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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 22 :يوليو 2023

معاهدة قانون الرباءات
اجلمعية
الدورة احلادية عشرة (الدورة العادية اخلامةة)

جنيف ،من  23سبمترب اإىل  2أأكتوبر 2023

تطبيق بعض التعديالت اخلاصة مبعاهدة التعاون بشأن الرباءات على معاهدة قانون الرباءات

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

مقدمة
 .2يتضمن عدد من أأحاكم معاهدة قانون الرباءات ولحئهتا التنفيذية بعض مقتضيات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
ابلإحاةل اإلهيا .وترد تكل ا ألحاكم يف ما ييل:
" "2املادة  ()2(3أأ)"[ "2الطلبات]؛
" "2املادة [ )2(6شلك الطلب أأو حمتوايته]؛
" "3املادة [ )2(6اس امترة العريضة] والقاعدة [ )2(3اس امترة العريضة وفقا للامدة ()2(6ب)]؛
" "4املادة [ )4(6الرسوم] والقاعدة [ )3(6املهلتان املشار اإلهيام يف املادة  )7(6و( )8بشأأن تسديد رمس الطلب وفقا
ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات]؛
" "5القاعدة ()2(8ج) [التبليغات املودعة عىل ورق]؛
" "6القاعدة  ()2(8أأ) [التبليغات املودعة يف شلك اإلكرتوين أأو بوسائل اإلكرتونية ل إلرسال]؛
" "7القاعدة  ()3(8أأ) [صورة مودعة يف شلك اإلكرتوين أأو بوسائل اإلكرتونية ل إلرسال من التبليغات املودعة عىل ورق]؛
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" "8القاعدة ()5(9ب) [التوقيع عىل التبليغات املودعة يف شلك اإلكرتوين واذلي ل يتخذ شالك بيانيا]؛
" "9القاعدة [ )3(24املهةل املشار اإلهيا يف املادة .]"2")2(23

 .2ومع ًل ابملادة  26من معاهدة قانون الرباءات والبياانت املتفق علهيا خبصوص املعاهدة ،ن
يتعّي عىل مجعية املعاهدة أأن
تبت يف وجوب تطبيق التعديلت اليت أأدخلت عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ولحئهتا التنفيذية وتعلاميهتا الإدارية
(املشار اإلهيا فامي ييل بعبارة "التعلاميت الإدارية") أأو عدم تطبيقها ألغراض معاهدة قانون الرباءات و أأن توفنر ما تقتضيه
الرضورة من أأحاكم انتقالية.
 .3وحتتوي هذه الوثيقة عىل معلومات بشأأن التعديلت اليت أأدخلت عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ما بّي
 25يونيو 2020و 32يناير  ،2023مع اإبراز التعديلت اليت يرى املكتب ادلويل أأ َّن لها صةل بأأحاكم معاهدة قانون الرباءات
املشار اإلهيا أأعله .وحتتوي الوثيقة أأيضا عىل التعديلت اليت يقرتح املكتب ادلويل اإدخالها عىل اس امترة العريضة ادلولية
المنوذجية ملعاهدة قانون الرباءات حىت تصبح متوافقة واس امترة عريضة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وعند الاقتضاء ،يقدن م
رشح لنتاجئ تكل التعديلت املدخةل عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابلنس بة اإىل معاهدة قانون الرباءات .وترد يف املرفق
التعديلت املقرتح اإدخالها عىل اس امترة العريضة ادلولية المنوذجية وعىل امللحظات اخلاصة هبا.

التعديلت اخلاصة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وتطبيقها عىل معاهدة قانون الرباءات
 .4من بّي التعديلت املدخةل عىل اللحئة التنفيذية والتعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ما بّي 25
يونيو  2020و 32يناير  ،12022تتعلق التغيريات التالية بأأحاكم معاهدة قانون الرباءات اليت تتضمن اإحاةل اإىل بعض
مقتضيات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات:
-

تعديل اس امترة عريضة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ) (PCT/RO/101فامي يتعلق ابحلصول عىل وثيقة ا ألولوية
من مكتبة رمقية؛
وتعديل التعلاميت الإدارية واس امترة عريضة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات فامي يتعلق اب إلعلن بأأبوة الاخرتاع؛
وتعديل املرفق واو من التعلاميت الإدارية فامي يتعلق مبعيار الإيداع الإلكرتوين ومعاجلة الطلبات ادلولية.

