( ،)2تصبح الإدارة ادلولية
خمتصة فامي يتعلق بلطلبات ادلولية املودعة دلى مكتب تسمل الطلبات اعتبارا من التارخي اذلي يتفق عليه
مكتب تسمل الطلبات والدارة ادلولية وخيطران املكتب ادلويل به.
" "2اللغة التالية اليت تقبلها:
النلكزيية.
املرفق بء
البحث ادلويل الضايف:
الواثئق املشموةل؛ والتقييدات والرشوط
ل تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف.
املرفق جمي
املوضوعات غري املستبعدة من البحث أو الفحص
املوضوعات املنصوص علهيا يف القاعدة  1.3/أو القاعدة  1.67واليت ل تُستبعد من البحث أو الفحص ،طبقا للامدة P
من هذا التفاق ،يه كلتايل:
لك املوضوعات اليت ختضع للبحث أو الفحص يف اطار اجراءات منح الرباءات طبقا ألحاكم قانون الرباءات الهندي.
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املرفق دال
الرسوم والتعاب

اجلزء ا ألول .جدول الرسوم وا ألتعاب
نوع الرسوم أأو ا ألتعاب
رمس البحث (القاعدة (1.16أ))
الرمس الضايف (القاعدة (2.P0أ))
رمس الفحص المتهيدي (القاعدة (1.58ب))
 يف حال أصدرت الدارة تقرير البحث ادلويل يف احلالت الخرىرمس ادلفع املتأخر عن الفحص المتهيدي
الرمس الضايف (القاعدة (3.68أ))
 يف حال أصدرت الدارة تقرير البحث ادلويل يف احلالت الخرىرمس التحفظ (القاعداتن (2.P0ه) و(3.68ه))
رمس التقدمي املتأخر للكشوف التسلسلية
(القاعداتن (13اثلثا)(1.ج) و(13اثلثا))2.
تلكفة اعداد صور (القواعد (3.PPب) و(2.71ب)
و(1./Pاثلثا) و ،)2./Pعن لك صفحة

املبلغ
(روبية هندية)
)2500( 10000
)2500( 10000

1
1
1

)2500( 10000
)3000( 12000
املبلغ احملدد يف
القاعدة (58اثنيا)2.
1

1

)2500( 10000
)3000( 12000
1
)1000( P000
1

)1000( P000

1

P

اجلزء الثاين .الرشوط والنطاق فامي خيص ر ّد الرسوم وختفيضها:
( )1يُر ّد أي مبلغ يُدفع خطأ ،بدون سبب ،أو جتاوزا للمبلغ املس تحق ،لسداد الرسوم املشار الهيا يف اجلزء الول.
( )2ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب مسحوب طبقا للامدة  )1(1Pأو ( )3أو ( ،)Pقبل بدء
البحث ادلويل ،فان املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث ادلويل يُر ّد كمال.
( )3ويف احلالت اليت تس تفيد فهيا الدارة من نتا ج حبث سابق أجرته الدارة فعال بشأن طلب يُطالب بأولويته
فامي خيص الطلب ادلويل ،يُر ّد  25اىل  %50من املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث ،حسب درجة اس تفادة الدارة املعنية
من ذكل البحث السابق.
( )Pويف احلالت املنصوص علهيا يف القاعدة  ،3.58يُر ّد كمل املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي.

 1تطبَّق املبالغ الواردة بني قوسني يف حاةل ايداع فرد.

PCT/A/49/2
Annex XII
8

( )5ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو املطلب قبل بدء الفحص المتهيدي ادلويل ،يُر ّد رمس الفحص
المتهيدي انقص رمس معاجلة يساوي مبلغ رمس الحاةل كام حدده املكتب الهندي للرباءات بصفته مكتب ّ
تسمل طلبات يف
اطار معاهدة الرباءات.
املرفق هاء
التصنيف
طبقا للامدة  6من التفاق ،حتدّ د الدارة نظام (أنظمة) التصنيف التايل (التالية) بلضافة اىل التصنيف ادلويل
للرباءات :ل يوجد.
املرفق واو
لغات املراسةل
طبقا للامدة  7من التفاق ،حتدّ د الدارة اللغة التالية:
النلكزيية.
املرفق زاي
البحث ادلويل الطابع
طبقا للامدة  8من التفاق ،حتدّ د الدارة النطاق التايل لنشطة البحث ادلويل الطابع:
ل تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع.
[ييل ذكل املرفق الثالث عرش]
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املرفق الثالث عرش
مرشوع اتفاق
بني مكتب اليابن للرباءات
واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
فامي خيص معل مكتب اليابن للرباءات
كدارة للبحث ادلويل
وادارة للفحص المتهيدي ادلويل
يف اطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات

ديباجة
ان مكتب اليابن للرباءات واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية،
اإذ يعتربان أ ّن مجعية معاهدة التعاون بشأن الرباءات قامت ،بعد الاس امتع اىل مشورة جلنة التعاون التقين ملعاهدة
التعاون بشأن الرباءات ،بتعيني مكتب اليابن للرباءات كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اطار
معاهدة التعاون بشأن الرباءات ووافقت عىل هذا التفاق طبقا للامدتني  )3(16و،)3(32

يوافقان عىل ما ييل:
املادة 1
املصطلحات والعبارات
( )1لغراض هذا التفاق:
(أ) "املعاهدة" تعىن معاهدة التعاون بشأن الرباءات؛
(ب) "الالحئة التنفيذية" تعىن الالحئة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج) "التعلاميت الدارية" تعىن التعلاميت الدارية للمعاهدة؛
(د) "املادة" تعىن احدى مواد املعاهدة (ما مل توجد اشارة حمدّدة اىل احدى مواد هذا التفاق)؛
(ه) "القاعدة" تعىن احدى قواعد الالحئة التنفيذية؛
(و) "ادلوةل املتعاقدة" تعىن دوةل طرف يف املعاهدة؛
(ز) "الدارة" تعين مكتب اليابن للرباءات؛
(ح) "املكتب ادلويل" يعين املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.
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( )2ولغراض هذا التفاق يكون للك املصطلحات والعبارات الخرى املس تخدمة يف هذا التفاق واملس تخدمة
أيضا يف املعاهدة أو الالحئة التنفيذية أو التعلاميت الدارية املعىن نفسه الوارد يف املعاهدة والالحئة التنفيذية
والتعلاميت الدارية.
املادة 2
الالزتامات الساس ية
( )1تضطلع الدارة بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل وفقا للمعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية
وهذا التفاق ،وتقوم بوظائفها الخرى كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل حس امب هو منصوص عليه يف
تكل النصوص.
( )2وتطبق الدارة ،يف اضطالعها بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،لك القواعد املشرتكة للبحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل وتلزتم هبا ،وهتتدي عىل وجه خاص بملبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات فامي خيص
البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )3ويكون دلى الدارة نظام لدارة اجلودة وفقا للمتطلبات الواردة يف املبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات فامي خيص البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )Pويتبادل لك من الدارة واملكتب ادلويل املساعدة يف أداء الوظائف املبيّنة أدانه ،بلنظر اىل وظائف لك مهنام
مبوجب املعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية وهذا التفاق وبلقدر اذلي يُعترب مناس با بلنس بة لالدارة واملكتب
ادلويل عىل حد سواء.
املادة 3
اختصاصات الدارة
( )1تعمل الدارة كدارة للبحث ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل الطلبات
التابع لية دوةل متعاقدة حمدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط أن حي ّدد
ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض البحث ادلويل واردة بللغة
أو احدى اللغات احملدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة ،حسب الاقتضاء،
وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّد يف املرفق ألف من هذا التفاق قد اس تويف.
( )2وتعمل الدارة كدارة للفحص المتهيدي ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل
الطلبات التابع لية دوةل متعاقدة حمدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط
أن حيدّد ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض الفحص المتهيدي
ادلويل واردة بللغة أو احدى اللغات احملدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة،
حسب الاقتضاء ،وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّ د يف املرفق ألف من هذا
التفاق قد اس تويف.
( )3ويف احلالت اليت يودع فهيا طلب دويل دلى املكتب ادلويل بعتباره مكتبا لتسمل الطلـبات طبقا
للقاعدة (1.1/أ)" ،"3تطبق الفقراتن ( )1و( )2كام لو كن الطلب قد أودع دلى مكتب تسمل خمتص مبوجب
القاعدة (1.1/أ)" "1أو " ،"2أو (ب) أو (ج) أو القاعدة ."1"2.1/
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( )Pوتقوم الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف طبقا للقاعدة (P5اثنيا) مضن احلدود اليت ّتقررها ،كام هو ّ
مبني يف
املرفق بء من هذا التفاق.
املادة P
املوضوعات غري املطلوب حبهثا أو حفصها
ل تلزتم الدارة بلبحث طبقا للامدة ()2(17أ)" ،"1أو الفحص طبقا للامدة ()P(3Pأ)" ،"1فامي خيص أي طلب دويل
طاملا اعتربت أ ّن ذكل الطلب يتصل مبوضوع منصوص عليه يف القاعدة  1.3/أو  ،1.67حسب احلال ،فامي عدا املوضوعات
الوارد بياهنا يف املرفق جمي من هذا التفاق.
املادة 5
الرسوم والتعاب
( )1يرد يف املرفق دال من هذا التفاق جدول بلك الرسوم ولك التعاب الخرى اليت حيق لالدارة حتصيلها فامي
خيص العامل اليت تضطلع هبا كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل.
( )2وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،مبا ييل:
" "1ر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث أو ر ّد جزء منه ،أو التنازل عن ذكل الرمس أو ختفيضه،
يف احلالت اليت ميكن أن يستند فهيا تقرير البحث ادلويل ،بشلك لكي أو جزيئ ،اىل النتا ج الواردة يف حبث سابق
(القاعداتن  3.16و)1.P1؛
" "2ور ّد املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث يف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب
مسحوب قبل بدء البحث ادلويل.
( )3وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،بر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد
رمس الفحص المتهيدي أو ر ّد جزء منه يف احلالت اليت يُعترب فهيا طلب الفحص المتهيدي ادلويل كام لو مل يُقدم
(القاعدة  )3.58أو يف حال حسب طلب الفحص المتهيدي ادلويل أو الطلب ادلويل من قبل صاحبه قبل بدء الفحص
المتهيدي ادلويل.
املادة 6
التصنيف
لغراض تطبيق القاعدتني (3.P3أ) و(5.70ب)ّ ،تبني الدارة تصنيف املوضوع وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات.
وجيوز لالدارة أيضا ،طبقا للقاعدتني  3.P3و ،5.70أن ّتبني تصنيف املوضوع وفقا لي تصنيف أخر للرباءات يرد بيانه يف
املرفق هاء من هذا التفاق مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو ّ
مبني يف ذكل املرفق.
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املادة 7
لغات املراسةل اليت تس تخدهما الدارة
لغراض املراسةل مبا يف ذكل الاس امترات ،وخالف املراسالت مع املكتب ادلويل ،تس تخدم الدارة اللغة أو احدى
ترصح الدارة
اللغات املشار الهيا يف املرفق واو ،مع مراعاة اللغة أو اللغات املذكورة يف املرفق ألف واللغة أو اللغات اليت ّ
بس تخداهما طبقا للقاعدة (2./2ب).
املادة 8
البحث ادلويل الطابع
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو وارد يف املرفق زاي من هذا التفاق.
املادة /
ادلخول حزي النفاذ
يدخل هذا التفاق حزي النفاذ يف  1يناير .2018
املادة 10
املدة والتجديد
يظ ّل هذا التفاق ساراي حىت  31ديسمرب  .2027وعىل الطرفني فيه بدء التفاوض عىل جتديده يف موعد أقصاه
يوليو .2026
املادة 11
التعديل
( )1دون الخالل بأحاكم الفقرتني ( )2و( )3جيوز ،رهن موافقة مجعية الاحتاد ادلويل ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات ،ادخال تعديالت عىل هذا التفاق مبوجب اتفاق بني الطرفني فيه؛ ويبد أأ نفاذ تكل التعديالت يف التارخي
املتفق عليه.
( )2ودون الخالل بأحاكم الفقرة ( )3جيوز ادخال تعديالت عىل مرفقات هذا التفاق مبوجب اتفاق بني املدير
العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية والدارة؛ وبلرمغ من أحاكم الفقرة ( ،)Pيبدأ نفاذ التعديالت يف التارخي املتفق عليه.
( )3وجيوز لالدارة ،يف اخطار يوجه اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
" "1اضافة بياانت اىل البياانت املتعلقة بللغات وادلول والواردة يف املرفق ألف من هذا التفاق؛
" "2وتعديل البياانت املتعلقة بلبحث ادلويل الضايف والواردة يف املرفق بء من هذا التفاق؛
" "3وتعديل جدول الرسوم والتعاب الوارد يف املرفق دال من هذا التفاق؛
" "Pوتعديل البياانت املتعلقة بأنظمة تصنيف الرباءات والواردة يف املرفق هاء من هذا التفاق؛
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" "5وتعديل لغات املراسةل الواردة يف املرفق واو من هذا التفاق؛
" "6وتعديل البياانت املتعلقة بأنشطة البحث ادلويل الطابع والواردة يف املرفق زاي من هذا التفاق.
( )Pويبدأ نفاذ أي تعديل أخطر به وفقا للفقرة ( )3يف التارخي احملدّد يف الخطار ،رشط أن يكون ذكل التارخي:
" "1بعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بس تة أشهر عىل القل فامي خيص أي تعديل
يُدخل عىل املرفق بء ويقيض بأن الدارة مل تعد تضطلع بأنشطة البحث ادلويل الضايف؛
" "2وبعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بشهرين عىل القل فامي خيص أي تغيري يف العمةل
أو مبلغ الرسوم أو التعاب الواردة يف املرفق دال ،وأية اضافة لرسوم أو أتعاب جديدة ،وأي تغيري يف الرشوط اخلاصة بر ّد
الرسوم الواردة يف املرفق دال أو ختفيضها.
املادة 12
الهناء
( )1ينهتي رساين هذا التفاق قبل  31ديسمرب  2027يف احلالتني التاليتني:
هذا التفاق؛

" "1اذا وجه مكتب اليابن للرباءات اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اشعارا مكتوب بهناء

" "2أو اذا وجه املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اشعارا مكتوب اىل مكتب اليابن للرباءات
بهناء هذا التفاق.
( )2وينهتىي رساين هذا التفاق مبوجب الفقرة ( )1بعد عام واحد من اس تالم أحد الطرفني الشعار بهنائه ،ما مل
ُحتدّد مدة أطول يف الشعار أو يتفق الطرفان عىل مدة أقرص.
و إاثباات ملا تقدم وقّع الطرفان عىل هذا التفاق.
ُح ّرر يف [املدينة] يف [التارخي] بنسختني أصليتني بللغتني النلكزيية واليابنية ،والنصان متساواين يف احلجية.
نيابة عن مكتب اليابن للرباءات:

نيابة عن املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
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املرفق ألف
ادلول واللغات
طبقا للامدة  3من هذا التفاق حتدّد الدارة:
" "1ادلول اليت تعمل بمسها:
وفقا للامدة :)1(3
اليابن وبروين دار السالم ومكبوداي واندونيس يا ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية ومالزياي والفلبني
ومجهورية كوراي وس نغافورة واتيلند والولايت املتحدة المريكية وفييت انم؛
وفقا للامدة :)2(3
يف احلالت اليت تعدّ فهيا الدارة تقرير البحث ادلويل،
اليابن وبروين دار السالم ومكبوداي واندونيس يا ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية ومالزياي والفلبني
ومجهورية كوراي وس نغافورة واتيلند والولايت املتحدة المريكية وفييت انم.
فامي خيص الولايت املتحدة المريكية ،س تعمل الدارة مبوجب املادة  )1(3رشيطة (أ) أن يقدَّم الطلب
ادلويل بللغة النلكزيية؛ (ب) وأن تكون مطالبات الطلب ادلويل موهجة اىل جمال التكنولوجيا اخلرضاء
كام حتددها فئات التصنيف ادلويل للرباءات؛ (ج) وأل تتلقى الدارة أكرث من  5000طلب دويل من
مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية عىل مدى ثالث س نوات من  1يوليو  2015اىل
 30يونيو  2018ول أكرث من  P75طلبا يف الفصل الواحد .ويف حال أعدت الدارة تقرير البحث ادلويل،
معلت الدارة أيضا مبوجب املادة  )2(3اذا اس توفيت الرشوط املعنية .وملزيد من املعلومات ،يرىج زايرة
املوقع.wt/p.t.w-w:p-o..t:TT///.s:t.h./heT:w./:T./wps/.Tww//:Ttth :
ويف حال حدّ د مكتب تسمل الطلبات الإدارة ادلولية بناء عىل املادتني  )1(3و( ،)2تصبح الإدارة ادلولية
خمتصة فامي يتعلق بلطلبات ادلولية املودعة دلى مكتب تسمل الطلبات اعتبارا من التارخي اذلي يتفق عليه
مكتب تسمل الطلبات والدارة ادلولية وخيطران املكتب ادلويل به.
" "2اللغات التالية اليت تقبلها:
(أ) للطلبات ادلولية املودعة دلى مكتب ّ
تسمل الطلبات يف اليابن أو املكتب العامل بمسه:
اليابنية والنلكزيية؛
(ب) للطلبات ادلولية املودعة دلى مكتب ّ
تسمل الطلبات يف ،أو املكتب العامل بمس ،بروين دار
السالم ومكبوداي واندونيس يا ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية ومالزياي والفلبني وس نغافورة واتيلند
والولايت املتحدة المريكية وفييت انم:
النلكزيية؛
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(ج)

للطلبات ادلولية املودعة دلى مكتب ّ
تسمل الطلبات يف مجهورية كوراي:

اليابنية.
املرفق بء
البحث ادلويل الضايف:
الواثئق املشموةل؛ والتقييدات والرشوط
ل تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف.
املرفق جمي
املوضوعات غري املستبعدة من البحث أو الفحص
املوضوعات املنصوص علهيا يف القاعدة  1.3/أو القاعدة  1.67واليت ل تُستبعد من البحث أو الفحص ،طبقا للامدة P
من هذا التفاق ،يه كلتايل:
لك املوضوعات اليت ختضع للبحث أو الفحص يف اطار اجراءات منح الرباءات طبقا ألحاكم قانون الرباءات اليابين؛
ومناجه عالج جسم النسان بجلراحة أو التطبيب وكذكل مناجه التشخيص.
املرفق دال
الرسوم والتعاب

اجلزء ا ألول .جدول الرسوم وا ألتعاب
نوع الرسوم أأو ا ألتعاب
رمس البحث (القاعدة (1.16أ))
(لطلب بللغة اليابنية)
رمس البحث (القاعدة (1.16أ))
(لطلب بللغة النلكزيية)
الرمس الضايف (القاعدة (2.P0أ))
(لطلب بللغة اليابنية)
الرمس الضايف (القاعدة (2.P0أ))
(لطلب بللغة النلكزيية)
رمس الفحص المتهيدي (القاعدة (1.58ب))
(لطلب بللغة اليابنية)
رمس الفحص المتهيدي (القاعدة (1.58ب))
(لطلب بللغة النلكزيية)

املبلغ
(ين ايبين)
70000

1

156000
60000
126000
26000
58000

 1خيفض هذا الرمس مبقدار الثلثني يف حاةل أودع فرد أو رشكة صغرية أو متوسطة برشت أعاملها أو أنشئت منذ أقل من عرش س نوات أو رشكة متناهية الصغر
الطلب بللغة اليابنية .ملزيد من التفاصيل ،يرىج زايرة املوقع ./h.ttT./.s_suwThchsuwpTyos:ohzu/w//p.o.g.o..t:TT///.tth
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الرمس الضايف (القاعدة (3.68أ))
(لطلب بللغة اليابنية)
الرمس الضايف (القاعدة (3.68أ))
(لطلب بللغة النلكزيية)
تلكفة اعداد صور (القواعد (3.PPب) و(2.71ب)
و(1./Pاثلثا) و ،)2./Pعن لك وثيقة

15000
3P000
1P00

اجلزء الثاين .الرشوط والنطاق فامي خيص ر ّد الرسوم وختفيضها:
( )1يُر ّد أي مبلغ يُدفع خطأ ،بدون سبب ،أو جتاوزا للمبلغ املس تحق ،لسداد الرسوم املشار الهيا يف اجلزء الول.
( )2يُر ّد اما  28000ين ايبين (عن طلب بليابنية) 2أو  62000ين ايبين (عن طلب بلنلكزيية) بناء عىل
طلب املودع يف احلالت اليت تس تفيد فهيا الدارة من احدى أنشطة البحث السابق التالية بدرجة كبرية:
" "1يف احلالت اليت يطالب فهيا الطلب ادلويل بأولوية طلب دويل سابق خضع لبحث دويل
أجرته الدارة؛ البحث ادلويل للطلب ادلويل السابق؛
" "2ويف حاةل حبث سابق لطلب وطين ايبين خيص تسجيل براءة أو منوذج منفعة أودعه مودع
الطلب ادلويل؛
( )3ويف احلالت املنصوص علهيا يف القاعدة  ،3.58يُر ّد كمل املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي.
( )Pاذا كن ر ّد رمس البحث (يف حاةل الطلب ادلويل املسحوب أو املعترب مسحوب طبقا للامدة  )1(1Pأو ( )3أو
( )Pقبل بدء البحث ادلويل) ور ّد رمس الفحص المتهيدي (يف حاةل حسب الطلب ادلويل أو املطلب قبل بداية الفحص
المتهيدي ادلويل) غري متوافق مع القانون الوطين الساري عىل الدارة ،جاز لالدارة أل تر ّد تكل الرسوم.
املرفق هاء
التصنيف
طبقا للامدة  6من التفاق ،حتدّ د الدارة أنظمة التصنيف التالية بلضافة اىل التصنيف ادلويل للرباءات :ل يوجد.
املرفق واو
لغات املراسةل
طبقا للامدة  7من التفاق ،حتدّ د الدارة اللغة (اللغات) التالية:
اليابنية والنلكزيية.