تعديل اس امترة عريضة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ( )PCT/RO/101فامي يتعلق ابحلصول عىل وثيقة
ا ألولوية من مكتبة رمقية
 .5عُدن ل ا إلاطار رم  6من اس امترة عريضة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تنفيذا لتوصيات الفريق العامل املعين خبدمات
النفاذ الرمقي اإىل واثئق ا ألولوية ( 2)DASاذلي اجمتع يف الفرتة من  22اإىل  24يوليو  2022يف جنيف 3.ومن بّي التغيريات
ا ألخرى املدخةل عىل الإاطار املذكور 4أضيف ،عىل وجه اخلصوص ،حزي يتسع لعرشة أأرقام عىل الأكرث لإدخال شفرة النفاذ.
ونتيجة ذلكل ،فبدل من اس تخدام "قامئة مراقبة النفاذ" يف بوابة املودع يف نظام النفاذ الرمقي اإىل واثئق ا ألولوية للتأأكد من أأنه
 1صدرت ،ما بّي  25يونيو  2020و 32يناير  ،2023التعديلت عىل التعلاميت الإدارية ،مبا فهيا التعديلت عىل الاس امترات مبوجب عدد من التعماميت مهنا
التعممي  C.PCT 1336بتارخي  26مارس  ،2022والتعممي  C.PCT 1337بتارخي  26أأبريل  ،2022والتعممي  C.PCT 1351بتارخي  27أأغسطس .2022
وتتاح التعلاميت الإدارية واس امترة عريضة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املعدةل اليت دخلت حزي النفاذ ابتداء من  26سبمترب  2022عىل املوقع الإلكرتوين للويبو:
<.>http://www.wipo.int/pct/en/texts/index.html
 2خدمة النفاذ الرمقي اإىل واثئق ا ألولوية ( )DASيه عبارة عن نظام اإلكرتوين يسمح ملاكتب امللكية الفكرية بأأن تتبادل بأأمان واثئق ا ألولوية والواثئق ا ألخرى
من ذكل القبيل.
 3تعديل الإاطار رم  6هو أأيضا نتيجة لتعديل القاعدة ( 2.27ب-اثنيا) من اللحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .انظر الوثيقة .PCT/A/42/4
 4املرجع نفسه .تكل التغيريات غري وجيه ابلنس بة ملعاهدة قانون الرباءات.
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ابإماكن املكتب ادلويل أأو أأي مكتب (ماكتب) أخر معين 5احلصول عىل واثئق ا ألولوية عن اطريق خدمات النفاذ الرمقي اإىل
واثئق ا ألولوية ،ميكن للمودع أأن يدون يف الإاطار رم  6شفرة النفاذ اليت حصل علهيا من املكتب اذلي أودع فيه الطلب
السابق.
 .6ومن أأجل التخفيف من العبء عىل املودعّي فامي خيص تقدمي نسخ التقارير السابقة والطلبات املودعة سابقا
والتصديق عىل اترخي الإيداع ،تنص القاعدة  )3(4من معاهدة قانون الرباءات عىل أأنه ل جيوز للطرف املتعاقد أأن يشرتط
اإيداع صورة أأو صورة مصدقة من اطلب سابق ،أأو التصديق عىل اترخي الإيداع ،أأو صورة أأو صورة مصدقة من الطلب
املودع سابق ًا يف حال أأودع الطلب السابق أأو الطلب املودع سابق ًا دلى مكتبه أأو اكن متوفر ًا ذلكل املكتب من مكتبة رمقية
يقبلها املكتب ذلكل الغرض .وذلكل ،يتضمن الإاطار رم  8وتمتة الإاطار رم  8من اس امترة العريضة ادلولية المنوذجية بناء عىل
معاهدة قانون الرباءات خانتّي لمتكّي املودع من الإشارة اإىل أأن الطلب السابق (الطلبات السابقة) مرفق (مرفقة) ابلس امترة
أأو أأنه ( أأهنا) متوافر (متوافرة) يف مكتبة رمقية حمددة.
 .7ووفقا للامدة  )2(6من معاهدة قانون الرباءات ،ل جيوز للطرف املتعاقد أأن يشرتط استيفاء أأي رشط يتعلق بشلك
الطلب أأو حمتوايته خلف ًا للرشوط املتعلقة ابلشلك أأو احملتوايت املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات خبصوص
الطلب ادلويل أأو ابلإضافة اإىل تكل الرشوط .وعلوة عىل ذكل ،واطبقا للامدة  ()2(6أأ) من معاهدة قانون الرباءات جيوز
للطرف املتعاقد أأن يشرتط تقدمي حمتوايت الطلب املقابةل حملتوايت عريضة اطلب دويل مودع بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات عىل اس امترة عريضة يقتضهيا ذكل الطرف املتعاقد .غري أأن املادة ()2(6ب) من معاهدة قانون الرباءات
والقاعدة  "2")2(3من اللحئة التنفيذية ملعاهدة قانون الرباءات تقضيان بأأن يقبل الطرف املتعاقد تقدمي احملتوايت عىل
اس امترة العريضة املنصوص علهيا يف اللحئة التنفيذية واليت تقابل اس امترة العريضة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
ونتيجة ذلكل ،مفن أأجل املواءمة بّي اس امترة العريضة ادلولية المنوذجية مع اس امترة العريضة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات ،من املقرتح تعديل اس امترة العريضة وإاضافة حزي اإىل الإاطار رم  8وتمتة الإاطار رم  8لتدوين شفرة النفاذ كام هو
ييس عىل املاكتب وا ألاطراف
احلال يف اس امترة العريضة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ومن شأأن ذكل أأن ن
املتعاقدة يف معاهدة قانون الرباءات املشاركة يف خدمات النفاذ الرمقي اإىل واثئق ا ألولوية تبادل واثئق ا ألولوية عرب ذكل
النظام .ويُقرتح أأن تضاف التوضيحات املقابةل اإىل امللحظات بشأأن الإاطار رم  8يف اس امترة العريضة ادلولية المنوذجية (انظر
الصفحتّي  27و 28من مرفق هذه الوثيقة).