 2خيفَّض املبلغ املردود من رمس البحث مبقدار الثلثني يف حال تطبيق ختفيض الرسوم.
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املرفق زاي
البحث ادلويل الطابع
طبقا للامدة  8من التفاق ،حتدّ د الدارة النطاق التايل لنشطة البحث ادلويل الطابع:
ل تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع.
[ييل ذكل املرفق الرابع عرش]
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املرفق الرابع عرش
مرشوع اتفاق
بني مكتب كوراي للملكية الفكرية
واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
فامي خيص معل مكتب كوراي للملكية الفكرية اكإدارة للبحث ادلويل
وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل
يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ديباجة
اإن مكتب كوراي للملكية الفكرية واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية،
اإذ يعتربان أأ ّن مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات قامت ،بعد الاس امتع اإىل مشورة جلنة التعاون التقين ملعاهدة
التعاون بشأأن الرباءات ،بتعيني مكتب كوراي للملكية الفكرية اكإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف
اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ووافقت عىل هذا التفاق طبقا للامدتني  )3(16و،)3(32

يوافقان عىل ما ييل:
املادة 1
املصطلحات والعبارات
) (1ألغراض هذا التفاق:
( أأ) "املعاهدة" تعىن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛
(ب) "الالحئة التنفيذية" تعىن الالحئة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج) "التعلاميت الإدارية" تعىن التعلاميت الإدارية للمعاهدة؛
(د) "املادة" تعىن اإحدى مواد املعاهدة (ما مل توجد اإشارة حمدّدة اإىل اإحدى مواد هذا التفاق)؛
(ه) "القاعدة" تعىن اإحدى قواعد الالحئة التنفيذية؛
(و) "ادلوةل املتعاقدة" تعىن دوةل طرف يف املعاهدة؛
(ز) "ا إلدارة" تعين مكتب كوراي للملكية الفكرية؛
(ح) "املكتب ادلويل" يعين املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
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( )2و ألغراض هذا التفاق يكون للك املصطلحات والعبارات ا ألخرى املس تخدمة يف هذا التفاق واملس تخدمة
أأيضا يف املعاهدة أأو الالحئة التنفيذية أأو التعلاميت الإدارية املعىن نفسه الوارد يف املعاهدة والالحئة التنفيذية
والتعلاميت الإدارية.
املادة 2
الالزتامات ا ألساس ية
( )1تضطلع الإدارة ابلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل وفقا للمعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الإدارية
وهذا التفاق ،وتقوم بوظائفها ا ألخرى اكإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل حس امب هو منصوص عليه يف
تكل النصوص.
( )2وتطبق الإدارة ،يف اضطالعها ابلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،لك القواعد املشرتكة للبحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل وتلزتم هبا ،وهتتدي عىل وجه خاص ابملبادئ الإرشادية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات فامي خيص
البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )3ويكون دلى الإدارة نظام لإدارة اجلودة وفقا للمتطلبات الواردة يف املبادئ الإرشادية ملعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات فامي خيص البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )Pويتبادل لك من الإدارة واملكتب ادلويل املساعدة يف أأداء الوظائف املبيّنة أأدانه ،ابلنظر اإىل وظائف لك مهنام
مبوجب املعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الإدارية وهذا التفاق وابلقدر اذلي يُعترب مناس با ابلنس بة ل إالدارة واملكتب
ادلويل عىل حد سواء.
املادة 3
اختصاصات الإدارة
( )1تعمل الإدارة اكإدارة للبحث ادلويل فامي يتعلق بأأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل الطلبات
التابع ألية دوةل متعاقدة حمدّ دة يف املرفق أألف من هذا التفاق أأو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط أأن حي ّدد
ذكل املكتب الإدارة املعنية هبذا الغرض ،و أأن تكون تكل الطلبات أأو ترجامهتا املقدمة ألغراض البحث ادلويل واردة ابللغة
أأو اإحدى اللغات احملدّ دة يف املرفق أألف من هذا التفاق ،و أأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة ،حسب الاقتضاء،
و أأن يكون أأي من الرشوط ا ألخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّد يف املرفق أألف من هذا التفاق قد اس تويف.
( )2وتعمل الإدارة اكإدارة للفحص المتهيدي ادلويل فامي يتعلق بأأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل
الطلبات التابع ألية دوةل متعاقدة حمدّدة يف املرفق أألف من هذا التفاق أأو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط
أأن حيدّد ذكل املكتب الإدارة املعنية هبذا الغرض ،و أأن تكون تكل الطلبات أأو ترجامهتا املقدمة ألغراض الفحص المتهيدي
ادلويل واردة ابللغة أأو اإحدى اللغات احملدّدة يف املرفق أألف من هذا التفاق ،و أأن يكون مودع الطلب قد اختار الإدارة،
حسب الاقتضاء ،و أأن يكون أأي من الرشوط ا ألخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّ د يف املرفق أألف من هذا
التفاق قد اس تويف.
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( )3ويف احلالت اليت يودع فهيا طلب دويل دلى املكتب ادلويل ابعتباره مكتبا لتسمل الطلـبات طبقا
للقاعدة (1.1/أأ)" ،"3تطبق الفقراتن ( )1و( )2كام لو اكن الطلب قد أأودع دلى مكتب تسمل خمتص مبوجب
القاعدة (1.1/أأ)" "1أأو " ،"2أأو (ب) أأو (ج) أأو القاعدة ".1"2.1/
( )Pوتقوم الإدارة بأأنشطة البحث ادلويل الإضايف طبقا للقاعدة (P5اثنيا) مضن احلدود اليت ّتقررها ،كام هو ّ
مبني يف
املرفق ابء من هذا التفاق.
املادة P
املوضوعات غري املطلوب حبهثا أأو حفصها
ل تلزتم الإدارة ابلبحث طبقا للامدة  ()2(17أأ)" ،"1أأو الفحص طبقا للامدة  ()P(3Pأأ)" ،"1فامي خيص أأي طلب دويل
طاملا اعتربت أأ ّن ذكل الطلب يتصل مبوضوع منصوص عليه يف القاعدة  1.3/أأو  ،1.67حسب احلال ،فامي عدا املوضوعات
الوارد بياهنا يف املرفق جمي من هذا التفاق.
املادة 5
الرسوم وا ألتعاب
( )1يرد يف املرفق دال من هذا التفاق جدول بلك الرسوم ولك ا ألتعاب ا ألخرى اليت حيق ل إالدارة حتصيلها فامي
خيص ا ألعامل اليت تضطلع هبا اكإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل.
( )2وتقوم الإدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،مبا ييل:
" "1ر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث أأو ر ّد جزء منه ،أأو التنازل عن ذكل الرمس أأو ختفيضه،
يف احلالت اليت ميكن أأن يستند فهيا تقرير البحث ادلويل ،بشلك لك أأو جزيئ ،اإىل النتاجئ الواردة يف حبث سابق
(القاعداتن  3.16و)1.P1؛
" "2ور ّد املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث يف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أأو يُعترب
مسحواب قبل بدء البحث ادلويل.
( )3وتقوم الإدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،بر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد
رمس الفحص المتهيدي أأو ر ّد جزء منه يف احلالت اليت يُعترب فهيا طلب الفحص المتهيدي ادلويل كام لو مل يُقدم
(القاعدة  )3.58أأو يف حال حسب طلب الفحص المتهيدي ادلويل أأو الطلب ادلويل من قبل صاحبه قبل بدء الفحص
المتهيدي ادلويل.
املادة 6
التصنيف
ألغراض تطبيق القاعدتني  (3.P3أأ) و(5.70ب)ّ ،تبني الإدارة تصنيف املوضوع وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات.
وجيوز ل إالدارة أأيضا ،طبقا للقاعدتني  3.P3و ،5.70أأن ّتبني تصنيف املوضوع وفقا ألي تصنيف أخر للرباءات يرد بيانه يف
املرفق هاء من هذا التفاق مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو ّ
مبني يف ذكل املرفق.
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املادة 7
لغات املراسةل اليت تس تخدهما الإدارة
ألغراض املراسةل مبا يف ذكل الاس امترات ،وخالف املراسالت مع املكتب ادلويل ،تس تخدم الإدارة اللغة أأو اإحدى
ترصح الإدارة
اللغات املشار اإلهيا يف املرفق واو ،مع مراعاة اللغة أأو اللغات املذكورة يف املرفق أألف واللغة أأو اللغات اليت ّ
ابس تخداهما طبقا للقاعدة (2./2ب).
املادة 8
البحث ادلويل الطابع
تضطلع الإدارة بأأنشطة البحث ادلويل الطابع مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو وارد يف املرفق زاي من هذا التفاق.
املادة /
ادلخول حزي النفاذ
يدخل هذا التفاق حزي النفاذ يف  1يناير .2018
املادة 10
املدة والتجديد
يظ ّل هذا التفاق ساراي حىت  31ديسمرب 2027وعىل الطرفني فيه بدء التفاوض عىل جتديده يف موعد أأقصاه
يوليو .2026
املادة 11
التعديل
( )1دون الإخالل بأأحاكم الفقرتني ( )2و( )3جيوز ،رهن موافقة مجعية الاحتاد ادلويل ملعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات ،اإدخال تعديالت عىل هذا التفاق مبوجب اتفاق بني الطرفني فيه؛ ويبد أأ نفاذ تكل التعديالت يف التارخي املتفق
عليه.
( )2ودون الإخالل بأأحاكم الفقرة ( )3جيوز إادخال تعديالت عىل مرفقات هذا التفاق مبوجب اتفاق بني املدير
العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية والإدارة؛ وابلرمغ من أأحاكم الفقرة ( ،)Pيبد أأ نفاذ التعديالت يف التارخي املتفق عليه.
( )3وجيوز ل إالدارة ،يف اإخطار يوجه اإىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
" "1اإضافة بياانت اإىل البياانت املتعلقة ابدلول واللغات والواردة يف املرفق أألف من هذا التفاق؛
" "2وتعديل البياانت املتعلقة ابلبحث ادلويل الإضايف والواردة يف املرفق ابء من هذا التفاق؛
" "3وتعديل جدول الرسوم وا ألتعاب الوارد يف املرفق دال من هذا التفاق؛
" "Pوتعديل البياانت املتعلقة بأأنظمة تصنيف الرباءات والواردة يف املرفق هاء من هذا التفاق؛
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" "5وتعديل البياانت املتعلقة بلغات املراسةل الواردة يف املرفق واو من هذا التفاق؛
" "6وتعديل البياانت املتعلقة بأأنشطة البحث ادلويل الطابع والواردة يف املرفق زاي من هذا التفاق.
( )Pويبد أأ نفاذ أأي تعديل أأخطر به وفقا للفقرة ( )3يف التارخي احملدّد يف الإخطار ،رشط أأن يكون ذكل التارخي:
" "1بعد اترخي اس تالم الإخطار من قبل املكتب ادلويل بس تة أأشهر عىل ا ألقل فامي خيص أأي تعديل
يُدخل عىل املرفقني أألف وابء ويقيض بأأن الإدارة مل تعد تضطلع بأأنشطة البحث ادلويل الإضايف؛
" "2وبعد اترخي اس تالم الإخطار من قبل املكتب ادلويل بشهرين عىل ا ألقل فامي خيص أأي تغيري يف العمةل
أأو مبلغ الرسوم أأو ا ألتعاب الواردة يف املرفق دال ،و أأية اإضافة لرسوم أأو أأتعاب جديدة ،و أأي تغيري يف الرشوط اخلاصة بر ّد
الرسوم الواردة يف املرفق دال أأو ختفيضها.
املادة 12
الإهناء
( )1ينهتي رساين هذا التفاق قبل  31ديسمرب  2027يف احلالتني التاليتني:
" "1اإذا وجه مكتب كوراي للملكية الفكرية اإىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية إاشعارا مكتواب
ابإهناء هذا التفاق؛
" "2أأو اإذا وجه املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية إاشعارا مكتواب اإىل مكتب كوراي للملكية
الفكرية ابإهناء هذا التفاق.
( )2وينهتي رساين هذا التفاق مبوجب الفقرة ( )1بعد عام واحد من اس تالم أأحد الطرفني الإشعار ابإهنائه ،ما مل
ُحتدّد مدة أأطول يف الإشعار أأو يتفق الطرفان عىل مدة أأقرص.
و إاثباات ملا تقدم وقّع الطرفان عىل هذا التفاق.
ُح ّرر يف [املدينة] يف [التارخي] بـنسختني أأصليتني ابللغتني الإنلكزيية والكورية ،والنصان متساواين يف احلجية.
نيابة عن مكتب كوراي للملكية الفكرية:

نيابة عن املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
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املرفق أألف
ادلول واللغات
طبقا للامدة  3من هذا التفاق حتدّ د الإدارة:
" "1ادلول التالية اليت تعمل ابمسها:
وفق ًا للامدة :)1(3
مجهورية كوراي و أأسرتاليا وش ييل وإاندونيس يا ومالزياي واملكس يك ومنغوليا ونيوزيلندا وبريو والفلبني
والسعودية وس نغافورة ورسي لناك واتيلند والولايت املتحدة ا ألمريكية وفييت انم؛
وفقا للامدة :)2(3
مجهورية كوراي و أأسرتاليا وش ييل وإاندونيس يا ومالزياي واملكس يك ومنغوليا ونيوزيلندا وبريو والفلبني
والسعودية وس نغافورة ورسي لناك واتيلند والولايت املتحدة ا ألمريكية وفييت انم.
يف حال حدّد مكتب تسمل الطلبات الإدارة ادلولية بناء عىل املادتني  )1(3و( ،)2تصبح الإدارة
ادلولية خمتصة فامي يتعلق ابلطلبات ادلولية املودعة دلى مكتب تسمل الطلبات اعتبارا من التارخي اذلي
يتفق عليه مكتب تسمل الطلبات والإدارة ادلولية وخيطران املكتب ادلويل به.
" "2اللغات التالية اليت تقبلها:
الإنلكزيية والكورية.
املرفق ابء
البحث ادلويل الإضايف:
الواثئق املشموةل؛ والتقييدات والرشوط
ل تضطلع الإدارة بأأنشطة البحث ادلويل الإضايف.
املرفق جمي
املوضوعات املستبعدة من البحث أأو الفحص
املوضوعات املنصوص علهيا يف القاعدة  1.3/أأو القاعدة  1.67واليت ل تُستبعد من البحث أأو الفحص ،طبقا للامدة P
من هذا التفاق ،يه اكلتايل:
لك املوضوعات اليت ختضع للبحث أأو الفحص يف اإطار اإجراءات منح الرباءات طبقا ألحاكم قانون الرباءات يف
مجهورية كوراي.
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املرفق دال
الرسوم وا ألتعاب

اجلزء ا ألول :جدول الرسوم وا ألتعاب
نوع الرسوم أأو ا ألتعاب

رمس البحث (القاعدة (1.16أأ)) (ابللغة الإنلكزيية)
رمس البحث (القاعدة (1.16أأ)) (ابللغة الكورية)
الرمس الإضايف (القاعدة  (2.P0أأ))
رمس الفحص المتهيدي (القاعدة (1.58ب))
رمس ادلفع املتأأخر عن الفحص المتهيدي
الرمس الإضايف (القاعدة  (3.68أأ))
رمس التحفظ (القاعداتن (2.P0ه) و(3.68ه))
(اثلثا)
(اثلثا)
رمس التقدمي املتأأخر للكشوف التسلسلية (القاعداتن (1. 13ج) و )2. 13
تلكفة اإعداد صور (القواعد (3.PPب) و(P5اثنيا)(7.ج)
و(2.71ب) و(1./Pاثلثا) و ،)2./Pعن لك صفحة

املبلغ
(ابلوون الكوري)
1 300 000
P50 000
225 000
P50 000
املبلغ احملدد يف
القاعدة (58اثنيا)2.
225 000
11 000
112 500
100

اجلزء الثاين :الرشوط والنطاق فامي خيص ر ّد الرسوم وختفيضها:
( )1يُر ّد أأي مبلغ يُدفع خطأأ ،بدون سبب ،أأو جتاوزا للمبلغ املس تحق ،لسداد الرسوم املشار اإلهيا يف اجلزء ا ألول.
( )2ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أأو يُعترب مسحواب طبقا للامدة  )1(1Pأأو ( )3أأو ( ،)Pقبل بدء
البحث ادلويل ،فاإن املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث ادلويل يُر ّد اكمال.
( )3ويف احلالت اليت تس تفيد فهيا الإدارة من نتاجئ حبث سابق اكنت قد أأجرته ،يُر ّد  %75من املبلغ املدفوع
لسداد رمس البحث بناء عىل الامتس من املودع.
( )Pويف احلالت املنصوص علهيا يف القاعدة  ،3.58يُر ّد اكمل املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي.
( )5ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أأو طلب الفحص المتهيدي ادلويل قبل بدء الفحص المتهيدي
ادلويل ،فاإن املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي ادلويل ُير ّد اكمال.
املرفق هاء
التصنيف
طبقا للامدة  6من التفاق ،حتدّ د الإدارة نظام ( أأنظمة) التصنيف التايل (التالية) ابلإضافة اإىل التصنيف ادلويل
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للرباءات :ل يوجد.
املرفق واو
لغات املراسةل
طبقا للامدة  7من التفاق حتدّ د الإدارة اللغة (اللغات) التالية:
الإنلكزيية والكورية.
املرفق زاي
البحث ادلويل الطابع
طبقا للامدة  8من التفاق ،حت ّدد الإدارة النطاق التايل ألنشطة البحث ادلويل الطابع:
ل تضطلع ا إلدارة بأأنشطة البحث ادلويل الطابع.
[ييل ذكل املرفق اخلامس عرش]
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املرفق اخلامس عرش
مرشوع اتفاق
بني ادلائرة الاحتادية الروس ية للملكية الفكرية
واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
فامي خيص معل ادلائرة الاحتادية الروس ية للملكية الفكرية
كدارة للبحث ادلويل
وادارة للفحص المتهيدي ادلويل
يف اطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات

ديباجة
ان ادلائرة الاحتادية الروس ية للملكية الفكرية واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية،
اإذ يعتربان أ ّن مجعية معاهدة التعاون بشأن الرباءات قامت ،بعد الاس امتع اىل مشورة جلنة التعاون التقين ملعاهدة
التعاون بشأن الرباءات ،بتعيني ادلائرة الاحتادية الروس ية للملكية الفكرية كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي
ادلويل يف اطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات ووافقت عىل هذا التفاق طبقا للامدتني  )3(16و،)3(32

يوافقان عىل ما ييل:
املادة 1
املصطلحات والعبارات
( )1لغراض هذا التفاق:
(أ) "املعاهدة" تعىن معاهدة التعاون بشأن الرباءات؛
(ب) "الالحئة التنفيذية" تعىن الالحئة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج) "التعلاميت الدارية" تعىن التعلاميت الدارية للمعاهدة؛
(د) "املادة" تعىن احدى مواد املعاهدة (ما مل توجد اشارة حمدّدة اىل احدى مواد هذا التفاق)؛
(ه) "القاعدة" تعىن احدى قواعد الالحئة التنفيذية؛
(و) "ادلوةل املتعاقدة" تعىن دوةل طرف يف املعاهدة؛
(ز) "الدارة" تعين ادلائرة الاحتادية الروس ية للملكية الفكرية؛
(ح) "املكتب ادلويل" يعين املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.

PCT/A/49/2
Annex XV
2

( )2ولغراض هذا التفاق يكون للك املصطلحات والعبارات الخرى املس تخدمة يف هذا التفاق واملس تخدمة
أيضا يف املعاهدة أو الالحئة التنفيذية أو التعلاميت الدارية املعىن نفسه الوارد يف املعاهدة والالحئة التنفيذية
والتعلاميت الدارية.
املادة 2
الالزتامات الساس ية
( )1تضطلع الدارة بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل وفقا للمعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية
وهذا التفاق ،وتقوم بوظائفها الخرى كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل حس امب هو منصوص عليه يف
تكل النصوص.
( )2وتطبق الدارة ،يف اضطالعها بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،لك القواعد املشرتكة للبحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل وتلزتم هبا ،وهتتدي عىل وجه خاص بملبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات فامي خيص
البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )3ويكون دلى الدارة نظام لدارة اجلودة وفقا للمتطلبات الواردة يف املبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات فامي خيص البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )Pويتبادل لك من الدارة واملكتب ادلويل املساعدة يف أداء الوظائف املبيّنة أدانه ،بلنظر اىل وظائف لك مهنام
مبوجب املعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية وهذا التفاق وبلقدر اذلي يُعترب مناس با بلنس بة لالدارة واملكتب
ادلويل عىل حد سواء.
املادة 3
اختصاصات الدارة
( )1تعمل الدارة كدارة للبحث ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل الطلبات
التابع لية دوةل متعاقدة حمدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط أن حي ّدد
ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض البحث ادلويل واردة بللغة
أو احدى اللغات احملدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة ،حسب الاقتضاء،
وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّد يف املرفق ألف من هذا التفاق قد اس تويف.
( )2وتعمل الدارة كدارة للفحص المتهيدي ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل
الطلبات التابع لية دوةل متعاقدة حمدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط
أن حيدّد ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض الفحص المتهيدي
ادلويل واردة بللغة أو احدى اللغات احملدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة،
حسب الاقتضاء ،وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّ د يف املرفق ألف من هذا
التفاق قد اس تويف.
( )3ويف احلالت اليت يودع فهيا طلب دويل دلى املكتب ادلويل بعتباره مكتبا لتسمل الطلـبات طبقا
للقاعدة (1.1/أ)" ،"3تطبق الفقراتن ( )1و( )2كام لو كن الطلب قد أودع دلى مكتب تسمل خمتص مبوجب
القاعدة (1.1/أ)" "1أو " ،"2أو (ب) أو (ج) أو القاعدة ."1"2.1/
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( )Pوتقوم الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف طبقا للقاعدة (P5اثنيا) مضن احلدود اليت ّتقررها ،كام هو ّ
مبني يف
املرفق بء من هذا التفاق.
املادة P
املوضوعات غري املطلوب حبهثا أو حفصها
ل تلزتم الدارة بلبحث طبقا للامدة ()2(17أ)" ،"1أو الفحص طبقا للامدة ()P(3Pأ)" ،"1فامي خيص أي طلب دويل
طاملا اعتربت أ ّن ذكل الطلب يتصل مبوضوع منصوص عليه يف القاعدة  1.3/أو  ،1.67حسب احلال ،فامي عدا املوضوعات
الوارد بياهنا يف املرفق جمي من هذا التفاق.
املادة 5
الرسوم والتعاب
( )1يرد يف املرفق دال من هذا التفاق جدول بلك الرسوم ولك التعاب الخرى اليت حيق لالدارة حتصيلها فامي
خيص العامل اليت تضطلع هبا كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل.
( )2وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،مبا ييل:
" "1ر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث أو ر ّد جزء منه ،أو التنازل عن ذكل الرمس أو ختفيضه،
يف احلالت اليت ميكن أن يستند فهيا تقرير البحث ادلويل ،بشلك لكي أو جزيئ ،اىل النتا ج الواردة يف حبث سابق
(القاعداتن  3.16و)1.P1؛
" "2ور ّد املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث يف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب
مسحوب قبل بدء البحث ادلويل.
( )3وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،بر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد
رمس الفحص المتهيدي أو ر ّد جزء منه يف احلالت اليت يُعترب فهيا طلب الفحص المتهيدي ادلويل كام لو مل يُقدم
(القاعدة  )3.58أو يف حال حسب طلب الفحص المتهيدي ادلويل أو الطلب ادلويل من قبل صاحبه قبل بدء الفحص
المتهيدي ادلويل.
املادة 6
التصنيف
لغراض تطبيق القاعدتني (3.P3أ) و(5.70ب)ّ ،تبني الدارة تصنيف املوضوع وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات.
وجيوز لالدارة أيضا ،طبقا للقاعدتني  3.P3و ،5.70أن ّتبني تصنيف املوضوع وفقا لي تصنيف أخر للرباءات يرد بيانه يف
املرفق هاء من هذا التفاق مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو ّ
مبني يف ذكل املرفق.