تعديل التعلاميت الإدارية واس امترة عريضة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات فامي يتعلق اب إلعلن بأأبوة الاخرتاع

 .8بعد دخول بعض التغيريات عىل قانون الرباءات يف الولايت املتحدة حزي النفاذ يف  26سبمترب  2022مبوجب القانون
ا ألمرييك للخرتاعات ( ،)Leahy-Smith America Invents Actعُدن لت س نة  2022اللحئة التنفيذية والتعلاميت
الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وبعض اس امترات املعاهدة املذكورة .وتشمل تكل التعديلت تغيريات يف صياغة
ا إلعلن بأأبوة الاخرتاع ألغراض تعيّي الولايت املتحدة ا ألمريكية يف املادة  224من التعلاميت الإدارية ويف الإاطار رم 4.8
يف اس امترة العريضة ادلولية المنوذجية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 .9ويتعلق الإاطار رم  4.20يف اس امترة العريضة ادلولية المنوذجية ملعاهدة قانون الرباءات ابلإعلن بأأبوة الاخرتاع.
وتتضمن امللحظات بشأأن الإاطار رم  4.20ننصا عن الإعلن يش به النص الوارد يف الإاطار رم  4.8من اس امترة العريضة
ادلولية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وعليه ،من املقرتح ،اطبقا للفقرتّي ( )2و( )2من املادة  6من معاهدة قانون الرباءات
والقاعدة  "2")2(3من اللحئة التنفيذية لهذه املعاهدة عىل النحو ن
املبّي أأعله ،تعديل النص الوارد يف امللحظات بشأأن
 5املاكتب ا ألخرى املشاركة يف خدمات النفاذ الرمقي اإىل واثئق ا ألولوية.
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الإاطار رم  4.20عىل غرار التغيريات املدخةل عىل اس امترة العريضة ادلولية المنوذجية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات كام هو
مقرتح يف الصفحتّي  29و 20من مرفق هذه الوثيقة.

تعديل املرفق واو من التعلاميت الإدارية فامي يتعلق مبعيار الإيداع الإلكرتوين ومعاجلة الطلبات ادلولية
 .20فامي خيص معيار الإيداع الإلكرتوين ومعاجلة الطلبات ادلولية ،أدخلت التعديلت التالية عىل املادة  6.3من امللحق
ا ألول من املرفق واو للتعلاميت الإدارية ويه انفذة اعتبارا من  2يوليو  :2022تغيري تعريف أأنواع الواثئق ( )DTDاملتعلق
ابلس امترة ابإضافة خيار الإشارة اإىل شفرة للنفاذ الرمقي اإىل واثئق ا ألولوية 6.وقد أأجري هذا التغيري بعد اإضافة حقول جديدة
يف الإاطار رم  4من اس امترة عريضة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات هبدف الإشارة اإىل شفرة النفاذ الرمقي اإىل واثئق ا ألولوية
(انظر الفقرة  5أأعله).
 .22وبناء عىل القاعدة  ()2(8أأ) من معاهدة قانون الرباءات ،اإذا اكن الطرف املتعاقد يسمح ابإيداع التبليغات يف شلك
اإلكرتوين أأو بوسائل اإرسال اإلكرتونية دلى مكتبه بلغة مع نينة وهناك رشوط تنطبق عىل ذكل الطرف املتعاقد مبوجب
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات فامي خيص تكل التبليغات بتكل اللغة ،فعىل ذكل املكتب أأن يقبل اإيداع تكل التبليغات
مبوجب القانون املنطبق ابللغة املذكورة وفقا لتكل الرشوط املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ونتيجة
التعديل املذكور أأعله عىل امللحق ا ألول من املرفق واو من التعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،يه أأنه يف
حال اكن ذكل النسق املعدن ل منطبقا عىل اطرف متعاقد مبوجب معاهدة قانون الرباءات يف اإاطار معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات ،فعليه أأن يقبل اإيداع التبليغات املتعلقة ابلطلبات الواطنية/ا إلقلميية وفقا ذلكل النسق ورشيطة أأن تكون الرشوط
ا ألخرى املنصوص علهيا يف القانون املنطبق مس توفاة أأيضا.

اترخي تطبيق تعديلت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل معاهدة قانون الرباءات
 .22نظرا اإىل أأن التعديلت املذكورة أأعله عىل التعلاميت الإدارية واس امترة عريضة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات قد
دخلت حزي النفاذ يف  26سبمترب  ،2022ومبا أأن التعديلت عىل املادة  6.3من املرفق واو من التعلاميت الإدارية قد دخلت
حزي النفاذ يف  2يوليو  ،2022من املقرتح أأن تط نبق تكل التعديلت عىل معاهدة قانون الرباءات فورا و أأن تصبح أأيضا
اس امترة العريضة ادلولية المنوذجية اجلديدة سارية النفاذ فورا.

 .23اإن مجعية معاهدة قانون الرباءات مدعوة
اإىل ما ييل
" "2أأن تعمتد اس امترة العريضة ادلولية
المنوذجية املعدنةل كام يه واردة يف املرفق ،و أأن نتقرر
دخولها حزي النفاذ فورا،
" "2و أأن نتقرر تطبيق التعديلت املدخةل عىل
التعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات،
املبيننة يف هذه الوثيقة ،ألغراض معاهدة قانون
الرباءات ولحئهتا التنفيذية فورا.
[ييل ذكل املرفق]
 6انظر تعممي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات رم  2327بتارخي ديسمرب  .2022وترد التغيريات املدخةل عىل املرفق واو وملحقاته يف التغيريات املقرتحة عىل
الرابط التايل>http://www.wipo.int/efiling_standard/en/pfc_already_processed/pfc-12-001.pdf< :
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استمارة دولية نموذجية
بناء على معاهدة قانون البراءات )(PLT
(*)

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

عريضة
لطلب براءة

إطار رقم 1

إطار رقم 2

مودع (مودعو) الطب

تاريخ اإليداع

رقم مرجع ملف المودع أو الممثل

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

رقم الطلب

الستعمال المكتب فقط

املرفق

(خياري)

االسم والعنوان( :اسم العائلة يليه االسم الشخصي؛ والتسمية الرسمية الكاملة بالنسبة إلى الشخص المعنوي.
ويجب أن يتضمن العنوان الرمز البريدي واسم البلد .ويعتبر بلد العنوان المبيّن في هذا اإلطار هو بلد إقامة
المودع (أي اسم الدولة) إذا لم يبيّن بلد اإلقامة أدناه).