PCT/A/49/2
Annex XV
4

املادة 7
لغات املراسةل اليت تس تخدهما الدارة
لغراض املراسةل مبا يف ذكل الاس امترات ،وخالف املراسالت مع املكتب ادلويل ،تس تخدم الدارة اللغة أو احدى
ترصح الدارة
اللغات املشار الهيا يف املرفق واو ،مع مراعاة اللغة أو اللغات املذكورة يف املرفق ألف واللغة أو اللغات اليت ّ
بس تخداهما طبقا للقاعدة (2./2ب).
املادة 8
البحث ادلويل الطابع
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع مضن احلدود اليت تق ّررها كام هو وارد يف املرفق زاي من هذا التفاق.
املادة /
ادلخول حزي النفاذ
يدخل هذا التفاق حزي النفاذ يف  1يناير .2018
املادة 10
املدة والتجديد
يظ ّل هذا التفاق ساراي حىت  31ديسمرب  .2027وعىل الطرفني فيه بدء التفاوض عىل جتديده يف موعد أقصاه
يوليو .2026
املادة 11
التعديل
( )1دون الخالل بأحاكم الفقرتني ( )2و( )3جيوز ،رهن موافقة مجعية الاحتاد ادلويل ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات ،ادخال تعديالت عىل هذا التفاق مبوجب اتفاق بني الطرفني فيه؛ ويبد أأ نفاذ تكل التعديالت يف التارخي
املتفق عليه.
( )2ودون الخالل بأحاكم الفقرة ( )3جيوز ادخال تعديالت عىل مرفقات هذا التفاق مبوجب اتفاق بني املدير
العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية والدارة؛ وبلرمغ من أحاكم الفقرة ( ،)Pيبدأ نفاذ التعديالت يف التارخي املتفق عليه.
( )3وجيوز لالدارة ،يف اخطار يوجه اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
" "1اضافة بياانت اىل البياانت املتعلقة بللغات وادلول والواردة يف املرفق ألف من هذا التفاق؛
" "2وتعديل البياانت املتعلقة بلبحث ادلويل الضايف والواردة يف املرفق بء من هذا التفاق؛
" "3وتعديل جدول الرسوم والتعاب الوارد يف املرفق دال من هذا التفاق؛
" "Pوتعديل البياانت املتعلقة بأنظمة تصنيف الرباءات والواردة يف املرفق هاء من هذا التفاق؛
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" "5وتعديل لغات املراسةل الواردة يف املرفق واو من هذا التفاق؛
" "6وتعديل البياانت املتعلقة بأنشطة البحث ادلويل الطابع والواردة يف املرفق زاي من هذا التفاق.
( )Pويبدأ نفاذ أي تعديل أخطر به وفقا للفقرة ( )3يف التارخي احملدّد يف الخطار ،رشط أن يكون ذكل التارخي:
" "1بعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بس تة أشهر عىل القل فامي خيص أي تعديل
يُدخل عىل املرفق بء ويقيض بأن الدارة مل تعد تضطلع بأنشطة البحث ادلويل الضايف؛
" "2وبعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بشهرين عىل القل فامي خيص أي تغيري يف العمةل
أو مبلغ الرسوم أو التعاب الواردة يف املرفق دال ،وأية اضافة لرسوم أو أتعاب جديدة ،وأي تغيري يف الرشوط اخلاصة بر ّد
الرسوم الواردة يف املرفق دال أو ختفيضها.
املادة 12
الهناء
( )1ينهتي رساين هذا التفاق قبل  31ديسمرب  2027يف احلالتني التاليتني:
" "1اذا وهجت ادلائرة الاحتادية الروس ية للملكية الفكرية اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
اشعارا مكتوب بهناء هذا التفاق؛
" "2أو اذا وجه املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اشعارا مكتوب اىل ادلائرة الاحتادية الروس ية
للملكية الفكرية بهناء هذا التفاق.
( )2وينهتىي رساين هذا التفاق مبوجب الفقرة ( )1بعد عام واحد من اس تالم أحد الطرفني الشعار بهنائه ،ما مل
ُحتدّد مدة أطول يف الشعار أو يتفق الطرفان عىل مدة أقرص.
و إاثباات ملا تقدم وقّع الطرفان عىل هذا التفاق.
ُح ّرر يف [املدينة] يف [التارخي] بنسختني أصليتني بللغتني النلكزيية والروس ية ،والنصان متساواين يف احلجية.
نيابة عن ادلائرة الاحتادية الروس ية للملكية الفكرية:

نيابة عن املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
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املرفق ألف
ادلول واللغات
طبقا للامدة  3من هذا التفاق حتدّد الدارة:
" "1ادلول اليت تعمل بمسها:
وفقا للامدة :)1(3
أية دوةل متعاقدة؛
وفقا للامدة :)2(3
أية دوةل متعاقدة.
ويف حال حدّ د مكتب تسمل الطلبات الإدارة ادلولية بناء عىل املادتني  )1(3و( ،)2تصبح الإدارة ادلولية
خمتصة فامي يتعلق بلطلبات ادلولية املودعة دلى مكتب تسمل الطلبات اعتبارا من التارخي اذلي يتفق عليه
مكتب تسمل الطلبات والدارة ادلولية وخيطران املكتب ادلويل به.
" "2اللغتان التاليتان اللتان تقبلهام:
الروس ية والنلكزيية.
املرفق بء
البحث ادلويل الضايف:
الواثئق املشموةل؛ والتقييدات والرشوط
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف عىل النحو التايل:
( )1تقبل الدارة الامتسات البحث ادلويل الضايف بناء عىل الطلبات ادلولية املودعة ،أو الرتجامت املُقدمة ،بللغة
النلكزيية أو الروس ية.
( )2يغطي البحث ادلويل الضايف عىل القل الواثئق بلروس ية يف مجموعة حبث الدارة ،مبا يف ذكل واثئق
الرباءات التالية:
" "1

 - USشهادات املؤلفني والرباءات اخلاصة بحتاد امجلهورايت السوفيتية الاشرتاكية (من 1/2P
اىل )1//1

" "2

 - USالطلبات والرباءات ومناذج املنفعة يف الاحتاد الرويس (من  1//2حىت الن)

" "3

 - A/الطلبات والرباءات الوروبية الس يوية (من  1//6حىت الن)
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1

" "P

 - /Aواثئق الرباءات من أرمينيا (من  1//5حىت الن)

" "5

 - YBواثئق الرباءات يف بيالروس (من  1//5حىت الن)

" "6

1

 - ZKواثئق الرباءات يف كزاخس تان (من  1//3حىت الن)

" "7

1

 - ZGواثئق الرباءات يف قريغزيس تان (من  1//5حىت الن)

" "8

1

 - /Tواثئق الرباءات يف طاجيكس تان (من  2005حىت الن)

" "/

1

1

 - /Aواثئق الرباءات يف تركامنس تان (من  1//3حىت الن)

1

" - SK "10واثئق الرباءات يف أوزبكس تان (من  1//Pحىت الن)
" - /K "11واثئق الرباءات يف أذربيجان (من  1//6حىت الن)
""12

2

2

 - S/واثئق الرباءات يف أوكرانيا (من  1//3حىت الن)

( )3واذا كنت ادارة البحث ادلويل اخملتصة بجراء البحث ادلويل الرئييس أصدرت العالن املشار اليه يف املادة
()2(17أ) بسبب املوضوع املشار اليه يف القاعدة  ،"P"1.3/وكن الرمس املناسب املشار اليه يف املرفق دال قد دُفع،
فينبغي أن يغطي البحث ادلويل الضايف عىل القل احلد الدىن جملموعة الواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأن
الرباءات واملبيّنة يف القاعدة  3Pفضال عن الواثئق املشار الهيا يف الفقرة (.)2
املرفق جمي
املوضوعات غري املستبعدة من البحث أو الفحص
املوضوعات املنصوص علهيا يف القاعدة  1.3/أو القاعدة  1.67واليت ل تُستبعد من البحث أو الفحص ،طبقا للامدة P
من هذا التفاق ،يه كلتايل:
لك املوضوعات اليت ختضع للبحث أو الفحص يف اطار اجراءات منح الرباءات طبقا ألحاكم قانون الرباءات
يف الاحتاد الرويس.

 1ترد أيضا س نة بداية النرش يف املكتب املعين لواثئق الرباءات الوطنية بللغة الوطنية والروس ية بني قوسني مربعني.
 2فامي خيص الواثئق اليت نرشها املكتب بللغة الروس ية.
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املرفق دال
الرسوم والتعاب

اجلزء ا ألول .جدول الرسوم وا ألتعاب
نوع الرسوم أأو ا ألتعاب

املبلغ
(روبل رويس)

رمس البحث (القاعدة (1.16أ)) (لطلب بللغة النلكزيية)
رمس البحث (القاعدة (1.16أ)) (لطلب بللغة الروس ية)
الرمس الضايف (القاعدة (2.P0أ)) (لطلب بللغة النلكزيية)
الرمس الضايف (القاعدة (2.P0أ)) (لطلب بللغة الروس ية)
رمس البحث الضايف (القاعدة (P5اثنيا)(3.أ))
حبث اضايف لبحث وفق
الفقرة  )3(3من املرفق بء يف احلالت اليت ِّّقدم فهيا
اعالن مبوجب املادة ()2(17أ) بسبب املوضوع
املشار اليه يف القاعدة "P"1.3/
رمس املراجعة (القاعدة (P5اثنيا)(6.ج))
رمس الفحص المتهيدي (القاعدة (1.58ب))
 اذا أعدت الدارةتقرير البحث ادلويل (لطلب بللغة النلكزيية)
 اذا أعدت الدارةتقرير البحث ادلويل (لطلب بللغة الروس ية)
 اذا أعدت ادارة حبث دويل أخرىتقرير البحث ادلويل (لطلب بللغة النلكزيية)
 اذا أعدت ادارة حبث دويل أخرىتقرير البحث ادلويل (لطلب بللغة الروس ية)
الرمس الضايف (القاعدة (3.68أ))
 اذا أعدت الدارةتقرير البحث ادلويل (لطلب بللغة النلكزيية)
 اذا أعدت الدارةتقرير البحث ادلويل (لطلب بللغة الروس ية)
 اذا أعدت ادارة حبث دويل أخرىتقرير البحث ادلويل (لطلب بللغة النلكزيية)
 اذا أعدت ادارة حبث دويل أخرىتقرير البحث ادلويل (لطلب بللغة الروس ية)
رمس التحفظ (القاعداتن (2.P0ه) و(3.68ه))
رمس التقدمي املتأخر للكشوف التسلسلية
(القاعداتن (13اثلثا)(1.ج) و(13اثلثا))2.

28000
6750
28000
6750
11800

18880
P130
10500
2700
15750
P050
10500
2700
15750
P050
2700
2050
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تلكفة اعداد صور (بس تثناء الواثئق اليت حتال اىل
املودع اضافة اىل تقرير البحث ادلويل أو
تقرير الفحص المتهيدي ادلويل) (القاعداتن (3.PPب) و(2.71ب))
 وثيقة براءات ،عن لك صفحة وثيقة خالف الرباءات ،عن لك صفحةتلكفة اعداد صور (القاعداتن (1./Pاثلثا) و ،)2./Pعن لك صفحة

23.60
5/
/P.P0

اجلزء الثاين .الرشوط والنطاق فامي خيص ر ّد الرسوم وختفيضها:
( )1يُر ّد أي مبلغ يُدفع خطأ ،بدون سبب ،أو جتاوزا للمبلغ املس تحق ،لسداد الرسوم املشار الهيا يف اجلزء الول.
( )2ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب مسحوب طبقا للامدة  )1(1Pأو ( )3أو ( ،)Pقبل بدء
البحث ادلويل ،فان املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث ادلويل يُر ّد كمال.
( )3ويف حال اس تفادت الدارة من نتا ج حبث سابق ،يُر ّد  25اىل  %75من املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث،
حسب درجة اس تفادة الدارة املعنية من ذكل البحث السابق.
( )Pويف احلالت املنصوص علهيا يف القاعدة  ،3.58يُر ّد كمل املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي.
( )5ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو طلب الفحص المتهيدي ادلويل قبل بدء الفحص المتهيدي
ادلويل ،فان املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي ادلويل يُر ّد كمال.
( )6وتر ّد الدارة املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث الضايف يف احلالت اليت يُعترب فهيا الامتس ذكل البحث
الضايف ،قبل الرشوع يف اجرائه طبقا للقاعدة (P5اثنيا)(5.أ) ،كام لو مل يُقدم طبقا للقاعدة (P5اثنيا)(5.ز).
( )7وتر ّد الدارة املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث الضايف اذا كنت ،بعد اس تالم الواثئق احملدّدة يف
القاعدة (P5اثنيا)(P.ه)" "1اىل " ،"Pولكن قبل بدء البحث ادلويل الضايف طبقا للقاعدة (P5اثنيا)(5.أ) ،قد أُ ِّ
خطرت بسحب
الطلب ادلويل أو الامتس البحث الضايف.
املرفق هاء
التصنيف
طبقا للامدة  6من التفاق ،حتدّ د الدارة نظام (أنظمة) التصنيف التايل (التالية) بلضافة اىل التصنيف ادلويل
للرباءات :ل يوجد.
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املرفق واو
لغات املراسةل
طبقا للامدة  7من التفاق ،حتدّ د الدارة اللغة (اللغات) التالية:
الروس ية أو النلكزيية
حسب اللغة اليت أودع هبا الطلب ادلويل أو تُرمج الهيا ،أو اختيار املودع.
املرفق زاي
البحث ادلويل الطابع
طبقا للامدة  8من التفاق ،حتدّ د الدارة النطاق التايل لنشطة البحث ادلويل الطابع:
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع عىل النحو التايل:
أنشطة البحث ادلولية الطابع بشأن الطلبات الوطنية املودعة دلى الدارة.
[ييل ذكل املرفق السادس عرش]
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املرفق السادس عرش
مرشوع اتفاق
بني املكتب السويدي للرباءات والتسجيل
واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
فامي خيص معل املكتب السويدي للرباءات والتسجيل
كدارة للبحث ادلويل
وادارة للفحص المتهيدي ادلويل
يف اطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات

ديباجة
ان املكتب السويدي للرباءات والتسجيل واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية،
اإذ يعتربان أ ّن مجعية معاهدة التعاون بشأن الرباءات قامت ،بعد الاس امتع اىل مشورة جلنة التعاون التقين ملعاهدة
التعاون بشأن الرباءات ،بتعيني املكتب السويدي للرباءات والتسجيل كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل
يف اطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات ووافقت عىل هذا التفاق طبقا للامدتني  )3(16و،)3(32

يوافقان عىل ما ييل:
املادة 1
املصطلحات والعبارات
( )1لغراض هذا التفاق:
(أ) "املعاهدة" تعىن معاهدة التعاون بشأن الرباءات؛
(ب) "الالحئة التنفيذية" تعىن الالحئة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج) "التعلاميت الدارية" تعىن التعلاميت الدارية للمعاهدة؛
(د) "املادة" تعىن احدى مواد املعاهدة (ما مل توجد اشارة حمدّدة اىل احدى مواد هذا التفاق)؛
(ه) "القاعدة" تعىن احدى قواعد الالحئة التنفيذية؛
(و) "ادلوةل املتعاقدة" تعىن دوةل طرف يف املعاهدة؛
(ز) "الدارة" تعين املكتب السويدي للرباءات والتسجيل؛
(ح) "املكتب ادلويل" يعين املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.
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( )2ولغراض هذا التفاق يكون للك املصطلحات والعبارات الخرى املس تخدمة يف هذا التفاق واملس تخدمة
أيضا يف املعاهدة أو الالحئة التنفيذية أو التعلاميت الدارية املعىن نفسه الوارد يف املعاهدة والالحئة التنفيذية
والتعلاميت الدارية.
املادة 2
الالزتامات الساس ية
( )1تضطلع الدارة بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل وفقا للمعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية
وهذا التفاق ،وتقوم بوظائفها الخرى كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل حس امب هو منصوص عليه يف
تكل النصوص.
( )2وتطبق الدارة ،يف اضطالعها بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،لك القواعد املشرتكة للبحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل وتلزتم هبا ،وهتتدي عىل وجه خاص بملبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات فامي خيص
البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )3ويكون دلى الدارة نظام لدارة اجلودة وفقا للمتطلبات الواردة يف املبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات فامي خيص البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )Pويتبادل لك من الدارة واملكتب ادلويل املساعدة يف أداء الوظائف املبيّنة أدانه ،بلنظر اىل وظائف لك مهنام
مبوجب املعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية وهذا التفاق وبلقدر اذلي يُعترب مناس با بلنس بة لالدارة واملكتب
ادلويل عىل حد سواء.
املادة 3
اختصاصات الدارة
( )1تعمل الدارة كدارة للبحث ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل الطلبات
التابع لية دوةل متعاقدة حمدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط أن حي ّدد
ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض البحث ادلويل واردة بللغة
أو احدى اللغات احملدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة ،حسب الاقتضاء،
وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّد يف املرفق ألف من هذا التفاق قد اس تويف.
( )2وتعمل الدارة كدارة للفحص المتهيدي ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل
الطلبات التابع لية دوةل متعاقدة حمدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط
أن حيدّد ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض الفحص المتهيدي
ادلويل واردة بللغة أو احدى اللغات احملدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة،
حسب الاقتضاء ،وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّ د يف املرفق ألف من هذا
التفاق قد اس تويف.
( )3ويف احلالت اليت يودع فهيا طلب دويل دلى املكتب ادلويل بعتباره مكتبا لتسمل الطلـبات طبقا
للقاعدة (1.1/أ)" ،"3تطبق الفقراتن ( )1و( )2كام لو كن الطلب قد أودع دلى مكتب تسمل خمتص مبوجب
القاعدة (1.1/أ)" "1أو " ،"2أو (ب) أو (ج) أو القاعدة ."1"2.1/
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( )Pوتقوم الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف طبقا للقاعدة (P5اثنيا) مضن احلدود اليت ّتقررها ،كام هو ّ
مبني يف
املرفق بء من هذا التفاق.
املادة P
املوضوعات غري املطلوب حبهثا أو حفصها
ل تلزتم الدارة بلبحث طبقا للامدة ()2(17أ)" ،"1أو الفحص طبقا للامدة ()P(3Pأ)" ،"1فامي خيص أي طلب دويل
طاملا اعتربت أ ّن ذكل الطلب يتصل مبوضوع منصوص عليه يف القاعدة  1.3/أو  ،1.67حسب احلال ،فامي عدا املوضوعات
الوارد بياهنا يف املرفق جمي من هذا التفاق.
املادة 5
الرسوم والتعاب
( )1يرد يف املرفق دال من هذا التفاق جدول بلك الرسوم ولك التعاب الخرى اليت حيق لالدارة حتصيلها فامي
خيص العامل اليت تضطلع هبا كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل.
( )2وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،مبا ييل:
" "1ر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث أو ر ّد جزء منه ،أو التنازل عن ذكل الرمس أو ختفيضه،
يف احلالت اليت ميكن أن يستند فهيا تقرير البحث ادلويل ،بشلك لكي أو جزيئ ،اىل النتا ج الواردة يف حبث سابق
(القاعداتن  3.16و)1.P1؛
" "2ور ّد املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث يف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب
مسحوب قبل بدء البحث ادلويل.
( )3وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،بر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد
رمس الفحص المتهيدي أو ر ّد جزء منه يف احلالت اليت يُعترب فهيا طلب الفحص المتهيدي ادلويل كام لو مل يُقدم
(القاعدة  )3.58أو يف حال حسب طلب الفحص المتهيدي ادلويل أو الطلب ادلويل من قبل صاحبه قبل بدء الفحص
المتهيدي ادلويل.
املادة 6
التصنيف
لغراض تطبيق القاعدتني (3.P3أ) و(5.70ب)ّ ،تبني الدارة تصنيف املوضوع وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات.
وجيوز لالدارة أيضا ،طبقا للقاعدتني  3.P3و ،5.70أن ّتبني تصنيف املوضوع وفقا لي تصنيف أخر للرباءات يرد بيانه يف
املرفق هاء من هذا التفاق مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو ّ
مبني يف ذكل املرفق.
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املادة 7
لغات املراسةل اليت تس تخدهما الدارة
لغراض املراسةل مبا يف ذكل الاس امترات ،وخالف املراسالت مع املكتب ادلويل ،تس تخدم الدارة اللغة أو احدى
ترصح الدارة
اللغات املشار الهيا يف املرفق واو ،مع مراعاة اللغة أو اللغات املذكورة يف املرفق ألف واللغة أو اللغات اليت ّ
بس تخداهما طبقا للقاعدة (2./2ب).
املادة 8
البحث ادلويل الطابع
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو وارد يف املرفق زاي من هذا التفاق.
املادة /
ادلخول حزي النفاذ
يدخل هذا التفاق حزي النفاذ يف  1يناير .2018
املادة 10
املدة والتجديد
يظ ّل هذا التفاق ساراي حىت  31ديسمرب  .2027وعىل الطرفني فيه بدء التفاوض عىل جتديده يف موعد أقصاه
يوليو .2026
املادة 11
التعديل
( )1دون الخالل بأحاكم الفقرتني ( )2و( )3جيوز ،رهن موافقة مجعية الاحتاد ادلويل ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات ،ادخال تعديالت عىل هذا التفاق مبوجب اتفاق بني الطرفني فيه؛ ويبد أأ نفاذ تكل التعديالت يف التارخي
املتفق عليه.
( )2ودون الخالل بأحاكم الفقرة ( )3جيوز ادخال تعديالت عىل مرفقات هذا التفاق مبوجب اتفاق بني املدير
العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية والدارة؛ وبلرمغ من أحاكم الفقرة ( ،)Pيبدأ نفاذ التعديالت يف التارخي املتفق عليه.
( )3وجيوز لالدارة ،يف اخطار يوجه اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
" "1اضافة بياانت اىل البياانت املتعلقة بللغات وادلول والواردة يف املرفق ألف من هذا التفاق؛
" "2وتعديل البياانت املتعلقة بلبحث ادلويل الضايف والواردة يف املرفق بء من هذا التفاق؛
" "3وتعديل جدول الرسوم والتعاب الوارد يف املرفق دال من هذا التفاق؛
" "Pوتعديل البياانت املتعلقة بأنظمة تصنيف الرباءات والواردة يف املرفق هاء من هذا التفاق؛
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" "5وتعديل لغات املراسةل الواردة يف املرفق واو من هذا التفاق؛
" "6وتعديل البياانت املتعلقة بأنشطة البحث ادلويل الطابع والواردة يف املرفق زاي من هذا التفاق.
( )Pويبدأ نفاذ أي تعديل أخطر به وفقا للفقرة ( )3يف التارخي احملدّد يف الخطار ،رشط أن يكون ذكل التارخي:
" "1بعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بس تة أشهر عىل القل فامي خيص أي تعديل
يُدخل عىل املرفق بء ويقيض بأن الدارة مل تعد تضطلع بأنشطة البحث ادلويل الضايف؛
" "2وبعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بشهرين عىل القل فامي خيص أي تغيري يف العمةل
أو مبلغ الرسوم أو التعاب الواردة يف املرفق دال ،وأية اضافة لرسوم أو أتعاب جديدة ،وأي تغيري يف الرشوط اخلاصة بر ّد
الرسوم الواردة يف املرفق دال أو ختفيضها.
املادة 12
الهناء
( )1ينهتي رساين هذا التفاق قبل  31ديسمرب  2027يف احلالتني التاليتني:
" "1اذا وجه املكتب السويدي للرباءات والتسجيل اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اشعارا
مكتوب بهناء هذا التفاق؛
" "2أو اذا وجه املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اشعارا مكتوب اىل املكتب السويدي للرباءات
والتسجيل بهناء هذا التفاق.
( )2وينهتىي رساين هذا التفاق مبوجب الفقرة ( )1بعد عام واحد من اس تالم أحد الطرفني الشعار بهنائه ،ما مل
ُحتدّد مدة أطول يف الشعار أو يتفق الطرفان عىل مدة أقرص.
و إاثباات ملا تقدم وقّع الطرفان عىل هذا التفاق.
ُح ّرر يف [املدينة] يف [التارخي] بنسختني أصليتني بللغة النلكزيية.
نيابة عن املكتب السويدي للرباءات والتسجيل:

نيابة عن املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
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املرفق ألف
ادلول واللغات
طبقا للامدة  3من هذا التفاق حتدّد الدارة:
" "1ادلول اليت تعمل بمسها:
وفقا للامدة :)1(3
ادلامنرك وفنلندا وايسلندا والرنوجي والسويد
وبربدوس والربازيل والهند ومدغشقر واملغرب واملكس يك ورسي لناك وترينيداد وتوبغو وفييت انم
ولك ادلول العضاء يف املنظمة القلميية الفريقية للملكية الفكرية (الريبو) ولك ادلول العضاء يف املنظمة
الفريقية للملكية الفكرية؛
وفقا للامدة :)2(3
ادلامنرك وفنلندا وايسلندا والرنوجي والسويد
وبربدوس والربازيل والهند ومدغشقر واملغرب واملكس يك ورسي لناك وترينيداد وتوبغو وفييت انم
ولك ادلول العضاء يف املنظمة القلميية الفريقية للملكية الفكرية (الريبو) ولك ادلول العضاء يف املنظمة
الفريقية للملكية الفكرية.
ويف حال حدّ د مكتب تسمل الطلبات الإدارة ادلولية بناء عىل املادتني  )1(3و( ،)2تصبح الإدارة ادلولية
خمتصة فامي يتعلق بلطلبات ادلولية املودعة دلى مكتب تسمل الطلبات اعتبارا من التارخي اذلي يتفق عليه
مكتب تسمل الطلبات والدارة ادلولية وخيطران املكتب ادلويل به.
" "2اللغات التالية اليت تقبلها:
للطلبات ادلولية املودعة دلى مكتب ّ
تسمل الطلبات يف ،أو العامل بمس ،ادلامنرك أو فنلندا أو ايسلندا أو
الرنوجي أو السويد ،ادلامنركية أو النلكزيية أو الفنلندية أو الرنوجيية أو السويدية؛
للطلبات ادلولية املودعة دلى مكتب ّ
تسمل الطلبات يف ،أو العامل بمس ،أي دوةل أخرى ،ادلامنركية أو
النلكزيية أو الفنلندية أو الفرنس ية أو الرنوجيية أو السويدية.
املرفق بء
البحث ادلويل الضايف:
الواثئق املشموةل؛ والتقييدات والرشوط
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف عىل النحو التايل:
( )1تقبل الدارة الامتسات البحث ادلويل الضايف بناء عىل الطلبات ادلولية املودعة ،أو الرتجامت املُقدمة ،بللغات
ادلامنركية أو النلكزيية أو الفنلندية أو الرنوجيية أو السويدية.
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( )2يغطي البحث ادلويل الضايف ،اضافة اىل احلد الدىن جملموعة الواثئق املنصوص علهيا يف القاعدة  3Pمن
معاهدة الرباءات ،عىل القل الواثئق بلسويدية وادلامنركية والرنوجيية والفنلندية يف مجموعة حبث الدارة.
( )3تقوم الدارة بخطار املكتب ادلويل اذا جتاوز طلب البحث ادلويل الضايف املوارد املتاحة بوضوح وكذكل
عند العودة اىل الوضاع العادية.
املرفق جمي
املوضوعات غري املستبعدة من البحث أو الفحص
املوضوعات املنصوص علهيا يف القاعدة  1.3/أو القاعدة  1.67واليت ل تُستبعد من البحث أو الفحص ،طبقا للامدة P
من هذا التفاق ،يه كلتايل:
لك املوضوعات اليت ختضع للبحث أو الفحص يف اطار اجراءات منح الرباءات طبقا ألحاكم قانون
الرباءات السويدي.
املرفق دال
الرسوم والتعاب

اجلزء ا ألول .جدول الرسوم وا ألتعاب
نوع الرسوم أأو ا ألتعاب
رمس البحث (القاعدة (1.16أ))
الرمس الضايف (القاعدة (2.P0أ))
(اثنيا)
رمس (رسوم) البحث الضايف (القاعدة (3. P5أ))
رمس الفحص المتهيدي (القاعدة (1.58ب))
الرمس الضايف (القاعدة (3.68أ))
2
تلكفة اعداد صور (القاعداتن (3.PPب) و(2.71ب))  ،عن لك وثيقة
تلكفة اعداد صور (القاعداتن (1./Pاثلثا) و ،)2./Pعن لك صفحة

املبلغ
(كرونة سويدية)
1

…
...
1
...
5000
5000
50
P
1

اجلزء الثاين .الرشوط والنطاق فامي خيص ر ّد الرسوم وختفيضها:
( )1يُر ّد أي مبلغ يُدفع خطأ ،بدون سبب ،أو جتاوزا للمبلغ املس تحق ،لسداد الرسوم املشار الهيا يف اجلزء الول.
( )2ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب مسحوب طبقا للامدة  )1(1Pأو ( )3أو ( ،)Pقبل بدء
البحث ادلويل ،فان املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث ادلويل يُر ّد كمال.
 1املعادل بلكرونة السويدية ملقدار رمس البحث (القاعدة (1.16أ)) بليورو يُدفع اىل املكتب الورويب للرباءات كدارة للبحث ادلويل ،حسب ما يعدّل من
وقت لخر وفقا للتوجهيات بناء عىل القاعدة (1.16د).
 2سيتلقى املودع بجملان نسخة عن لك وثيقة حتتوي عىل واثئق خالف الرباءات .والواثئق الخرى متاحة الكرتونية وبجملان عىل املوقع .www.prv.se
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( )3ويف حال اس تفادت الدارة من نتا ج حبث دويل أو دويل الطابع سابق ،يُر ّد  50اىل  %100من املبلغ املدفوع
لسداد رمس البحث ،حسب درجة اس تفادة الدارة املعنية من ذكل البحث السابق.
( )Pيف حال قدم مودع تقرير البحث والفحص املتعلق بطلب انشئ عن الدارة أو مكتب للرباءات يف بدلان
الشامل أو املكتب الورويب للرباءات ،يُر ّد مبلغ  2800كرونة سويدية من رمس البحث املسدد طبقا للجزء الول .ويُر ّد املبلغ
ذاته اذا طولب بأولوية طلب دويل وقدَّم املودع تقرير حبث دويل يف اطار معاهدة الرباءات من اجمللس الوطين للرباءات
والتسجيل يف فنلندا أو معهد الرباءات لشامل أوروب أو املكتب الورويب للرباءات ،أو اذا قدَّم املودع تقرير البحث ادلويل
الطابع املعين الصادر عن اجمللس الوطين للرباءات والتسجيل يف فنلندا أو معهد الرباءات لشامل أوروب.
( )5ويف احلالت املنصوص علهيا يف القاعدة  ،3.58يُر ّد املبلغ التايل من رمس الفحص المتهيدي:
(أ) ر ّد املبلغ الاكمل املدفوع طبقا للقاعدة  P.5Pأو (5Pاثنيا)(1.ب) أو (58اثنيا)(1.ب)؛
(ب) ر ّد املبلغ املدفوع انقص املبلغ احلايل رمس الحاةل طبقا للقاعدة (1.60ج).
( )6ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو طلب الفحص المتهيدي ادلويل قبل بدء الفحص المتهيدي
ادلويل ،فان املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي ادلويل ُير ّد كمال.
( )7وتر ّد الدارة املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث الضايف يف احلالت اليت يُعترب فهيا الامتس ذكل البحث
الضايف ،قبل الرشوع يف اجرائه طبقا للقاعدة (P5اثنيا)(5.أ) ،كام لو مل يُقدم.
( )8وتر ّد الدارة املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث الضايف اذا كنت ،بعد اس تالم الواثئق احملدّدة يف
القاعدة (P5اثنيا)(P.ه)" "1اىل " ،"Pولكن قبل بدء البحث ادلويل الضايف طبقا للقاعدة (P5اثنيا)(5.أ) ،قد أُ ِّ
خطرت بسحب
الطلب ادلويل أو الامتس البحث الضايف.
املرفق هاء
التصنيف
طبقا للامدة  6من التفاق ،حتدّ د الدارة نظام (أنظمة) التصنيف التايل (التالية) بلضافة اىل التصنيف ادلويل
للرباءات :ل يوجد.
املرفق واو
لغات املراسةل
طبقا للامدة  7من التفاق ،حت ّدد الدارة اللغات التالية:
ادلامنركية أو النلكزيية أو الفنلندية أو الفرنس ية أو الرنوجيية أو السويدية،
حسب اللغة اليت أودع هبا الطلب ادلويل أو تُرمج الهيا؛ غري أن ّه جيوز اس تخدام النلكزيية أو السويدية يف
مجيع احلالت.

PCT/A/49/2
Annex XVI
9

املرفق زاي
البحث ادلويل الطابع
طبقا للامدة  8من التفاق ،حتدّ د الدارة النطاق التايل لنشطة البحث ادلويل الطابع:
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع عىل النحو التايل:
أنشطة البحث ادلولية الطابع بشأن الطلبات الوطنية املودعة دلى الدارة أو أي ادارة براءات يف بدلان الشامل.
وجيب تقدمي الامتس البحث ادلويل الطابع والرمس املقابل هل يف غضون ثالثة أشهر من اترخي ايداع الطلب الوطين.
[ييل ذكل املرفق السابع عرش]
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املرفق السابع عرش
مرشوع اتفاق
بني مكتب س نغافورة للملكية الفكرية
واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
فامي خيص معل مكتب س نغافورة للملكية الفكرية
كدارة للبحث ادلويل
وادارة للفحص المتهيدي ادلويل
يف اطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات

ديباجة
ان مكتب س نغافورة للملكية الفكرية واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية،
اإذ يعتربان أ ّن مجعية معاهدة التعاون بشأن الرباءات قامت ،بعد الاس امتع اىل مشورة جلنة التعاون التقين ملعاهدة
التعاون بشأن الرباءات ،بتعيني مكتب س نغافورة للملكية الفكرية كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف
اطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات ووافقت عىل هذا التفاق طبقا للامدتني  )3(16و،)3(32

يوافقان عىل ما ييل:
املادة 1
املصطلحات والعبارات
( )1لغراض هذا التفاق:
(أ) "املعاهدة" تعىن معاهدة التعاون بشأن الرباءات؛
(ب) "الالحئة التنفيذية" تعىن الالحئة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج) "التعلاميت الدارية" تعىن التعلاميت الدارية للمعاهدة؛
(د) "املادة" تعىن احدى مواد املعاهدة (ما مل توجد اشارة حمدّدة اىل احدى مواد هذا التفاق)؛
(ه) "القاعدة" تعىن احدى قواعد الالحئة التنفيذية؛
(و) "ادلوةل املتعاقدة" تعىن دوةل طرف يف املعاهدة؛
(ز) "الدارة" تعين مكتب س نغافورة للملكية الفكرية؛
(ح) "املكتب ادلويل" يعين املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.
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( )2ولغراض هذا التفاق يكون للك املصطلحات والعبارات الخرى املس تخدمة يف هذا التفاق واملس تخدمة
أيضا يف املعاهدة أو الالحئة التنفيذية أو التعلاميت الدارية املعىن نفسه الوارد يف املعاهدة والالحئة التنفيذية
والتعلاميت الدارية.
املادة 2
الالزتامات الساس ية
( )1تضطلع الدارة بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل وفقا للمعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية
وهذا التفاق ،وتقوم بوظائفها الخرى كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل حس امب هو منصوص عليه يف
تكل النصوص.
( )2وتطبق الدارة ،يف اضطالعها بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،لك القواعد املشرتكة للبحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل وتلزتم هبا ،وهتتدي عىل وجه خاص بملبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات فامي خيص
البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )3ويكون دلى الدارة نظام لدارة اجلودة وفقا للمتطلبات الواردة يف املبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات فامي خيص البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )Pويتبادل لك من الدارة واملكتب ادلويل املساعدة يف أداء الوظائف املبيّنة أدانه ،بلنظر اىل وظائف لك مهنام
مبوجب املعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية وهذا التفاق وبلقدر اذلي يُعترب مناس با بلنس بة لالدارة واملكتب
ادلويل عىل حد سواء.
املادة 3
اختصاصات الدارة
( )1تعمل الدارة كدارة للبحث ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل الطلبات
التابع لية دوةل متعاقدة حمدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط أن حي ّدد
ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض البحث ادلويل واردة بللغة
أو احدى اللغات احملدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة ،حسب الاقتضاء،
وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّد يف املرفق ألف من هذا التفاق قد اس تويف.
( )2وتعمل الدارة كدارة للفحص المتهيدي ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل
الطلبات التابع لية دوةل متعاقدة حمدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط
أن حيدّد ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض الفحص المتهيدي
ادلويل واردة بللغة أو احدى اللغات احملدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة،
حسب الاقتضاء ،وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّ د يف املرفق ألف من هذا
التفاق قد اس تويف.
( )3ويف احلالت اليت يودع فهيا طلب دويل دلى املكتب ادلويل بعتباره مكتبا لتسمل الطلـبات طبقا
للقاعدة (1.1/أ)" ،"3تطبق الفقراتن ( )1و( )2كام لو كن الطلب قد أودع دلى مكتب تسمل خمتص مبوجب
القاعدة (1.1/أ)" "1أو " ،"2أو (ب) أو (ج) أو القاعدة ."1"2.1/
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( )Pوتقوم الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف طبقا للقاعدة (P5اثنيا) مضن احلدود اليت ّتقررها ،كام هو ّ
مبني يف
املرفق بء من هذا التفاق.
املادة P
املوضوعات غري املطلوب حبهثا أو حفصها
ل تلزتم الدارة بلبحث طبقا للامدة ()2(17أ)" ،"1أو الفحص طبقا للامدة ()P(3Pأ)" ،"1فامي خيص أي طلب دويل
طاملا اعتربت أ ّن ذكل الطلب يتصل مبوضوع منصوص عليه يف القاعدة  1.3/أو  ،1.67حسب احلال ،فامي عدا املوضوعات
الوارد بياهنا يف املرفق جمي من هذا التفاق.
املادة 5
الرسوم والتعاب
( )1يرد يف املرفق دال من هذا التفاق جدول بلك الرسوم ولك التعاب الخرى اليت حيق لالدارة حتصيلها فامي
خيص العامل اليت تضطلع هبا كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل.
( )2وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،مبا ييل:
" "1ر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث أو ر ّد جزء منه ،أو التنازل عن ذكل الرمس أو ختفيضه،
يف احلالت اليت ميكن أن يستند فهيا تقرير البحث ادلويل ،بشلك لكي أو جزيئ ،اىل النتا ج الواردة يف حبث سابق
(القاعداتن  3.16و)1.P1؛
" "2ور ّد املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث يف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب
مسحوب قبل بدء البحث ادلويل.
( )3وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،بر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد
رمس الفحص المتهيدي أو ر ّد جزء منه يف احلالت اليت يُعترب فهيا طلب الفحص المتهيدي ادلويل كام لو مل يُقدم
(القاعدة  )3.58أو يف حال حسب طلب الفحص المتهيدي ادلويل أو الطلب ادلويل من قبل صاحبه قبل بدء الفحص
المتهيدي ادلويل.
املادة 6
التصنيف
لغراض تطبيق القاعدتني (3.P3أ) و(5.70ب)ّ ،تبني الدارة تصنيف املوضوع وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات.
وجيوز لالدارة أيضا ،طبقا للقاعدتني  3.P3و ،5.70أن ّتبني تصنيف املوضوع وفقا لي تصنيف أخر للرباءات يرد بيانه يف
املرفق هاء من هذا التفاق مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو ّ
مبني يف ذكل املرفق.
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املادة 7
لغات املراسةل اليت تس تخدهما الدارة
لغراض املراسةل مبا يف ذكل الاس امترات ،وخالف املراسالت مع املكتب ادلويل ،تس تخدم الدارة اللغة أو احدى
ترصح الدارة
اللغات املشار الهيا يف املرفق واو ،مع مراعاة اللغة أو اللغات املذكورة يف املرفق ألف واللغة أو اللغات اليت ّ
بس تخداهما طبقا للقاعدة (2./2ب).
املادة 8
البحث ادلويل الطابع
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو وارد يف املرفق زاي من هذا التفاق.
املادة /
ادلخول حزي النفاذ
يدخل هذا التفاق حزي النفاذ يف  1يناير .2018
املادة 10
املدة والتجديد
يظ ّل هذا التفاق ساراي حىت  31ديسمرب  .2027وعىل الطرفني فيه بدء التفاوض عىل جتديده يف موعد أقصاه
يوليو .2026
املادة 11
التعديل
( )1دون الخالل بأحاكم الفقرتني ( )2و( )3جيوز ،رهن موافقة مجعية الاحتاد ادلويل ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات ،ادخال تعديالت عىل هذا التفاق مبوجب اتفاق بني الطرفني فيه؛ ويبد أأ نفاذ تكل التعديالت يف التارخي
املتفق عليه.
( )2ودون الخالل بأحاكم الفقرة ( )3جيوز ادخال تعديالت عىل مرفقات هذا التفاق مبوجب اتفاق بني املدير
العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية والدارة؛ وبلرمغ من أحاكم الفقرة ( ،)Pيبدأ نفاذ التعديالت يف التارخي املتفق عليه.
( )3وجيوز لالدارة ،يف اخطار يوجه اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
" "1اضافة بياانت اىل البياانت املتعلقة بللغات وادلول والواردة يف املرفق ألف من هذا التفاق؛
" "2وتعديل البياانت املتعلقة بلبحث ادلويل الضايف والواردة يف املرفق بء من هذا التفاق؛
" "3وتعديل جدول الرسوم والتعاب الوارد يف املرفق دال من هذا التفاق؛
" "Pوتعديل البياانت املتعلقة بأنظمة تصنيف الرباءات والواردة يف املرفق هاء من هذا التفاق؛
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" "5وتعديل لغات املراسةل الواردة يف املرفق واو من هذا التفاق؛
" "6وتعديل البياانت املتعلقة بأنشطة البحث ادلويل الطابع والواردة يف املرفق زاي من هذا التفاق.
( )Pويبدأ نفاذ أي تعديل أخطر به وفقا للفقرة ( )3يف التارخي احملدّد يف الخطار ،رشط أن يكون ذكل التارخي:
" "1بعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بس تة أشهر عىل القل فامي خيص أي تعديل
يُدخل عىل املرفق بء ويقيض بأن الدارة مل تعد تضطلع بأنشطة البحث ادلويل الضايف؛
" "2وبعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بشهرين عىل القل فامي خيص أي تغيري يف العمةل
أو مبلغ الرسوم أو التعاب الواردة يف املرفق دال ،وأية اضافة لرسوم أو أتعاب جديدة ،وأي تغيري يف الرشوط اخلاصة بر ّد
الرسوم الواردة يف املرفق دال أو ختفيضها.
املادة 12
الهناء
( )1ينهتي رساين هذا التفاق قبل  31ديسمرب  2027يف احلالتني التاليتني:
" "1اذا وجه مكتب س نغافورة للملكية الفكرية اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اشعارا
مكتوب بهناء هذا التفاق؛
" "2أو اذا وجه املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اشعارا مكتوب اىل مكتب س نغافورة للملكية
الفكرية بهناء هذا التفاق.
( )2وينهتىي رساين هذا التفاق مبوجب الفقرة ( )1بعد عام واحد من اس تالم أحد الطرفني الشعار بهنائه ،ما مل
ُحتدّد مدة أطول يف الشعار أو يتفق الطرفان عىل مدة أقرص.
و إاثباات ملا تقدم وقّع الطرفان عىل هذا التفاق.
ُح ّرر يف [املدينة] يف [التارخي] بنسختني أصليتني بللغة النلكزيية.
نيابة عن مكتب س نغافورة للملكية الفكرية:

نيابة عن املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
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املرفق ألف
ادلول واللغات
طبقا للامدة  3من هذا التفاق حتدّد الدارة:
" "1ادلول اليت تعمل بمسها:
وفقا للامدة :)1(3
س نغافورة ومكبوداي واندونيس يا واليابن واملكس يك واتيلند والولايت املتحدة المريكية وفييت انم؛
وفقا للامدة :)2(3
س نغافورة ومكبوداي واندونيس يا واليابن واملكس يك واتيلند والولايت املتحدة المريكية وفييت انم.
ويف حال حدّ د مكتب تسمل الطلبات الإدارة ادلولية بناء عىل املادتني  )1(3و( ،)2تصبح الإدارة ادلولية
خمتصة فامي يتعلق بلطلبات ادلولية املودعة دلى مكتب تسمل الطلبات اعتبارا من التارخي اذلي يتفق عليه
مكتب تسمل الطلبات والدارة ادلولية وخيطران املكتب ادلويل به.
" "2اللغتان التاليتان اللتان تقبلهام:
النلكزيية والصينية.
املرفق بء
البحث ادلويل الضايف:
الواثئق املشموةل؛ والتقييدات والرشوط
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف عىل النحو التايل:
( )1تقبل الدارة الامتسات البحث ادلويل الضايف بناء عىل الطلبات ادلولية املودعة ،أو الرتجامت املُقدمة ،بللغة
النلكزيية أو الصينية.
( )2يغطي البحث ادلويل الضايف ،اضافة اىل احلد الدىن جملموعة الواثئق املنصوص علهيا يف القاعدة  3Pمن
معاهدة الرباءات ،عىل القل الواثئق بلنلكزيية والصينية يف مجموعة حبث الدارة.
( )3تقوم الدارة بخطار املكتب ادلويل اذا جتاوز طلب البحث ادلويل الضايف املوارد املتاحة بوضوح وكذكل
عند العودة اىل الوضاع العادية.
املرفق جمي
املوضوعات غري املستبعدة من البحث أو الفحص
املوضوعات املنصوص علهيا يف القاعدة  1.3/أو القاعدة  1.67واليت ل تُستبعد من البحث أو الفحص ،طبقا للامدة P
من هذا التفاق ،يه كلتايل:
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لك املوضوعات اليت ختضع للبحث أو الفحص يف اطار اجراءات منح الرباءات طبقا ألحاكم قانون الرباءات
يف س نغافورة.
املرفق دال
الرسوم والتعاب

اجلزء ا ألول .جدول الرسوم وا ألتعاب
نوع الرسوم أأو ا ألتعاب
رمس البحث (القاعدة (1.16أ))
الرمس الضايف (القاعدة (2.P0أ))
(اثنيا)
رمس البحث الضايف (القاعدة (3. P5أ))
رمس الفحص المتهيدي (القاعدة (1.58ب))
الرمس الضايف (القاعدة (3.68أ))
رمس التحفظ (القاعداتن (2.P0ه) و(3.68ه))
رمس املراجعة (القاعدة (P5اثنيا)(6.ج))
تلكفة اعداد صور (القواعد (3.PPب) و(P5اثنيا)(7.ج) و(2.71ب)
و(1./Pاثلثا) و ،)2./Pعن لك وثيقة

املبلغ
(دولر س نغافوري)
22P0
22P0
22P0
830
830
650
650
30

اجلزء الثاين .الرشوط والنطاق فامي خيص ر ّد الرسوم وختفيضها:
( )1يُر ّد أي مبلغ يُدفع خطأ ،بدون سبب ،أو جتاوزا للمبلغ املس تحق ،لسداد الرسوم املشار الهيا يف اجلزء الول.
( )2ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب مسحوب طبقا للامدة  )1(1Pأو ( )3أو ( ،)Pقبل بدء
البحث ادلويل ،فان املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث ادلويل يُر ّد كمال.
( )3ويف حال اس تفادت الدارة من نتا ج حبث سابق ،يُر ّد  25اىل  %75من املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث،
حسب درجة تقيمي الدارة املعنية لس تفادهتا من ذكل البحث السابق.
( )Pويف احلالت املنصوص علهيا يف القاعدة  ،3.58يُر ّد كمل املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي.
( )5ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو طلب الفحص المتهيدي ادلويل قبل بدء الفحص المتهيدي
ادلويل ،فان املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي ادلويل يُر ّد كمال.
( )6وتر ّد الدارة املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث الضايف يف احلالت اليت يُعترب فهيا الامتس ذكل البحث
الضايف ،قبل الرشوع يف اجرائه طبقا للقاعدة (P5اثنيا)(5.أ) ،كام لو مل يُقدم.
( )7وتر ّد الدارة املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث الضايف اذا كنت ،بعد اس تالم الواثئق احملدّدة يف
القاعدة (P5اثنيا)(P.ه)" "1اىل " ،"Pولكن قبل بدء البحث ادلويل الضايف طبقا للقاعدة (P5اثنيا)(5.أ) ،قد أُ ِّ
خطرت بسحب
الطلب ادلويل أو الامتس البحث الضايف.
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املرفق هاء
التصنيف
طبقا للامدة  6من التفاق ،حتدّ د الدارة أنظمة التصنيف التالية بلضافة اىل التصنيف ادلويل للرباءات :ل يوجد.
املرفق واو
لغات املراسةل
طبقا للامدة  7من التفاق ،حتدّ د الدارة اللغتني التاليتني:
النلكزيية أو الصينية،
حسب اللغة اليت أودع هبا الطلب ادلويل أو تُرمج الهيا؛ غري أن ّه جيوز اس تخدام النلكزيية يف مجيع احلالت.
املرفق زاي
البحث ادلويل الطابع
طبقا للامدة  8من التفاق ،حتدّ د الدارة النطاق التايل لنشطة البحث ادلويل الطابع:
ل تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع.
[ييل ذكل املرفق الثامن عرش]
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املرفق الثامن عرش
مرشوع اتفاق
بني املكتب الرتيك للرباءات والعالمات التجارية
واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
فامي خيص معل املكتب الرتيك للرباءات والعالمات التجارية
كدارة للبحث ادلويل
وادارة للفحص المتهيدي ادلويل
يف اطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات

ديباجة
ان املكتب الرتيك للرباءات والعالمات التجارية واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية،
اإذ يعتربان أ ّن مجعية معاهدة التعاون بشأن الرباءات قامت ،بعد الاس امتع اىل مشورة جلنة التعاون التقين ملعاهدة
التعاون بشأن الرباءات ،بتعيني املكتب الرتيك للرباءات والعالمات التجارية كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي
ادلويل يف اطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات ووافقت عىل هذا التفاق طبقا للامدتني  )3(16و،)3(32

يوافقان عىل ما ييل:
املادة 1
املصطلحات والعبارات
( )1لغراض هذا التفاق:
(أ) "املعاهدة" تعىن معاهدة التعاون بشأن الرباءات؛
(ب) "الالحئة التنفيذية" تعىن الالحئة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج) "التعلاميت الدارية" تعىن التعلاميت الدارية للمعاهدة؛
(د) "املادة" تعىن احدى مواد املعاهدة (ما مل توجد اشارة حمدّدة اىل احدى مواد هذا التفاق)؛
(ه) "القاعدة" تعىن احدى قواعد الالحئة التنفيذية؛
(و) "ادلوةل املتعاقدة" تعىن دوةل طرف يف املعاهدة؛
(ز) "الدارة" تعين املكتب الرتيك للرباءات والعالمات التجارية؛
(ح) "املكتب ادلويل" يعين املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.
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( )2ولغراض هذا التفاق يكون للك املصطلحات والعبارات الخرى املس تخدمة يف هذا التفاق واملس تخدمة
أيضا يف املعاهدة أو الالحئة التنفيذية أو التعلاميت الدارية املعىن نفسه الوارد يف املعاهدة والالحئة التنفيذية
والتعلاميت الدارية.
املادة 2
الالزتامات الساس ية
( )1تضطلع الدارة بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل وفقا للمعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية
وهذا التفاق ،وتقوم بوظائفها الخرى كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل حس امب هو منصوص عليه يف
تكل النصوص.
( )2وتطبق الدارة ،يف اضطالعها بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،لك القواعد املشرتكة للبحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل وتلزتم هبا ،وهتتدي عىل وجه خاص بملبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات فامي خيص
البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )3ويكون دلى الدارة نظام لدارة اجلودة وفقا للمتطلبات الواردة يف املبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات فامي خيص البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )Pويتبادل لك من الدارة واملكتب ادلويل املساعدة يف أداء الوظائف املبيّنة أدانه ،بلنظر اىل وظائف لك مهنام
مبوجب املعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية وهذا التفاق وبلقدر اذلي يُعترب مناس با بلنس بة لالدارة واملكتب
ادلويل عىل حد سواء.
املادة 3
اختصاصات الدارة
( )1تعمل الدارة كدارة للبحث ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل الطلبات
التابع لية دوةل متعاقدة حمدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط أن حي ّدد
ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض البحث ادلويل واردة بللغة
أو احدى اللغات احملدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة ،حسب الاقتضاء،
وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّد يف املرفق ألف من هذا التفاق قد اس تويف.
( )2وتعمل الدارة كدارة للفحص المتهيدي ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل
الطلبات التابع لية دوةل متعاقدة حمدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط
أن حيدّد ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض الفحص المتهيدي
ادلويل واردة بللغة أو احدى اللغات احملدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة،
حسب الاقتضاء ،وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّ د يف املرفق ألف من هذا
التفاق قد اس تويف.
( )3ويف احلالت اليت يودع فهيا طلب دويل دلى املكتب ادلويل بعتباره مكتبا لتسمل الطلـبات طبقا
للقاعدة (1.1/أ)" ،"3تطبق الفقراتن ( )1و( )2كام لو كن الطلب قد أودع دلى مكتب تسمل خمتص مبوجب
القاعدة (1.1/أ)" "1أو " ،"2أو (ب) أو (ج) أو القاعدة ."1"2.1/
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( )Pوتقوم الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف طبقا للقاعدة (P5اثنيا) مضن احلدود اليت ّتقررها ،كام هو ّ
مبني يف
املرفق بء من هذا التفاق.
املادة P
املوضوعات غري املطلوب حبهثا أو حفصها
ل تلزتم الدارة بلبحث طبقا للامدة ()2(17أ)" ،"1أو الفحص طبقا للامدة ()P(3Pأ)" ،"1فامي خيص أي طلب دويل
طاملا اعتربت أ ّن ذكل الطلب يتصل مبوضوع منصوص عليه يف القاعدة  1.3/أو  ،1.67حسب احلال ،فامي عدا املوضوعات
الوارد بياهنا يف املرفق جمي من هذا التفاق.
املادة 5
الرسوم والتعاب
( )1يرد يف املرفق دال من هذا التفاق جدول بلك الرسوم ولك التعاب الخرى اليت حيق لالدارة حتصيلها فامي
خيص العامل اليت تضطلع هبا كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل.
( )2وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،مبا ييل:
" "1ر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث أو ر ّد جزء منه ،أو التنازل عن ذكل الرمس أو ختفيضه،
يف احلالت اليت ميكن أن يستند فهيا تقرير البحث ادلويل ،بشلك لكي أو جزيئ ،اىل النتا ج الواردة يف حبث سابق
(القاعداتن  3.16و)1.P1؛
" "2ور ّد املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث يف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب
مسحوب قبل بدء البحث ادلويل.
( )3وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،بر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد
رمس الفحص المتهيدي أو ر ّد جزء منه يف احلالت اليت يُعترب فهيا طلب الفحص المتهيدي ادلويل كام لو مل يُقدم
(القاعدة  )3.58أو يف حال حسب طلب الفحص المتهيدي ادلويل أو الطلب ادلويل من قبل صاحبه قبل بدء الفحص
المتهيدي ادلويل.
املادة 6
التصنيف
لغراض تطبيق القاعدتني (3.P3أ) و(5.70ب)ّ ،تبني الدارة تصنيف املوضوع وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات.
وجيوز لالدارة أيضا ،طبقا للقاعدتني  3.P3و ،5.70أن ّتبني تصنيف املوضوع وفقا لي تصنيف أخر للرباءات يرد بيانه يف
املرفق هاء من هذا التفاق مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو ّ
مبني يف ذكل املرفق.
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املادة 7
لغات املراسةل اليت تس تخدهما الدارة
لغراض املراسةل مبا يف ذكل الاس امترات ،وخالف املراسالت مع املكتب ادلويل ،تس تخدم الدارة اللغة أو احدى
ترصح الدارة
اللغات املشار الهيا يف املرفق واو ،مع مراعاة اللغة أو اللغات املذكورة يف املرفق ألف واللغة أو اللغات اليت ّ
بس تخداهما طبقا للقاعدة (2./2ب).
املادة 8
البحث ادلويل الطابع
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو وارد يف املرفق زاي من هذا التفاق.
املادة /
ادلخول حزي النفاذ
يدخل هذا التفاق حزي النفاذ يف  1يناير .2018
املادة 10
املدة والتجديد
يظ ّل هذا التفاق ساراي حىت  31ديسمرب  .2027وعىل الطرفني فيه بدء التفاوض عىل جتديده يف موعد أقصاه
يوليو .2026
املادة 11
التعديل
( )1دون الخالل بأحاكم الفقرتني ( )2و( )3جيوز ،رهن موافقة مجعية الاحتاد ادلويل ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات ،ادخال تعديالت عىل هذا التفاق مبوجب اتفاق بني الطرفني فيه؛ ويبد أأ نفاذ تكل التعديالت يف التارخي
املتفق عليه.
( )2ودون الخالل بأحاكم الفقرة ( )3جيوز ادخال تعديالت عىل مرفقات هذا التفاق مبوجب اتفاق بني املدير
العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية والدارة؛ وبلرمغ من أحاكم الفقرة ( ،)Pيبدأ نفاذ التعديالت يف التارخي املتفق عليه.
( )3وجيوز لالدارة ،يف اخطار يوجه اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
" "1اضافة بياانت اىل البياانت املتعلقة بللغات وادلول والواردة يف املرفق ألف من هذا التفاق؛
" "2وتعديل البياانت املتعلقة بلبحث ادلويل الضايف والواردة يف املرفق بء من هذا التفاق؛
" "3وتعديل جدول الرسوم والتعاب الوارد يف املرفق دال من هذا التفاق؛
" "Pوتعديل البياانت املتعلقة بأنظمة تصنيف الرباءات والواردة يف املرفق هاء من هذا التفاق؛
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" "5وتعديل لغات املراسةل الواردة يف املرفق واو من هذا التفاق؛
" "6وتعديل البياانت املتعلقة بأنشطة البحث ادلويل الطابع والواردة يف املرفق زاي من هذا التفاق.
( )Pويبدأ نفاذ أي تعديل أخطر به وفقا للفقرة ( )3يف التارخي احملدّد يف الخطار ،رشط أن يكون ذكل التارخي:
" "1بعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بس تة أشهر عىل القل فامي خيص أي تعديل
يُدخل عىل املرفق بء ويقيض بأن الدارة مل تعد تضطلع بأنشطة البحث ادلويل الضايف؛
" "2وبعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بشهرين عىل القل فامي خيص أي تغيري يف العمةل
أو مبلغ الرسوم أو التعاب الواردة يف املرفق دال ،وأية اضافة لرسوم أو أتعاب جديدة ،وأي تغيري يف الرشوط اخلاصة بر ّد
الرسوم الواردة يف املرفق دال أو ختفيضها.
املادة 12
الهناء
( )1ينهتي رساين هذا التفاق قبل  31ديسمرب  2027يف احلالتني التاليتني:
" "1اذا وجه املكتب الرتيك للرباءات والعالمات التجارية اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
اشعارا مكتوب بهناء هذا التفاق؛
" "2أو اذا وجه املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اشعارا مكتوب اىل املكتب الرتيك للرباءات
والعالمات التجارية بهناء هذا التفاق.
( )2وينهتىي رساين هذا التفاق مبوجب الفقرة ( )1بعد عام واحد من اس تالم أحد الطرفني الشعار بهنائه ،ما مل
ُحتدّد مدة أطول يف الشعار أو يتفق الطرفان عىل مدة أقرص.
و إاثباات ملا تقدم وقّع الطرفان عىل هذا التفاق.
ُح ّرر يف [املدينة] يف [التارخي] بنسختني أصليتني بللغة النلكزيية.
نيابة عن املكتب الرتيك للرباءات والعالمات التجارية:

نيابة عن املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
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املرفق ألف
ادلول واللغات
طبقا للامدة  3من هذا التفاق حتدّد الدارة:
" "1ادلول اليت تعمل بمسها:
وفقا للامدة :)1(3
أية دوةل متعاقدة طبقا للزتامات الدارة يف اطار التفاقية الوروبية للرباءات؛
وفقا للامدة :)2(3
أية دوةل متعاقدة طبقا للزتامات الدارة يف اطار التفاقية الوروبية للرباءات.
ويف حال حدّ د مكتب تسمل الطلبات الإدارة ادلولية بناء عىل املادتني  )1(3و( ،)2تصبح الإدارة ادلولية
خمتصة فامي يتعلق بلطلبات ادلولية املودعة دلى مكتب تسمل الطلبات اعتبارا من التارخي اذلي يتفق عليه
مكتب تسمل الطلبات والدارة ادلولية وخيطران املكتب ادلويل به.
" "2اللغات التالية اليت تقبلها:
النلكزيية والرتكية.
املرفق بء
البحث ادلويل الضايف:
الواثئق املشموةل؛ والتقييدات والرشوط
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف عىل النحو التايل:
( )1تقبل الدارة الامتسات البحث ادلويل الضايف بناء عىل الطلبات ادلولية املودعة ،أو الرتجامت املُقدمة ،بللغات
املذكورة يف املرفق واو.
( )2يغطي البحث ادلويل الضايف واحدا من مس توايت البحث التالية عىل القل:
" "1اضافة اىل احلد الدىن جملموعة الواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة الرباءات ،عىل القل الواثئق بلرتكية
يف مجموعة حبث الدارة؛
" "2الواثئق بلرتكية فقط يف مجموعة حبث الدارة.
( )3تقوم الدارة بخطار املكتب ادلويل اذا جتاوز طلب البحث ادلويل الضايف املوارد املتاحة بوضوح وكذكل
عند العودة اىل الوضاع العادية.
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املرفق جمي
املوضوعات غري املستبعدة من البحث أو الفحص
املوضوعات املنصوص علهيا يف القاعدة  1.3/أو القاعدة  1.67واليت ل تُستبعد من البحث أو الفحص ،طبقا للامدة P
من هذا التفاق ،يه كلتايل:
لك املوضوعات اليت ختضع للبحث أو الفحص يف اطار اجراءات منح الرباءات طبقا ألحاكم قانون الرباءات الرتيك.
املرفق دال
الرسوم والتعاب

اجلزء ا ألول .جدول الرسوم وا ألتعاب
نوع الرسوم أأو ا ألتعاب
رمس البحث (القاعدة (1.16أ))
الرمس الضايف (القاعدة (2.P0أ))
(اثنيا)
رمس البحث الضايف (القاعدة (3. P5أ)) ،حبث كمل
رمس البحث الضايف (القاعدة (P5اثنيا)(3.أ)) ،أنشطة حبث يف
الواثئق بلرتكية فقط يف مجموعة حبث الدارة
رمس املراجعة (القاعدة (P5اثنيا)(6.ج))
رمس الفحص المتهيدي (القاعدة (1.58ب))
رمس ادلفع املتأخر عن الفحص المتهيدي
الرمس الضايف (القاعدة (3.68أ))
رمس التحفظ (القاعداتن (2.P0ه) و(3.68ه))
رمس التقدمي املتأخر للكشوف التسلسلية
(القاعداتن (13اثلثا)(1.ج) و(13اثلثا))2.
تلكفة اعداد صور (القواعد (3.PPب) و(2.71ب)
و(1./Pاثلثا) و ،)2./Pعن لك وثيقة

املبلغ
(لرية تركية)
1

…
...
1
...
1

500
1000
1000
املبلغ احملدد يف
القاعدة (58اثنيا)2.
1000
1000
200
1.50

اجلزء الثاين .الرشوط والنطاق فامي خيص ر ّد الرسوم وختفيضها:
( )1يُر ّد أي مبلغ يُدفع خطأ ،بدون سبب ،أو جتاوزا للمبلغ املس تحق ،لسداد الرسوم املشار الهيا يف اجلزء الول.
( )2ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب مسحوب طبقا للامدة  )1(1Pأو ( )3أو ( ،)Pقبل بدء
البحث ادلويل ،فان املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث ادلويل يُر ّد كمال.
 1املعادل بللرية الرتكية ملقدار رمس البحث (القاعدة (1.16أ)) بليورو يُدفع اىل املكتب الورويب للرباءات كدارة للبحث ادلويل ،حسب ما يعدّ ل من وقت
لخر وفقا للتوجهيات بناء عىل القاعدة (1.16د).
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( )3ويف احلالت اليت تس تفيد فهيا الدارة من نتا ج حبث سابق ،يُر ّد  %50من املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث.
ول يُر ّد كمل املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث أو يُعفى منه أو ختفض قميته.
( )Pويف احلالت املنصوص علهيا يف القاعدة  ،3.58يُر ّد كمل املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي.
( )5ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو طلب الفحص المتهيدي ادلويل قبل بدء الفحص المتهيدي
ادلويل ،فان املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي ادلويل يُر ّد كمال.
( )6وتر ّد الدارة املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث الضايف يف احلالت اليت يُعترب فهيا الامتس ذكل البحث
الضايف ،قبل الرشوع يف اجرائه طبقا للقاعدة (P5اثنيا)(5.أ) ،كام لو مل يُقدم طبقا للقاعدة (P5اثنيا)(5.ز).
( )7وتر ّد الدارة املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث الضايف اذا كنت ،بعد اس تالم الواثئق احملدّدة يف
القاعدة (P5اثنيا)(P.ه)" "1اىل " ،"Pولكن قبل بدء البحث ادلويل الضايف طبقا للقاعدة (P5اثنيا)(5.أ) ،قد أُ ِّ
خطرت بسحب
الطلب ادلويل أو الامتس البحث الضايف.
املرفق هاء
التصنيف
طبقا للامدة  6من التفاق ،حتدّ د الدارة أنظمة التصنيف التالية بلضافة اىل التصنيف ادلويل للرباءات :ل يوجد.
املرفق واو
لغات املراسةل
طبقا للامدة  7من التفاق ،حتدّ د الدارة اللغة (اللغات) التالية:
النلكزيية والرتكية.
املرفق زاي
البحث ادلويل الطابع
طبقا للامدة  8من التفاق ،حتدّ د الدارة النطاق التايل لنشطة البحث ادلويل الطابع:
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع عىل النحو التايل:
أنشطة البحث ادلولية الطابع بشأن الطلبات الوطنية املودعة دلى الدارة.
[ييل ذكل املرفق التاسع عرش]
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املرفق التاسع عرش
مرشوع اتفاق
بني وزارة التمنية الاقتصادية والتجارة يف أوكرانيا
واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
فامي خيص معل ادلائرة احلكومية
"املعهد الوكراين للملكية الفكرية"
كدارة للبحث ادلويل
وادارة للفحص المتهيدي ادلويل
يف اطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات

ديباجة
ان وزارة التمنية الاقتصادية والتجارة يف أوكرانيا واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية،
اإذ يعتربان أ ّن مجعية معاهدة التعاون بشأن الرباءات قامت ،بعد الاس امتع اىل مشورة جلنة التعاون التقين ملعاهدة
التعاون بشأن الرباءات ،بتعيني ادلائرة احلكومية "املعهد الوكراين للملكية الفكرية" كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص
المتهيدي ادلويل يف اطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات ووافقت عىل هذا التفاق طبقا للامدتني  )3(16و،)3(32

يوافقان عىل ما ييل:
املادة 1
املصطلحات والعبارات
( )1لغراض هذا التفاق:
(أ) "املعاهدة" تعىن معاهدة التعاون بشأن الرباءات؛
(ب) "الالحئة التنفيذية" تعىن الالحئة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج) "التعلاميت الدارية" تعىن التعلاميت الدارية للمعاهدة؛
(د) "املادة" تعىن احدى مواد املعاهدة (ما مل توجد اشارة حمدّدة اىل احدى مواد هذا التفاق)؛
(ه) "القاعدة" تعىن احدى قواعد الالحئة التنفيذية؛
(و) "ادلوةل املتعاقدة" تعىن دوةل طرف يف املعاهدة؛
(ز) "الدارة" تعين ادلائرة احلكومية "املعهد الوكراين للملكية الفكرية"؛
(ح) "املكتب ادلويل" يعين املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.
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( )2ولغراض هذا التفاق يكون للك املصطلحات والعبارات الخرى املس تخدمة يف هذا التفاق واملس تخدمة
أيضا يف املعاهدة أو الالحئة التنفيذية أو التعلاميت الدارية املعىن نفسه الوارد يف املعاهدة والالحئة التنفيذية
والتعلاميت الدارية.
املادة 2
الالزتامات الساس ية
( )1تضطلع الدارة بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل وفقا للمعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية
وهذا التفاق ،وتقوم بوظائفها الخرى كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل حس امب هو منصوص عليه يف
تكل النصوص.
( )2وتطبق الدارة ،يف اضطالعها بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،لك القواعد املشرتكة للبحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل وتلزتم هبا ،وهتتدي عىل وجه خاص بملبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات فامي خيص
البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )3ويكون دلى الدارة نظام لدارة اجلودة وفقا للمتطلبات الواردة يف املبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات فامي خيص البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )Pويتبادل لك من الدارة واملكتب ادلويل املساعدة يف أداء الوظائف املبيّنة أدانه ،بلنظر اىل وظائف لك مهنام
مبوجب املعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية وهذا التفاق وبلقدر اذلي يُعترب مناس با بلنس بة لالدارة واملكتب
ادلويل عىل حد سواء.
املادة 3
اختصاصات الدارة
( )1تعمل الدارة كدارة للبحث ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل الطلبات
التابع لية دوةل متعاقدة حمدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط أن حيدّ د
ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض البحث ادلويل واردة بللغة
أو احدى اللغات احملدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة ،حسب الاقتضاء،
وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّد يف املرفق ألف من هذا التفاق قد اس تويف.
( )2وتعمل الدارة كدارة للفحص المتهيدي ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل
الطلبات التابع لية دوةل متعاقدة حمدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط
أن حيدّد ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض الفحص المتهيدي
ادلويل واردة بللغة أو احدى اللغات احملدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة،
حسب الاقتضاء ،وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّ د يف املرفق ألف من هذا
التفاق قد اس تويف.
( )3ويف احلالت اليت يودع فهيا طلب دويل دلى املكتب ادلويل بعتباره مكتبا لتسمل الطلـبات طبقا
للقاعدة (1.1/أ)" ،"3تطبق الفقراتن ( )1و( )2كام لو كن الطلب قد أودع دلى مكتب تسمل خمتص مبوجب
القاعدة (1.1/أ)" "1أو " ،"2أو (ب) أو (ج) أو القاعدة ."1"2.1/
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( )Pوتقوم الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف طبقا للقاعدة (P5اثنيا) مضن احلدود اليت ّتقررها ،كام هو ّ
مبني يف
املرفق بء من هذا التفاق.
املادة P
املوضوعات غري املطلوب حبهثا أو حفصها
ل تلزتم الدارة بلبحث طبقا للامدة ()2(17أ)" ،"1أو الفحص طبقا للامدة ()P(3Pأ)" ،"1فامي خيص أي طلب دويل
طاملا اعتربت أ ّن ذكل الطلب يتصل مبوضوع منصوص عليه يف القاعدة  1.3/أو  ،1.67حسب احلال ،فامي عدا املوضوعات
الوارد بياهنا يف املرفق جمي من هذا التفاق.
املادة 5
الرسوم والتعاب
( )1يرد يف املرفق دال من هذا التفاق جدول بلك الرسوم ولك التعاب الخرى اليت حيق لالدارة حتصيلها فامي
خيص العامل اليت تضطلع هبا كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل.
( )2وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،مبا ييل:
" "1ر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث أو ر ّد جزء منه ،أو التنازل عن ذكل الرمس أو ختفيضه،
يف احلالت اليت ميكن أن يستند فهيا تقرير البحث ادلويل ،بشلك لكي أو جزيئ ،اىل النتا ج الواردة يف حبث سابق
(القاعداتن  3.16و)1.P1؛
" "2ور ّد املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث يف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب
مسحوب قبل بدء البحث ادلويل.
( )3وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،بر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد
رمس الفحص المتهيدي أو ر ّد جزء منه يف احلالت اليت يُعترب فهيا طلب الفحص المتهيدي ادلويل كام لو مل يُقدم
(القاعدة  )3.58أو يف حال حسب طلب الفحص المتهيدي ادلويل أو الطلب ادلويل من قبل صاحبه قبل بدء الفحص
المتهيدي ادلويل.
املادة 6
التصنيف
لغراض تطبيق القاعدتني (3.P3أ) و(5.70ب)ّ ،تبني الدارة تصنيف املوضوع وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات.
وجيوز لالدارة أيضا ،طبقا للقاعدتني  3.P3و ،5.70أن ّتبني تصنيف املوضوع وفقا لي تصنيف أخر للرباءات يرد بيانه يف
املرفق هاء من هذا التفاق مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو ّ
مبني يف ذكل املرفق.
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املادة 7
لغات املراسةل اليت تس تخدهما الدارة
لغراض املراسةل مبا يف ذكل الاس امترات ،وخالف املراسالت مع املكتب ادلويل ،تس تخدم الدارة اللغة أو احدى
ترصح الدارة
اللغات املشار الهيا يف املرفق واو ،مع مراعاة اللغة أو اللغات املذكورة يف املرفق ألف واللغة أو اللغات اليت ّ
بس تخداهما طبقا للقاعدة (2./2ب).
املادة 8
البحث ادلويل الطابع
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو وارد يف املرفق زاي من هذا التفاق.
املادة /
ادلخول حزي النفاذ
يدخل هذا التفاق حزي النفاذ يف  1يناير .2018
املادة 10
املدة والتجديد
يظ ّل هذا التفاق ساراي حىت  31ديسمرب  .2027وعىل الطرفني فيه بدء التفاوض عىل جتديده يف موعد أقصاه
يوليو .2026
املادة 11
التعديل
( )1دون الخالل بأحاكم الفقرتني ( )2و( )3جيوز ،رهن موافقة مجعية الاحتاد ادلويل ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات ،ادخال تعديالت عىل هذا التفاق مبوجب اتفاق بني الطرفني فيه؛ ويبد أأ نفاذ تكل التعديالت يف التارخي
املتفق عليه.
( )2ودون الخالل بأحاكم الفقرة ( )3جيوز ادخال تعديالت عىل مرفقات هذا التفاق مبوجب اتفاق بني املدير
العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية ووزارة التمنية الاقتصادية والتجارة يف أوكرانيا؛ وبلرمغ من أحاكم الفقرة ( ،)Pيبدأ نفاذ
التعديالت يف التارخي املتفق عليه.
( )3وجيوز لوزارة التمنية الاقتصادية والتجارة يف أوكرانيا ،يف اخطار يوجه اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية
الفكرية:
" "1اضافة بياانت اىل البياانت املتعلقة بللغات وادلول والواردة يف املرفق ألف من هذا التفاق؛
" "2وتعديل البياانت املتعلقة بلبحث ادلويل الضايف والواردة يف املرفق بء من هذا التفاق؛
" "3وتعديل جدول الرسوم والتعاب الوارد يف املرفق دال من هذا التفاق؛
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" "Pوتعديل البياانت املتعلقة بأنظمة تصنيف الرباءات والواردة يف املرفق هاء من هذا التفاق؛
" "5وتعديل لغات املراسةل الواردة يف املرفق واو من هذا التفاق؛
" "6وتعديل البياانت املتعلقة بأنشطة البحث ادلويل الطابع والواردة يف املرفق زاي من هذا التفاق.
( )Pويبدأ نفاذ أي تعديل أخطر به وفقا للفقرة ( )3يف التارخي احملدّد يف الخطار ،رشط أن يكون ذكل التارخي:
" "1بعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بس تة أشهر عىل القل فامي خيص أي تعديل
يُدخل عىل املرفق بء ويقيض بأن الدارة مل تعد تضطلع بأنشطة البحث ادلويل الضايف؛
" "2وبعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بشهرين عىل القل فامي خيص أي تغيري يف العمةل
أو مبلغ الرسوم أو التعاب الواردة يف املرفق دال ،وأية اضافة لرسوم أو أتعاب جديدة ،وأي تغيري يف الرشوط اخلاصة بر ّد
الرسوم الواردة يف املرفق دال أو ختفيضها.
املادة 12
الهناء
( )1ينهتي رساين هذا التفاق قبل  31ديسمرب  2027يف احلالتني التاليتني:
" "1اذا وهجت وزارة التمنية الاقتصادية والتجارة يف أوكرانيا اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
اشعارا مكتوب بهناء هذا التفاق؛
" "2أو اذا وجه املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اشعارا مكتوب اىل وزارة التمنية الاقتصادية
والتجارة يف أوكرانيا بهناء هذا التفاق.
( )2وينهتىي رساين هذا التفاق مبوجب الفقرة ( )1بعد عام واحد من اس تالم أحد الطرفني الشعار بهنائه ،ما مل
ُحتدّد مدة أطول يف الشعار أو يتفق الطرفان عىل مدة أقرص.
و إاثباات ملا تقدم وقّع الطرفان عىل هذا التفاق.
ُح ّرر يف [املدينة] يف [التارخي] بنسختني أصليتني بللغتني النلكزيية والوكرانية ،والنصان متساواين يف احلجية.
نيابة عن وزارة التمنية الاقتصادية والتجارة يف أوكرانيا:

نيابة عن املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
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املرفق ألف
ادلول واللغات
طبقا للامدة  3من هذا التفاق حتدّد الدارة:
" "1ادلول اليت تعمل بمسها:
وفقا للامدة :)1(3
أية دوةل متعاقدة؛
وفقا للامدة :)2(3
أية دوةل متعاقدة.
ويف حال حدّ د مكتب تسمل الطلبات الإدارة ادلولية بناء عىل املادتني  )1(3و( ،)2تصبح الإدارة ادلولية
خمتصة فامي يتعلق بلطلبات ادلولية املودعة دلى مكتب تسمل الطلبات اعتبارا من التارخي اذلي يتفق عليه
مكتب تسمل الطلبات والدارة ادلولية وخيطران املكتب ادلويل به.
" "2اللغات التالية اليت تقبلها:
النلكزيية والفرنس ية والملانية والروس ية والوكرانية.
املرفق بء
البحث ادلويل الضايف:
الواثئق املشموةل؛ والتقييدات والرشوط
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف عىل النحو التايل:
( )1تقبل الدارة الامتسات البحث ادلويل الضايف بناء عىل الطلبات ادلولية املودعة ،أو الرتجامت املُقدمة ،بللغات
النلكزيية أو الفرنس ية أو الملانية أو الروس ية أو الوكرانية.
( )2يغطي البحث ادلويل الضايف واحدا من مس توايت البحث التالية عىل القل:
" "1الواثئق املتاحة يف مجموعة الواثئق اليت تبحث فهيا الدارة ،مبا يف ذكل احلد الدىن جملموعة الواثئق
املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأن الرباءات واملبيّنة يف القاعدة 3P؛
" "2وواثئق أوروب وأمرياك الشاملية؛
" "3وواثئق الاحتاد السوفييت السابق املُعدة بللغة الروس ية والواثئق املُعدة بللغة الوكرانية.
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( )3واذا كنت ادارة البحث ادلويل اخملتصة بجراء البحث ادلويل الرئييس أصدرت العالن املشار اليه يف املادة
()2(17أ) بسبب املوضوع املشار اليه يف القاعدة  ،"P"1.3/وكن الرمس املناسب املشار اليه يف املرفق دال قد دُفع،
فينبغي أن يغطي البحث ادلويل الضايف عىل القل احلد الدىن جملموعة الواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأن
الرباءات واملبيّنة يف القاعدة  3Pفضال عن الواثئق املشار الهيا يف الفقرة ( )2من هذا املرفق.
( )Pتقوم وزارة التمنية الاقتصادية والتجارة يف أوكرانيا بخطار املكتب ادلويل اذا جتاوز طلب البحث ادلويل
الضايف املوارد املتاحة دلى الدارة وكذكل عند العودة اىل الوضاع العادية.
املرفق جمي
املوضوعات غري املستبعدة من البحث أو الفحص
املوضوعات املنصوص علهيا يف القاعدة  1.3/أو القاعدة  1.67واليت ل تُستبعد من البحث أو الفحص ،طبقا للامدة P
من هذا التفاق ،يه كلتايل:
لك املوضوعات اليت ختضع للبحث أو الفحص يف اطار اجراءات منح الرباءات طبقا لحاكم قانون أوكرانيا بشأن
حامية حقوق الاخرتاعات ومناذج املنفعة.
املرفق دال
الرسوم والتعاب

اجلزء ا ألول .جدول الرسوم وا ألتعاب
نوع الرسوم أأو ا ألتعاب

املبلغ
(يورو)

رمس البحث (القاعدة (1.16أ))
الرمس الضايف (القاعدة (2.P0أ))
(اثنيا)
رمس (رسوم) البحث الضايف (القاعدة (3. P5أ))
 يف واثئق أوروب وأمرياك الشاملية فقط يف واثئق الاحتاد السوفييت السابق املُعدة بللغة الروس يةوالواثئق املُعدة بللغة الوكرانية
رمس حبث اضايف لبحث وفق
الفقرة  3من املرفق بء يف احلالت اليت ِّّقدم فهيا
اعالن مبوجب املادة ()2(17أ) بسبب املوضوع
املشار اليه يف القاعدة "P"1.3/
رمس الفحص المتهيدي (القاعدة (1.58ب))
 تقرير البحث ادلويل أعدته الدارة تقرير البحث ادلويل أعدته ادارة حبث دويل أخرىالرمس الضايف (القاعدة (3.68أ))
رمس التحفظ (القاعداتن (2.P0ه) و(3.68ه))

300
300
200
150

100
160
180
180
P0
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تلكفة اعداد صور (القاعداتن (3.PPب) و(2.71ب)) ،عن لك صفحة

0.70

اجلزء الثاين .الرشوط والنطاق فامي خيص ر ّد الرسوم وختفيضها:
( )1يُر ّد أي مبلغ يُدفع خطأ ،بدون سبب ،أو جتاوزا للمبلغ املس تحق ،لسداد الرسوم املشار الهيا يف اجلزء الول.
( )2ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب مسحوب طبقا للامدة  )1(1Pأو ( )3أو ( ،)Pقبل بدء
البحث ادلويل ،فان املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث ادلويل يُر ّد كمال.
( )3ويف حال اس تفادت الدارة من نتا ج حبث سابق أجرته الدارة نفسها أو ادارة دولية أخرى بشأن طلب
سابق ،يُر ّد  25اىل  %75من املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث ،حسب درجة اس تفادة الدارة املعنية من ذكل
البحث السابق.
( )Pويف احلالت املنصوص علهيا يف القاعدة  ،3.58يُر ّد كمل املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي.
( )5ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو طلب الفحص المتهيدي ادلويل قبل بدء الفحص المتهيدي
ادلويل ،يُر ّد  %75من املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي.
( )6وتر ّد الدارة املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث الضايف يف احلالت اليت يُعترب فهيا الامتس ذكل البحث
الضايف ،قبل الرشوع يف اجرائه طبقا للقاعدة (P5اثنيا)(5.أ) ،كام لو مل يُقدم طبقا للقاعدة (P5اثنيا)(5.ز).
( )7وتر ّد الدارة املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث الضايف اذا كنت ،بعد اس تالم الواثئق احملدّدة يف
القاعدة (P5اثنيا)(P.ه)" "1اىل " ،"Pولكن قبل بدء البحث ادلويل الضايف طبقا للقاعدة (P5اثنيا)(5.أ) ،قد أُ ِّ
خطرت بسحب
الطلب ادلويل أو الامتس البحث الضايف.
املرفق هاء
التصنيف
طبقا للامدة  6من التفاق ،حتدّ د الدارة أنظمة التصنيف التالية بلضافة اىل التصنيف ادلويل للرباءات :ل يوجد.
املرفق واو
لغات املراسةل
طبقا للامدة  7من التفاق ،حت ّدد الدارة اللغات التالية:
النلكزيية أو الروس ية ،للطلبات املودعة بللغة الوكرانية؛
الروس ية ،للطلبات املودعة ،أو الرتجامت املُقدمة ،بللغة الروس ية؛
النلكزيية ،للطلبات املودعة ،أو الرتجامت املُقدمة ،بللغة النلكزيية أو الفرنس ية أو الملانية.
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املرفق زاي
البحث ادلويل الطابع
طبقا للامدة  8من التفاق ،حتدّ د الدارة النطاق التايل لنشطة البحث ادلويل الطابع:
ل تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع.
[ييل ذكل املرفق العرشون]

PCT/A/49/2
ANNEX XX

املرفق العرشون
مرشوع اتفاق
بني مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات
واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
فامي خيص معل مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات اكإدارة للبحث ادلويل
وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل
يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ديباجة
ان مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية،
اإذ يعتربان أ ّن مجعية معاهدة التعاون بشأن الرباءات قامت ،بعد الاس امتع اىل مشورة جلنة التعاون التقين ملعاهدة
التعاون بشأن الرباءات ،بتعيني مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص
المتهيدي ادلويل يف اطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات ووافقت عىل هذا التفاق طبقا للامدتني  )3(16و،)3(32

يوافقان عىل ما ييل:
املادة 1
املصطلحات والعبارات
( )1لغراض هذا التفاق:
(أ) "املعاهدة" تعىن معاهدة التعاون بشأن الرباءات؛
(ب) "الالحئة التنفيذية" تعىن الالحئة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج) "التعلاميت الدارية" تعىن التعلاميت الدارية للمعاهدة؛
(د) "املادة" تعىن احدى مواد املعاهدة (ما مل توجد اشارة حمدّدة اىل احدى مواد هذا التفاق)؛
(ه) "القاعدة" تعىن احدى قواعد الالحئة التنفيذية؛
(و) "ادلوةل املتعاقدة" تعىن دوةل طرف يف املعاهدة؛
(ز) "الدارة" تعين مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات؛
(ح) "املكتب ادلويل" يعين املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.
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( )2ولغراض هذا التفاق يكون للك املصطلحات والعبارات الخرى املس تخدمة يف هذا التفاق واملس تخدمة
أيضا يف املعاهدة أو الالحئة التنفيذية أو التعلاميت الدارية املعىن نفسه الوارد يف املعاهدة والالحئة التنفيذية
والتعلاميت الدارية.
املادة 2
الالزتامات الساس ية
( )1تضطلع الدارة بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل وفقا للمعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية
وهذا التفاق ،وتقوم بوظائفها الخرى كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل حس امب هو منصوص عليه يف
تكل النصوص.
( )2وتطبق الدارة ،يف اضطالعها بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،لك القواعد املشرتكة للبحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل وتلزتم هبا ،وهتتدي عىل وجه خاص بملبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات فامي خيص
البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )3ويكون دلى الدارة نظام لدارة اجلودة وفقا للمتطلبات الواردة يف املبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات فامي خيص البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )Pويتبادل لك من الدارة واملكتب ادلويل املساعدة يف أداء الوظائف املبيّنة أدانه ،بلنظر اىل وظائف لك مهنام
مبوجب املعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية وهذا التفاق وبلقدر اذلي يُعترب مناس با بلنس بة لالدارة واملكتب
ادلويل عىل حد سواء.
املادة 3
اختصاصات الدارة
( )1تعمل الدارة كدارة للبحث ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل الطلبات
التابع لية دوةل متعاقدة حم ّددة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط أن حي ّدد
ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض البحث ادلويل واردة بللغة
أو احدى اللغات احملدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة ،حسب الاقتضاء،
وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّد يف املرفق ألف من هذا التفاق قد اس تويف.
( )2وتعمل الدارة كدارة للفحص المتهيدي ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل
الطلبات التابع لية دوةل متعاقدة حمدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط
أن حيدّد ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض الفحص المتهيدي
ادلويل واردة بللغة أو احدى اللغات احملدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة،
حسب الاقتضاء ،وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّ د يف املرفق ألف من هذا
التفاق قد اس تويف.
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( )3ويف احلالت اليت يودع فهيا طلب دويل دلى املكتب ادلويل بعتباره مكتبا لتسمل الطلـبات طبقا
للقاعدة (1.1/أ)" ،"3تطبق الفقراتن ( )1و( )2كام لو كن الطلب قد أودع دلى مكتب تسمل خمتص مبوجب
القاعدة (1.1/أ)" "1أو " ،"2أو (ب) أو (ج) أو القاعدة ."1"2.1/
( )Pوتقوم الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف طبقا للقاعدة (P5اثنيا) مضن احلدود اليت ّتقررها ،كام هو ّ
مبني يف
املرفق بء من هذا التفاق.
املادة P
املوضوعات غري املطلوب حبهثا أو حفصها
ل تلزتم الدارة بلبحث طبقا للامدة ()2(17أ)" ،"1أو الفحص طبقا للامدة ()P(3Pأ)" ،"1فامي خيص أي طلب دويل
طاملا اعتربت أ ّن ذكل الطلب يتصل مبوضوع منصوص عليه يف القاعدة  1.3/أو  ،1.67حسب احلال ،فامي عدا املوضوعات
الوارد بياهنا يف املرفق جمي من هذا التفاق.
املادة 5
الرسوم والتعاب
( )1يرد يف املرفق دال من هذا التفاق جدول بلك الرسوم ولك التعاب الخرى اليت حيق لالدارة حتصيلها فامي
خيص العامل اليت تضطلع هبا كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل.
( )2وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،مبا ييل:
" "1ر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث أو ر ّد جزء منه ،أو التنازل عن ذكل الرمس أو ختفيضه،
يف احلالت اليت ميكن أن يستند فهيا تقرير البحث ادلويل ،بشلك لكي أو جزيئ ،اىل النتا ج الواردة يف حبث سابق
(القاعداتن  3.16و)1.P1؛
" "2ور ّد املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث يف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب
مسحوب قبل بدء البحث ادلويل.
( )3وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،بر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد
رمس الفحص المتهيدي أو ر ّد جزء منه يف احلالت اليت يُعترب فهيا طلب الفحص المتهيدي ادلويل كام لو مل يُقدم
(القاعدة  )3.58أو يف حال حسب طلب الفحص المتهيدي ادلويل أو الطلب ادلويل من قبل صاحبه قبل بدء الفحص
المتهيدي ادلويل.
املادة 6
التصنيف
لغراض تطبيق القاعدتني (3.P3أ) و(5.70ب)ّ ،تبني الدارة تصنيف املوضوع وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات.
وجيوز لالدارة أيضا ،طبقا للقاعدتني  3.P3و ،5.70أن ّتبني تصنيف املوضوع وفقا لي تصنيف أخر للرباءات يرد بيانه يف
املرفق هاء من هذا التفاق مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو ّ
مبني يف ذكل املرفق.
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املادة 7
لغات املراسةل اليت تس تخدهما الدارة
لغراض املراسةل مبا يف ذكل الاس امترات ،وخالف املراسالت مع املكتب ادلويل ،تس تخدم الدارة اللغة أو احدى
ترصح الدارة
اللغات املشار الهيا يف املرفق واو ،مع مراعاة اللغة أو اللغات املذكورة يف املرفق ألف واللغة أو اللغات اليت ّ
بس تخداهما طبقا للقاعدة (2./2ب).
املادة 8
البحث ادلويل الطابع
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو وارد يف املرفق زاي من هذا التفاق.
املادة /
ادلخول حزي النفاذ
يدخل هذا التفاق حزي النفاذ يف  1يناير .2018
املادة 10
املدة والتجديد
يظ ّل هذا التفاق ساراي حىت  31ديسمرب  .2027وعىل الطرفني فيه بدء التفاوض عىل جتديده يف موعد أقصاه
يوليو .2026
املادة 11
التعديل
( )1دون الخالل بأحاكم الفقرتني ( )2و( )3جيوز ،رهن موافقة مجعية الاحتاد ادلويل ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات ،ادخال تعديالت عىل هذا التفاق مبوجب اتفاق بني الطرفني فيه؛ ويبد أأ نفاذ تكل التعديالت يف التارخي
املتفق عليه.
( )2ودون الخالل بأحاكم الفقرة ( )3جيوز ادخال تعديالت عىل مرفقات هذا التفاق مبوجب اتفاق بني املدير
العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية والدارة؛ وبلرمغ من أحاكم الفقرة ( ،)Pيبدأ نفاذ التعديالت يف التارخي املتفق عليه.
( )3وجيوز لالدارة ،يف اخطار يوجه اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
" "1اضافة بياانت اىل البياانت املتعلقة بللغات وادلول والواردة يف املرفق ألف من هذا التفاق؛
" "2وتعديل البياانت املتعلقة بلبحث ادلويل الضايف والواردة يف املرفق بء من هذا التفاق؛
" "3وتعديل جدول الرسوم والتعاب الوارد يف املرفق دال من هذا التفاق؛
" "Pوتعديل البياانت املتعلقة بأنظمة تصنيف الرباءات والواردة يف املرفق هاء من هذا التفاق؛

PCT/A/49/2
Annex XX
5

" "5وتعديل لغات املراسةل الواردة يف املرفق واو من هذا التفاق؛
" "6وتعديل البياانت املتعلقة بأنشطة البحث ادلويل الطابع والواردة يف املرفق زاي من هذا التفاق.
( )Pويبدأ نفاذ أي تعديل أخطر به وفقا للفقرة ( )3يف التارخي احملدّد يف الخطار ،رشط أن يكون ذكل التارخي:
" "1بعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بس تة أشهر عىل القل فامي خيص أي تعديل
يُدخل عىل املرفق بء ويقيض بأن الدارة مل تعد تضطلع بأنشطة البحث ادلويل الضايف؛
" "2وبعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بشهرين عىل القل فامي خيص أي تغيري يف العمةل
أو مبلغ الرسوم أو التعاب الواردة يف املرفق دال ،وأية اضافة لرسوم أو أتعاب جديدة ،وأي تغيري يف الرشوط اخلاصة بر ّد
الرسوم الواردة يف املرفق دال أو ختفيضها.
املادة 12
الهناء
( )1ينهتي رساين هذا التفاق قبل  31ديسمرب  2027يف احلالتني التاليتني:
" "1اذا وجه مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات اىل املدير العام للمنظمة العاملية
للملكية الفكرية اشعارا مكتوب بهناء هذا التفاق؛
" "2أو اذا وجه املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اشعارا مكتوب اىل مكتب الولايت املتحدة
ا ألمريكية للرباءات والعالمات بهناء هذا التفاق.
( )2وينهتىي رساين هذا التفاق مبوجب الفقرة ( )1بعد عام واحد من اس تالم أحد الطرفني الشعار بهنائه ،ما مل
ُحتدّد مدة أطول يف الشعار أو يتفق الطرفان عىل مدة أقرص.
و إاثباات ملا تقدم وقّع الطرفان عىل هذا التفاق.
ُح ّرر يف [املدينة] يف [التارخي] بنسختني أصليتني بللغة النلكزيية.
نيابة عن مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات
والعالمات:

نيابة عن املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
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املرفق أألف
ادلول واللغات
طبقا للامدة  3من هذا التفاق حتدّ د الإدارة:
" "1ادلول التالية اليت تعمل ابمسها:
وفق ًا للامدة :)1(3
الولايت املتحدة ا ألمرييك ،والبحرين ،وبرابدوس ،والربازيل ،وش ييل ،وامجلهورية ادلومينيكية،
ومرص ،وجورجيا ،وغواتاميل ،والهند ،وإارسائيل ،واملكس يك ،ونيوزيلندا ،وعامن ،وبامن ،وبريو،
والفلبني ،وقطر ،وسانت لوس يا ،وسانت فنسنت وجزر غرينادين ،وجنوب أأفريقيا ،واتيالند،
وترينيداد وتوابغو؛
وفقا للامدة :)2(3
يف الولايت املتحدة ا ألمريكية،
ويف حال أأعدت الإدارة تقرير البحث ادلويل،
البحرين ،وبرابدوس ،والربازيل ،وش ييل ،وامجلهورية ادلومينيكية ،ومرص ،وجورجيا ،وغواتاميل،
والهند ،وإارسائيل ،واملكس يك ،ونيوزيلندا ،وعامن ،وبامن ،وبريو ،والفلبني ،وقطر ،وسانت لوس يا،
وسانت فنسنت وجزر غرينادين ،وجنوب أأفريقيا ،واتيالند ،وترينيداد وتوابغو.
يف حال حدّد مكتب تسمل الطلبات الإدارة ادلولية بناء عىل املادتني  )1(3و( ،)2تصبح الإدارة
ادلولية خمتصة فامي يتعلق ابلطلبات ادلولية املودعة دلى مكتب تسمل الطلبات اعتبارا من التارخي اذلي
يتفق عليه مكتب تسمل الطلبات والإدارة ادلولية وخيطران املكتب ادلويل به.
" "2اللغات التالية اليت تقبلها:
الإنلكزيية.
املرفق ابء
البحث ادلويل الإضايف:
الواثئق املشموةل؛ والتقييدات والرشوط
ل تضطلع الإدارة بأأنشطة البحث ادلويل الإضايف.
املرفق جمي
املوضوعات املستبعدة من البحث أأو الفحص
املوضوعات املنصوص علهيا يف القاعدة  1.3/أأو القاعدة  1.67واليت ل تُستبعد من البحث أأو الفحص ،طبقا للامدة P
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من هذا التفاق ،يه اكلتايل:
لك املوضوعات اليت ختضع للبحث أأو الفحص يف اإطار اإجراءات منح الرباءات طبقا ألحاكم قانون الرباءات يف
الولايت املتحدة.
املرفق دال
الرسوم وا ألتعاب

اجلزء ا ألول :جدول الرسوم وا ألتعاب
نوع الرسوم أأو ا ألتعاب

رمس البحث (القاعدة (1.16أأ))
الرمس الإضايف (القاعدة  (2.P0أأ))
اإعداد تقرير حبث دويل الطابع لطلب وطين يف الولايت املتحدة
رمس الفحص المتهيدي (القاعدة (1.58ب))
 حني يكون رمس البحث ادلويل قد دُفع اإىل الإدارة من أأجل الطلب ادلويل حني تكون اإدارة أأخرى قد أأجرت البحث ادلويلالرمس الإضايف (القاعدة  (3.68أأ))
2
تلكفة اإعداد صور (القاعداتن  3.PPو)2.71
 وثيقة براءات يف الولايت املتحدة ،عن لك صفحةتلكفة اإعداد صور (القاعداتن (1./Pاثلثا) و)2./P
 وثيقة براءات يف الولايت املتحدة ،عن لك صفحة -وثيقة براءات من غري الولايت املتحدة ،عن لك صفحة

املبلغ
(ابدلولر ا ألمرييك)
1

2 080
1
2 080
P0
1

600
1
700
1
600
3
3
25

ُ 1خيفّض هذا الرمس بنس بة  %50يف حال اإيداع من قبل "كيان صغري" ،وبنس بة  %75يف حال اإيداع من قبل "كيان متنايه الصغر" .للمزيد من التفاصيل عن
احلق يف اخلفض وحتديد "وضع الكيان الصغري" أأنظر الرابط التايلwww.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s509.html#d0e30961 :
و 27.1 CFR 37عىل الرابط التايل .www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_rules.pdf :للمزيد من التفاصيل عن احلق يف
اخلفض وحتديد "وضع الكيان متنايه الصغر" أأنظر الرابط التايل:
 www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s509.html#ch500_d1ff69_210b3_1caو 2/.1 CFR37عىل الرابط التايل:
 .www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_rules.pdfوجيور ل إالدارة أأن تعدّ ل هذه التفاصيل حسب تقديرها.
ً
 2يتلقى املودع ،اإضافة اإىل تقرير البحث ادلويل ،صورة عن لك وثيقة مذكورة ليست وثيقة براءات يف الولايت املتحدة أأو طلب ًا دولي ًا منشورا .ويتلقى املودع،
اإضافة اإىل تقرير الفحص المتهيدي ادلويل ،صورة عن لك وثيقة مذكورة غري واردة يف تقرير البحث ادلويل وليست وثيقة براءات يف الولايت املتحدة أأو طلب ًا
دولي ًا منشور ًا .وميكن الاطالع عىل النسخ الإلكرتونية من هذه الواثئق عىل املوقع الإلكرتوين ملكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات
( )www.uspto.gov/patents-application-process/search-patentsوطباعهتا جما ًان .وميكن أأيض ًا رشاء نسخ عرب الإنرتنت أأو احلصول علهيا من
مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات أأو مكتب السجالت العامة.
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اجلزء الثاين :الرشوط والنطاق فامي خيص ر ّد الرسوم وختفيضها:
( )1يُر ّد أأي مبلغ يُدفع خطأأ ،بدون سبب ،أأو جتاوزا للمبلغ املس تحق ،لسداد الرسوم املشار اإلهيا يف اجلزء ا ألول.
( )2ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أأو يُعترب مسحواب طبقا للامدة  )1(1Pأأو ( )3أأو ( ،)Pقبل بدء
البحث ادلويل ،فاإن املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث ادلويل يُر ّد اكمال.
( )3ويف احلالت املنصوص علهيا يف القاعدة  ،3.58يُر ّد اكمل املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي.
( )Pويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أأو طلب الفحص المتهيدي ادلويل قبل بدء الفحص المتهيدي
ادلويل ،يُر ّد رمس الفحص المتهيدي بعد خصم رمس املعاجلة املعادل لرمس الإحاةل املنصوص عليه يف القاعدة (1.1Pب).
املرفق هاء
التصنيف
طبقا للامدة  6من التفاق ،حتدّ د الإدارة نظام ( أأنظمة) التصنيف التايل (التالية) ابلإضافة اإىل التصنيف ادلويل
للرباءات :ل يوجد.
املرفق واو
لغات املراسةل
طبقا للامدة  7من التفاق حتدّ د الإدارة اللغة (اللغات) التالية:
الإنلكزيية.
املرفق زاي
البحث ادلويل الطابع
طبقا للامدة  8من التفاق ،حت ّدد الإدارة النطاق التايل ألنشطة البحث ادلويل الطابع:
تضطلع الإدارة بأأنشطة البحث ادلويل الطابع عىل النحو التايل:
تُع ّد الإدارة تقرير حبث دويل الطابع للطلبات غري املؤقتة املودعة وفق ا ألصول مبوجب املادة  ( 111 .U.S.C 35أأ)
( ( 10P.1 CFR 1 37أأ)( )3و(P13.1ج)( .))3وتُعدّ الإدارة كذكل تقرير حبث دويل الطابع يف الطلبات الوطنية
عند الطلب وبعد دفع رمس مقابل (( 10P.1 CFR 1 37أأ)(.))P
[ييل ذكل املرفق احلادي والعرشون]
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املرفق احلادي والعرشون
مرشوع اتفاق
بني معهد الرباءات لبدلان الشامل
واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
فامي خيص معل معهد الرباءات لبدلان الشامل
كدارة للبحث ادلويل
وادارة للفحص المتهيدي ادلويل
يف اطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات

ديباجة
ان معهد الرباءات لبدلان الشامل واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية،
اإذ يعتربان أ ّن مجعية معاهدة التعاون بشأن الرباءات قامت ،بعد الاس امتع اىل مشورة جلنة التعاون التقين ملعاهدة
التعاون بشأن الرباءات ،بتعيني معهد الرباءات لبدلان الشامل كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اطار
معاهدة التعاون بشأن الرباءات ووافقت عىل هذا التفاق طبقا للامدتني  )3(16و،)3(32

يوافقان عىل ما ييل:
املادة 1
املصطلحات والعبارات
( )1لغراض هذا التفاق:
(أ) "املعاهدة" تعىن معاهدة التعاون بشأن الرباءات؛
(ب) "الالحئة التنفيذية" تعىن الالحئة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج) "التعلاميت الدارية" تعىن التعلاميت الدارية للمعاهدة؛
(د) "املادة" تعىن احدى مواد املعاهدة (ما مل توجد اشارة حمدّدة اىل احدى مواد هذا التفاق)؛
(ه) "القاعدة" تعىن احدى قواعد الالحئة التنفيذية؛
(و) "ادلوةل املتعاقدة" تعىن دوةل طرف يف املعاهدة؛
(ز) "الدارة" تعين معهد الرباءات لبدلان الشامل؛
(ح) "املكتب ادلويل" يعين املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.
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( )2ولغراض هذا التفاق يكون للك املصطلحات والعبارات الخرى املس تخدمة يف هذا التفاق واملس تخدمة
أيضا يف املعاهدة أو الالحئة التنفيذية أو التعلاميت الدارية املعىن نفسه الوارد يف املعاهدة والالحئة التنفيذية
والتعلاميت الدارية.
املادة 2
الالزتامات الساس ية
( )1تضطلع الدارة بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل وفقا للمعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية
وهذا التفاق ،وتقوم بوظائفها الخرى كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل حس امب هو منصوص عليه يف
تكل النصوص.
( )2وتطبق الدارة ،يف اضطالعها بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،لك القواعد املشرتكة للبحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل وتلزتم هبا ،وهتتدي عىل وجه خاص بملبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات فامي خيص
البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )3ويكون دلى الدارة نظام لدارة اجلودة وفقا للمتطلبات الواردة يف املبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات فامي خيص البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )Pويتبادل لك من الدارة واملكتب ادلويل املساعدة يف أداء الوظائف املبيّنة أدانه ،بلنظر اىل وظائف لك مهنام
مبوجب املعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية وهذا التفاق وبلقدر اذلي يُعترب مناس با بلنس بة لالدارة واملكتب
ادلويل عىل حد سواء.
املادة 3
اختصاصات الدارة
( )1تعمل الدارة كدارة للبحث ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل الطلبات
التابع لية دوةل متعاقدة حمدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط أن حي ّدد
ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض البحث ادلويل واردة بللغة
أو احدى اللغات احملدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة ،حسب الاقتضاء،
وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّد يف املرفق ألف من هذا التفاق قد اس تويف.
( )2وتعمل الدارة كدارة للفحص المتهيدي ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل
الطلبات التابع لية دوةل متعاقدة حمدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط
أن حيدّد ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض الفحص المتهيدي
ادلويل واردة بللغة أو احدى اللغات احملدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة،
حسب الاقتضاء ،وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّ د يف املرفق ألف من هذا
التفاق قد اس تويف.
( )3ويف احلالت اليت يودع فهيا طلب دويل دلى املكتب ادلويل بعتباره مكتبا لتسمل الطلـبات طبقا
للقاعدة (1.1/أ)" ،"3تطبق الفقراتن ( )1و( )2كام لو كن الطلب قد أودع دلى مكتب تسمل خمتص مبوجب
القاعدة (1.1/أ)" "1أو " ،"2أو (ب) أو (ج) أو القاعدة ."1"2.1/
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( )Pوتقوم الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف طبقا للقاعدة (P5اثنيا) مضن احلدود اليت ّتقررها ،كام هو ّ
مبني يف
املرفق بء من هذا التفاق.
املادة P
املوضوعات غري املطلوب حبهثا أو حفصها
ل تلزتم الدارة بلبحث طبقا للامدة ()2(17أ)" ،"1أو الفحص طبقا للامدة ()P(3Pأ)" ،"1فامي خيص أي طلب دويل
طاملا اعتربت أ ّن ذكل الطلب يتصل مبوضوع منصوص عليه يف القاعدة  1.3/أو  ،1.67حسب احلال ،فامي عدا املوضوعات
الوارد بياهنا يف املرفق جمي من هذا التفاق.
املادة 5
الرسوم والتعاب
( )1يرد يف املرفق دال من هذا التفاق جدول بلك الرسوم ولك التعاب الخرى اليت حيق لالدارة حتصيلها فامي
خيص العامل اليت تضطلع هبا كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل.
( )2وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،مبا ييل:
" "1ر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث أو ر ّد جزء منه ،أو التنازل عن ذكل الرمس أو ختفيضه،
يف احلالت اليت ميكن أن يستند فهيا تقرير البحث ادلويل ،بشلك لكي أو جزيئ ،اىل النتا ج الواردة يف حبث سابق
(القاعداتن  3.16و)1.P1؛
" "2ور ّد املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث يف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب
مسحوب قبل بدء البحث ادلويل.
( )3وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،بر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد
رمس الفحص المتهيدي أو ر ّد جزء منه يف احلالت اليت يُعترب فهيا طلب الفحص المتهيدي ادلويل كام لو مل يُقدم
(القاعدة  )3.58أو يف حال حسب طلب الفحص المتهيدي ادلويل أو الطلب ادلويل من قبل صاحبه قبل بدء الفحص
المتهيدي ادلويل.
املادة 6
التصنيف
لغراض تطبيق القاعدتني (3.P3أ) و(5.70ب)ّ ،تبني الدارة تصنيف املوضوع وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات.
وجيوز لالدارة أيضا ،طبقا للقاعدتني  3.P3و ،5.70أن ّتبني تصنيف املوضوع وفقا لي تصنيف أخر للرباءات يرد بيانه يف
املرفق هاء من هذا التفاق مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو ّ
مبني يف ذكل املرفق.
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املادة 7
لغات املراسةل اليت تس تخدهما الدارة
لغراض املراسةل مبا يف ذكل الاس امترات ،وخالف املراسالت مع املكتب ادلويل ،تس تخدم الدارة اللغة أو احدى
ترصح الدارة
اللغات املشار الهيا يف املرفق واو ،مع مراعاة اللغة أو اللغات املذكورة يف املرفق ألف واللغة أو اللغات اليت ّ
بس تخداهما طبقا للقاعدة (2./2ب).
املادة 8
البحث ادلويل الطابع
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو وارد يف املرفق زاي من هذا التفاق.
املادة /
ادلخول حزي النفاذ
يدخل هذا التفاق حزي النفاذ يف  1يناير .2018
املادة 10
املدة والتجديد
يظ ّل هذا التفاق ساراي حىت  31ديسمرب  .2027وعىل الطرفني فيه بدء التفاوض عىل جتديده يف موعد أقصاه
يوليو .2026
املادة 11
التعديل
( )1دون الخالل بأحاكم الفقرتني ( )2و( )3جيوز ،رهن موافقة مجعية الاحتاد ادلويل ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات ،ادخال تعديالت عىل هذا التفاق مبوجب اتفاق بني الطرفني فيه؛ ويبد أأ نفاذ تكل التعديالت يف التارخي
املتفق عليه.
( )2ودون الخالل بأحاكم الفقرة ( )3جيوز ادخال تعديالت عىل مرفقات هذا التفاق مبوجب اتفاق بني املدير
العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية والدارة؛ وبلرمغ من أحاكم الفقرة ( ،)Pيبدأ نفاذ التعديالت يف التارخي املتفق عليه.
( )3وجيوز لالدارة ،يف اخطار يوجه اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
" "1اضافة بياانت اىل البياانت املتعلقة بللغات وادلول والواردة يف املرفق ألف من هذا التفاق؛
" "2وتعديل البياانت املتعلقة بلبحث ادلويل الضايف والواردة يف املرفق بء من هذا التفاق؛
" "3وتعديل جدول الرسوم والتعاب الوارد يف املرفق دال من هذا التفاق؛
" "Pوتعديل البياانت املتعلقة بأنظمة تصنيف الرباءات والواردة يف املرفق هاء من هذا التفاق؛
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" "5وتعديل لغات املراسةل الواردة يف املرفق واو من هذا التفاق؛
" "6وتعديل البياانت املتعلقة بأنشطة البحث ادلويل الطابع والواردة يف املرفق زاي من هذا التفاق.
( )Pويبدأ نفاذ أي تعديل أخطر به وفقا للفقرة ( )3يف التارخي احملدّد يف الخطار ،رشط أن يكون ذكل التارخي:
" "1بعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بس تة أشهر عىل القل فامي خيص أي تعديل
يُدخل عىل املرفق بء ويقيض بأن الدارة مل تعد تضطلع بأنشطة البحث ادلويل الضايف؛
" "2وبعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بشهرين عىل القل فامي خيص أي تغيري يف العمةل
أو مبلغ الرسوم أو التعاب الواردة يف املرفق دال ،وأية اضافة لرسوم أو أتعاب جديدة ،وأي تغيري يف الرشوط اخلاصة بر ّد
الرسوم الواردة يف املرفق دال أو ختفيضها.
املادة 12
الهناء
( )1ينهتي رساين هذا التفاق قبل  31ديسمرب  2027يف احلالتني التاليتني:
" "1اذا وجه معهد الرباءات لبدلان الشامل اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اشعارا مكتوب
بهناء هذا التفاق؛
" "2أو اذا وجه املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اشعارا مكتوب اىل معهد الرباءات لبدلان
الشامل بهناء هذا التفاق.
( )2وينهتىي رساين هذا التفاق مبوجب الفقرة ( )1بعد عام واحد من اس تالم أحد الطرفني الشعار بهنائه ،ما مل
ُحتدّد مدة أطول يف الشعار أو يتفق الطرفان عىل مدة أقرص.
و إاثباات ملا تقدم وقّع الطرفان عىل هذا التفاق.
ُح ّرر يف [املدينة] يف [التارخي] بنسختني أصليتني بللغة النلكزيية.
نيابة عن معهد الرباءات لبدلان الشامل:

نيابة عن املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
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املرفق ألف
ادلول واللغات
طبقا للامدة  3من هذا التفاق حتدّد الدارة:
" "1ادلول اليت تعمل بمسها:
وفقا للامدة :)1(3
ادلامنرك وايسلندا والرنوجي والسويد وأية دوةل متعاقدة أخرى وفقا للزتامات ادلامنرك وايسلندا والرنوجي يف
اطار املنظمة الوروبية للرباءات؛
وفقا للامدة :)2(3
ادلامنرك وايسلندا والرنوجي والسويد وأية دوةل متعاقدة أخرى وفقا للزتامات ادلامنرك وايسلندا والرنوجي يف
اطار املنظمة الوروبية للرباءات.
ويف حال حدّ د مكتب تسمل الطلبات الإدارة ادلولية بناء عىل املادتني  )1(3و( ،)2تصبح الإدارة ادلولية
خمتصة فامي يتعلق بلطلبات ادلولية املودعة دلى مكتب تسمل الطلبات اعتبارا من التارخي اذلي يتفق عليه
مكتب تسمل الطلبات والدارة ادلولية وخيطران املكتب ادلويل به.
" "2اللغات التالية اليت تقبلها:
ادلامنركية والنلكزيية واليسلندية والرنوجيية والسويدية.
املرفق بء
البحث ادلويل الضايف:
الواثئق املشموةل؛ والتقييدات والرشوط
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف عىل النحو التايل:
( )1تقبل الدارة الامتسات البحث ادلويل الضايف بناء عىل الطلبات ادلولية املودعة ،أو الرتجامت املُقدمة ،بللغات
املذكورة يف املرفق واو.
( )2يغطي البحث ادلويل الضايف واحدا من مس توايت البحث التالية عىل القل:
" "1اضافة اىل احلد الدىن جملموعة الواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة الرباءات ،عىل القل الواثئق
بدلامنركية واليسلندية والرنوجيية والسويدية يف مجموعة حبث الدارة؛
" "2الواثئق بدلامنركية واليسلندية والرنوجيية والسويدية فقط يف مجموعة حبث الدارة.
( )3س تجري الدارة  500حبث دويل اضايف يف الس نة كحد أقىص.
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املرفق جمي
املوضوعات غري املستبعدة من البحث أو الفحص
املوضوعات املنصوص علهيا يف القاعدة  1.3/أو القاعدة  1.67واليت ل تُستبعد من البحث أو الفحص ،طبقا للامدة P
من هذا التفاق ،يه كلتايل:
لك املوضوعات اليت ختضع للبحث أو الفحص يف اطار اجراءات منح الرباءات طبقا ألحاكم قانون الرباءات ادلامنريك
أو اليسلندي أو الرنوجيي.
املرفق دال
الرسوم والتعاب

اجلزء ا ألول .جدول الرسوم وا ألتعاب
نوع الرسوم أأو ا ألتعاب
رمس البحث (القاعدة (1.16أ))
الرمس الضايف (القاعدة (2.P0أ))
(اثنيا)
رمس (رسوم) البحث الضايف (القاعدة (3. P5أ)) ،حبث كمل
رمس البحث الضايف (القاعدة (P5اثنيا)(3.أ)) ،أنشطة حبث يف
الواثئق بللغات ادلامنركية واليسلندية والرنوجيية والسويدية
يف مجموعة حبث الدارة
(اثنيا)
رمس املراجعة (القاعدة (6. P5ج))
رمس الفحص المتهيدي (القاعدة (1.58ب))
الرمس الضايف (القاعدة (3.68أ))
رمس التحفظ (القاعداتن (2.P0ه) و(3.68ه))
تلكفة اعداد صور (القاعداتن (3.PPب) و(2.71ب)) ،عن لك وثيقة
تلكفة اعداد صور (القاعداتن (1./Pاثلثا) و ،)2./Pعن لك صفحة

املبلغ
(كرونة دامنركية)
1

…
...
1
...
1

P000
8000
5000
5000
8000
50
3.25

اجلزء الثاين :الرشوط والنطاق فامي خيص ر ّد الرسوم وختفيضها:
( )1يُر ّد أي مبلغ يُدفع خطأ ،بدون سبب ،أو جتاوزا للمبلغ املس تحق ،لسداد الرسوم املشار الهيا يف اجلزء الول.
( )2ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب مسحوب طبقا للامدة  )1(1Pأو ( )3أو ( ،)Pقبل بدء
البحث ادلويل ،فان املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث ادلويل يُر ّد كمال.
( )3ويف احلالت اليت تس تفيد فهيا الدارة من نتا ج حبث دويل أو دويل الطابع سابق ،يُر ّد  %50من املبلغ
املدفوع لسداد رمس البحث.
 1املعادل بلكرونة ادلامنركية ملقدار رمس البحث (القاعدة (1.16أ)) بليورو يُدفع اىل املكتب الورويب للرباءات كدارة للبحث ادلويل ،حسب ما يعدّل من
وقت لخر وفقا للتوجهيات بناء عىل القاعدة (1.16د).
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( )Pويف احلالت اليت يصدر مكتب أخر تقرير حبث بشأن طلب سابق مطالب بأولويته ويف احلالت اليت
تس تفيد فهيا الدارة من تقرير البحث املعين ،يُر ّد  %25من املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث.
( )5ويف احلالت املنصوص علهيا يف القاعدة  ،3.58يُر ّد املبلغ التايل من رمس الفحص المتهيدي:
(أ) ر ّد املبلغ الاكمل املدفوع طبقا للقاعدة  P.5Pأو (5Pاثنيا)(1.ب) أو (58اثنيا)(1.ب)؛
(ب) ر ّد املبلغ املدفوع انقص املبلغ احلايل لرمس الحاةل طبقا للقاعدة (1.60ج).
( )6ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو طلب الفحص المتهيدي ادلويل قبل بدء الفحص المتهيدي
ادلويل ،فان املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي ادلويل يُر ّد كمال.
( )7وتر ّد الدارة املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث الضايف يف احلالت اليت يُعترب فهيا الامتس ذكل البحث
الضايف ،قبل الرشوع يف اجرائه طبقا للقاعدة (P5اثنيا)(5.أ) ،كام لو مل يُقدم.
املرفق هاء
التصنيف
طبقا للامدة  6من التفاق ،حتدّ د الدارة أنظمة التصنيف التالية بلضافة اىل التصنيف ادلويل للرباءات :ل يوجد.
املرفق واو
لغات املراسةل
طبقا للامدة  7من التفاق ،حتدّ د الدارة اللغة (اللغات) التالية:
ادلامنركية والنلكزيية واليسلندية والرنوجيية والسويدية،
حسب اللغة اليت أودع هبا الطلب ادلويل أو تُرمج الهيا؛ غري أن ّه جيوز اس تخدام النلكزيية يف مجيع احلالت.
املرفق زاي
البحث ادلويل الطابع
طبقا للامدة  8من التفاق ،حتدّ د الدارة النطاق التايل لنشطة البحث ادلويل الطابع:
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع عىل النحو التايل:
أنشطة البحث ادلولية الطابع بشأن طلبات براءات وطنية أودعها مواطنون أو مقميون يف ادلامنرك أو ايسلندا أو
الرنوجي أو السويد دلى ماكتب الرباءات ادلامنركية أو اليسلندية أو الرنوجيية أو السويدية.
[ييل ذكل املرفق الثاين والعرشون]
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املرفق الثاين والعرشون
مرشوع اتفاق
بني معهد فيسغراد للرباءات
واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
فامي خيص معل معهد فيسغراد للرباءات
كدارة للبحث ادلويل
وادارة للفحص المتهيدي ادلويل
يف اطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات

ديباجة
معهد فيسغراد للرباءات واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية،
اإذ يعتربان أ ّن مجعية معاهدة التعاون بشأن الرباءات قامت ،بعد الاس امتع اىل مشورة جلنة التعاون التقين ملعاهدة
التعاون بشأن الرباءات ،بتعيني معهد فيسغراد للرباءات كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اطار
معاهدة التعاون بشأن الرباءات ووافقت عىل هذا التفاق طبقا للامدتني  )3(16و،)3(32

يوافقان عىل ما ييل:
املادة 1
املصطلحات والعبارات
( )1لغراض هذا التفاق:
(أ) "املعاهدة" تعىن معاهدة التعاون بشأن الرباءات؛
(ب) "الالحئة التنفيذية" تعىن الالحئة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج) "التعلاميت الدارية" تعىن التعلاميت الدارية للمعاهدة؛
(د) "املادة" تعىن احدى مواد املعاهدة (ما مل توجد اشارة حمدّدة اىل احدى مواد هذا التفاق)؛
(ه) "القاعدة" تعىن احدى قواعد الالحئة التنفيذية؛
(و) "ادلوةل املتعاقدة" تعىن دوةل طرف يف املعاهدة؛
(ز) "الدارة" تعين معهد فيسغراد للرباءات؛
(ح) "املكتب ادلويل" يعين املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.
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( )2ولغراض هذا التفاق يكون للك املصطلحات والعبارات الخرى املس تخدمة يف هذا التفاق واملس تخدمة
أيضا يف املعاهدة أو الالحئة التنفيذية أو التعلاميت الدارية املعىن نفسه الوارد يف املعاهدة والالحئة التنفيذية
والتعلاميت الدارية.
املادة 2
الالزتامات الساس ية
( )1تضطلع الدارة بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل وفقا للمعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية
وهذا التفاق ،وتقوم بوظائفها الخرى كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل حس امب هو منصوص عليه يف
تكل النصوص.
( )2وتطبق الدارة ،يف اضطالعها بلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،لك القواعد املشرتكة للبحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل وتلزتم هبا ،وهتتدي عىل وجه خاص بملبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات فامي خيص
البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )3ويكون دلى الدارة نظام لدارة اجلودة وفقا للمتطلبات الواردة يف املبادئ الرشادية ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات فامي خيص البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( )Pويتبادل لك من الدارة واملكتب ادلويل املساعدة يف أداء الوظائف املبيّنة أدانه ،بلنظر اىل وظائف لك مهنام
مبوجب املعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الدارية وهذا التفاق وبلقدر اذلي يُعترب مناس با بلنس بة لالدارة واملكتب
ادلويل عىل حد سواء.
املادة 3
اختصاصات الدارة
( )1تعمل الدارة كدارة للبحث ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل الطلبات
التابع لية دوةل متعاقدة حمدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط أن حي ّدد
ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض البحث ادلويل واردة بللغة
أو احدى اللغات احملدّ دة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة ،حسب الاقتضاء،
وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّد يف املرفق ألف من هذا التفاق قد اس تويف.
( )2وتعمل الدارة كدارة للفحص المتهيدي ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل
الطلبات التابع لية دوةل متعاقدة حمدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق أو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط
أن حيدّد ذكل املكتب الدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبات أو ترجامهتا املقدمة لغراض الفحص المتهيدي
ادلويل واردة بللغة أو احدى اللغات احملدّدة يف املرفق ألف من هذا التفاق ،وأن يكون مودع الطلب قد اختار الدارة،
حسب الاقتضاء ،وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبات عىل النحو احملدّ د يف املرفق ألف من هذا
التفاق قد اس تويف.
( )3ويف احلالت اليت يودع فهيا طلب دويل دلى املكتب ادلويل بعتباره مكتبا لتسمل الطلـبات طبقا
للقاعدة (1.1/أ)" ،"3تطبق الفقراتن ( )1و( )2كام لو كن الطلب قد أودع دلى مكتب تسمل خمتص مبوجب
القاعدة (1.1/أ)" "1أو " ،"2أو (ب) أو (ج) أو القاعدة ."1"2.1/
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( )Pوتقوم الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف طبقا للقاعدة (P5اثنيا) مضن احلدود اليت ّتقررها ،كام هو ّ
مبني يف
املرفق بء من هذا التفاق.
املادة P
املوضوعات غري املطلوب حبهثا أو حفصها
ل تلزتم الدارة بلبحث طبقا للامدة ()2(17أ)" ،"1أو الفحص طبقا للامدة ()P(3Pأ)" ،"1فامي خيص أي طلب دويل
طاملا اعتربت أ ّن ذكل الطلب يتصل مبوضوع منصوص عليه يف القاعدة  1.3/أو  ،1.67حسب احلال ،فامي عدا املوضوعات
الوارد بياهنا يف املرفق جمي من هذا التفاق.
املادة 5
الرسوم والتعاب
( )1يرد يف املرفق دال من هذا التفاق جدول بلك الرسوم ولك التعاب الخرى اليت حيق لالدارة حتصيلها فامي
خيص العامل اليت تضطلع هبا كدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل.
( )2وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،مبا ييل:
" "1ر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث أو ر ّد جزء منه ،أو التنازل عن ذكل الرمس أو ختفيضه،
يف احلالت اليت ميكن أن يستند فهيا تقرير البحث ادلويل ،بشلك لكي أو جزيئ ،اىل النتا ج الواردة يف حبث سابق
(القاعداتن  3.16و)1.P1؛
" "2ور ّد املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث يف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب
مسحوب قبل بدء البحث ادلويل.
( )3وتقوم الدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا التفاق ،بر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد
رمس الفحص المتهيدي أو ر ّد جزء منه يف احلالت اليت يُعترب فهيا طلب الفحص المتهيدي ادلويل كام لو مل يُقدم
(القاعدة  )3.58أو يف حال حسب طلب الفحص المتهيدي ادلويل أو الطلب ادلويل من قبل صاحبه قبل بدء الفحص
المتهيدي ادلويل.
املادة 6
التصنيف
لغراض تطبيق القاعدتني (3.P3أ) و(5.70ب)ّ ،تبني الدارة تصنيف املوضوع وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات.
وجيوز لالدارة أيضا ،طبقا للقاعدتني  3.P3و ،5.70أن ّتبني تصنيف املوضوع وفقا لي تصنيف أخر للرباءات يرد بيانه يف
املرفق هاء من هذا التفاق مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو ّ
مبني يف ذكل املرفق.
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املادة 7
لغات املراسةل اليت تس تخدهما الدارة
لغراض املراسةل مبا يف ذكل الاس امترات ،وخالف املراسالت مع املكتب ادلويل ،تس تخدم الدارة اللغة أو احدى
ترصح الدارة
اللغات املشار الهيا يف املرفق واو ،مع مراعاة اللغة أو اللغات املذكورة يف املرفق ألف واللغة أو اللغات اليت ّ
بس تخداهما طبقا للقاعدة (2./2ب).
املادة 8
البحث ادلويل الطابع
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع مضن احلدود اليت ّتقررها كام هو وارد يف املرفق زاي من هذا التفاق.
املادة /
ادلخول حزي النفاذ
يدخل هذا التفاق حزي النفاذ يف  1يناير .2018
املادة 10
املدة والتجديد
يظ ّل هذا التفاق ساراي حىت  31ديسمرب  .2027وعىل الطرفني فيه بدء التفاوض عىل جتديده يف موعد أقصاه
يوليو .2026
املادة 11
التعديل
( )1دون الخالل بأحاكم الفقرتني ( )2و( )3جيوز ،رهن موافقة مجعية الاحتاد ادلويل ملعاهدة التعاون بشأن
الرباءات ،ادخال تعديالت عىل هذا التفاق مبوجب اتفاق بني الطرفني فيه؛ ويبد أأ نفاذ تكل التعديالت يف التارخي
املتفق عليه.
( )2ودون الخالل بأحاكم الفقرة ( )3جيوز ادخال تعديالت عىل مرفقات هذا التفاق مبوجب اتفاق بني املدير
العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية والدارة؛ وبلرمغ من أحاكم الفقرة ( ،)Pيبدأ نفاذ التعديالت يف التارخي املتفق عليه.
( )3وجيوز لالدارة ،يف اخطار يوجه اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
" "1اضافة بياانت اىل البياانت املتعلقة بللغات وادلول والواردة يف املرفق ألف من هذا التفاق؛
" "2وتعديل البياانت املتعلقة بلبحث ادلويل الضايف والواردة يف املرفق بء من هذا التفاق؛
" "3وتعديل جدول الرسوم والتعاب الوارد يف املرفق دال من هذا التفاق؛
" "Pوتعديل البياانت املتعلقة بأنظمة تصنيف الرباءات والواردة يف املرفق هاء من هذا التفاق؛
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" "5وتعديل لغات املراسةل الواردة يف املرفق واو من هذا التفاق؛
" "6وتعديل البياانت املتعلقة بأنشطة البحث ادلويل الطابع والواردة يف املرفق زاي من هذا التفاق.
( )Pويبدأ نفاذ أي تعديل أخطر به وفقا للفقرة ( )3يف التارخي احملدّد يف الخطار ،رشط أن يكون ذكل التارخي:
" "1بعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بس تة أشهر عىل القل فامي خيص أي تعديل
يُدخل عىل املرفق بء ويقيض بأن الدارة مل تعد تضطلع بأنشطة البحث ادلويل الضايف؛
" "2وبعد اترخي اس تالم الخطار من قبل املكتب ادلويل بشهرين عىل القل فامي خيص أي تغيري يف العمةل
أو مبلغ الرسوم أو التعاب الواردة يف املرفق دال ،وأية اضافة لرسوم أو أتعاب جديدة ،وأي تغيري يف الرشوط اخلاصة بر ّد
الرسوم الواردة يف املرفق دال أو ختفيضها.
املادة 12
الهناء
( )1ينهتي رساين هذا التفاق قبل  31ديسمرب  2027يف احلالتني التاليتني:
هذا التفاق؛

" "1اذا وجه معهد فيسغراد للرباءات اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اشعارا مكتوب بهناء

" "2أو اذا وجه املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اشعارا مكتوب اىل معهد فيسغراد للرباءات
بهناء هذا التفاق.
( )2وينهتىي رساين هذا التفاق مبوجب الفقرة ( )1بعد عام واحد من اس تالم أحد الطرفني الشعار بهنائه ،ما مل
ُحتدّد مدة أطول يف الشعار أو يتفق الطرفان عىل مدة أقرص.
و إاثباات ملا تقدم وقّع الطرفان عىل هذا التفاق.
ُح ّرر يف [املدينة] يف [التارخي] بنسختني أصليتني بللغة النلكزيية.
نيابة عن معهد فيسغراد للرباءات:

نيابة عن املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية:
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املرفق ألف
ادلول واللغات
طبقا للامدة  3من هذا التفاق حتدّد الدارة:
" "1ادلول اليت تعمل بمسها:
وفقا للامدة :)1(3
امجلهورية التش يكية وهنغاراي ومجهورية بولندا وامجلهورية السلوفاكية
وأية دوةل متعاقدة أخرى وفقا للزتامات امجلهورية التش يكية وهنغاراي ومجهورية بولندا وامجلهورية
السلوفاكية يف اطار املنظمة الوروبية للرباءات؛
وفقا للامدة :)2(3
امجلهورية التش يكية وهنغاراي ومجهورية بولندا وامجلهورية السلوفاكية
وأية دوةل متعاقدة أخرى وفقا للزتامات امجلهورية التش يكية وهنغاراي ومجهورية بولندا وامجلهورية
السلوفاكية يف اطار املنظمة الوروبية للرباءات.
ويف حال حدّ د مكتب تسمل الطلبات الإدارة ادلولية بناء عىل املادتني  )1(3و( ،)2تصبح الإدارة ادلولية
خمتصة فامي يتعلق بلطلبات ادلولية املودعة دلى مكتب تسمل الطلبات اعتبارا من التارخي اذلي يتفق عليه
مكتب تسمل الطلبات والدارة ادلولية وخيطران املكتب ادلويل به.
" "2اللغات التالية اليت تقبلها:
التش يكية والنلكزيية والهنغارية والبولندية والسلوفاكية.
املرفق بء
البحث ادلويل الضايف:
الواثئق املشموةل؛ والتقييدات والرشوط
تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الضايف عىل النحو التايل:
( )1تقبل الدارة الامتسات البحث ادلويل الضايف بناء عىل الطلبات ادلولية املودعة ،أو الرتجامت املُقدمة ،بللغات
املذكورة يف املرفق واو.
( )2يغطي البحث ادلويل الضايف واحدا من مس توايت البحث التالية عىل القل:
" "1اضافة اىل احلد الدىن جملموعة الواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة الرباءات ،عىل القل الواثئق
بلتش يكية والهنغارية والبولندية والسلوفاكية يف مجموعة حبث الدارة؛
" "2الواثئق بلتش يكية والهنغارية والبولندية والسلوفاكية فقط يف مجموعة حبث الدارة.
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( )3تقوم الدارة بخطار املكتب ادلويل اذا جتاوز طلب البحث ادلويل الضايف املوارد املتاحة بوضوح وكذكل
عند العودة اىل الوضاع العادية.
املرفق جمي
املوضوعات غري املستبعدة من البحث أو الفحص
املوضوعات املنصوص علهيا يف القاعدة  1.3/أو القاعدة  1.67واليت ل تُستبعد من البحث أو الفحص ،طبقا للامدة P
من هذا التفاق ،يه كلتايل:
لك املوضوعات اليت ختضع للبحث أو الفحص يف اطار اجراءات منح الرباءات طبقا ألحاكم قانون الرباءات التش ييك
والهنغاري والبولندي والسلوفايك.
املرفق دال
الرسوم والتعاب

اجلزء ا ألول .جدول الرسوم وا ألتعاب
نوع الرسوم أأو ا ألتعاب

املبلغ
(يورو)

رمس البحث (القاعدة (1.16أ))
الرمس الضايف (القاعدة (2.P0أ))
(اثنيا)
رمس (رسوم) البحث الضايف (القاعدة (3. P5أ)) ،حبث كمل
رمس البحث الضايف (القاعدة (P5اثنيا)(3.أ)) ،أنشطة حبث يف
الواثئق بلتش يكية والهنغارية والبولندية والسلوفاكية فقط
يف مجموعة حبث الدارة
رمس الفحص المتهيدي (القاعدة (1.58ب))
رمس ادلفع املتأخر عن الفحص المتهيدي

1875
1875
1875
550
/00
املبلغ احملدد يف
القاعدة (58اثنيا)2.
/00
875
875

الرمس الضايف (القاعدة (3.68أ))
رمس التحفظ (القاعداتن (2.P0ه) و(3.68ه))
رمس املراجعة (القاعدة (P5اثنيا)(6.ج))
رمس التقدمي املتأخر للكشوف التسلسلية
230
(القاعداتن (13اثلثا)(1.ج) و(13اثلثا))2.
تلكفة اعداد صور (القواعد (3.PPب) و(2.71ب) و(1./Pاثلثا) و ،)2./Pعن لك صفحة0.80
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اجلزء الثاين .الرشوط والنطاق فامي خيص ر ّد الرسوم وختفيضها:
( )1يُر ّد أي مبلغ يُدفع خطأ ،بدون سبب ،أو جتاوزا للمبلغ املس تحق ،لسداد الرسوم املشار الهيا يف اجلزء الول.
( )2ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو يُعترب مسحوب طبقا للامدة  )1(1Pأو ( )3أو ( ،)Pقبل بدء
البحث ادلويل ،فان املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث ادلويل يُر ّد كمال.
( )3ويف احلالت اليت تس تفيد فهيا الدارة من نتا ج حبث سابق أجرته أي من املاكتب الوطنية يف ادلول املتعاقدة
أو من تقرير حبث دويل سابق أو تقرير حبث دويل الطابع ،يُر ّد  %P0من املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث .ول يُر ّد كمل
املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث أو يُعفى منه أو ختفض قميته.
( )Pويف احلالت املنصوص علهيا يف القاعدة  ،3.58يُر ّد كمل املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي.
( )5ويف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أو طلب الفحص المتهيدي ادلويل قبل بدء الفحص المتهيدي
ادلويل ،فان املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي ادلويل يُر ّد كمال.
( )6وتر ّد الدارة املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث الضايف يف احلالت اليت يُعترب فهيا الامتس ذكل البحث
الضايف ،قبل الرشوع يف اجرائه طبقا للقاعدة (P5اثنيا)(5.أ) ،كام لو مل يُقدم طبقا للقاعدة (P5اثنيا)(5.ز).
( )7وتر ّد الدارة املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث الضايف اذا كنت ،بعد اس تالم الواثئق احملدّدة يف
القاعدة (P5اثنيا)(P.ه)" "1اىل " ،"Pولكن قبل بدء البحث ادلويل الضايف طبقا للقاعدة (P5اثنيا)(5.أ) ،قد أُ ِّ
خطرت بسحب
الطلب ادلويل أو الامتس البحث الضايف.
املرفق هاء
التصنيف
طبقا للامدة  6من التفاق ،حتدّ د الدارة أنظمة التصنيف التالية بلضافة اىل التصنيف ادلويل للرباءات :ل يوجد.
املرفق واو
لغات املراسةل
طبقا للامدة  7من التفاق ،حتدّ د الدارة اللغة (اللغات) التالية:
التش يكية والنلكزيية والهنغارية والبولندية والسلوفاكية.
املرفق زاي
البحث ادلويل الطابع
طبقا للامدة  8من التفاق ،حتدّ د الدارة النطاق التايل لنشطة البحث ادلويل الطابع:
ل تضطلع الدارة بأنشطة البحث ادلويل الطابع.
[هناية املرفق الثاين والعرشين والوثيقة]