رقم الهاتف

رقم الفاكس

رقم التسجيل أو بيان آخر للتسجيل لدى المكتب
المبين في هذا اإلطار إلرسال
التصريح باستعمال عنوان البريد اإللكتروني :توضع عالمة في إحدى الخانتين للتصريح للمكتب باستعمال عنوان البريد اإللكتروني ّ
اإلخطارات الصادرة بشأن هذا الطلب ،إذا رغب المكتب في ذلك:


كصور مسبقة تليها اإلخطارات الورقية



أو في شكل إلكتروني فقط (عدم إرسال أية إخطارات ورقية)

البريد اإللكتروني:
الجنسية (اسم الدولة):



بلد اإلقامة (اسم الدولة):

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

إطار رقم 3

المخترع (المخترعون)

المبين في اإلطار رقم  2هو المخترع الوحيد (إذا وضعت عالمة في هذه الخانة ،فال داعي إلى تعبئة باقي اإلطار رقم )3

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



يرد على الورقة التالية بيان مخترعين آخرين :تابع اإلطار رقم 3

االستمارة ( PLT/requestالورقة األولى) ()20130/09/29

انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة
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تابع اإلطار رقم 2

مودع آخر واحد أو أكثر

في حال عدم استخدام اإلطارات الفرعية التالية ،فال داعي إلى إدراج هذه الورقة في العريضة.

االسم والعنوان( :اسم العائلة يليه االسم الشخصي؛ والتسمية الرسمية الكاملة بالنسبة إلى الشخص المعنوي.
ويجب أن يتضمن العنوان الرمز البريدي واسم البلد .ويعتبر بلد العنوان المبيّن في هذا اإلطار هو بلد إقامة
المودع (أي اسم الدولة) إذا لم يبيّن بلد اإلقامة أدناه).

رقم الهاتف
رقم الفاكس
عنوان البريد اإللكتروني
رقم التسجيل أو بيان آخر للتسجيل لدى المكتب

الجنسية (اسم الدولة):

بلد اإلقامة (اسم الدولة):

االسم والعنوان( :اسم العائلة يليه االسم الشخصي؛ والتسمية الرسمية الكاملة بالنسبة إلى الشخص المعنوي.
ويجب أن يتضمن العنوان الرمز البريدي واسم البلد .ويعتبر بلد العنوان المبيّن في هذا اإلطار هو بلد إقامة
المودع (أي اسم الدولة) إذا لم يبيّن بلد اإلقامة أدناه).

رقم الهاتف
رقم الفاكس
عنوان البريد اإللكتروني
رقم التسجيل أو بيان آخر للتسجيل لدى المكتب

الجنسية (اسم الدولة):

بلد اإلقامة (اسم الدولة):

االسم والعنوان( :اسم العائلة يليه االسم الشخصي؛ والتسمية الرسمية الكاملة بالنسبة إلى الشخص المعنوي.
ويجب أن يتضمن العنوان الرمز البريدي واسم البلد .ويعتبر بلد العنوان المبيّن في هذا اإلطار هو بلد إقامة
المودع (أي اسم الدولة) إذا لم يبيّن بلد اإلقامة أدناه).

رقم الهاتف
رقم الفاكس
عنوان البريد اإللكتروني
رقم التسجيل أو بيان آخر للتسجيل لدى المكتب

الجنسية (اسم الدولة):

بلد اإلقامة (اسم الدولة):

االسم والعنوان( :اسم العائلة يليه االسم الشخصي؛ والتسمية الرسمية الكاملة بالنسبة إلى الشخص المعنوي.
ويجب أن يتضمن العنوان الرمز البريدي واسم البلد .ويعتبر بلد العنوان المبيّن في هذا اإلطار هو بلد إقامة
المودع (أي اسم الدولة) إذا لم يبيّن بلد اإلقامة أدناه).

رقم الهاتف
رقم الفاكس
عنوان البريد اإللكتروني
رقم التسجيل أو بيان آخر للتسجيل لدى المكتب

الجنسية (اسم الدولة):
االستمارة ( PLT/requestورقة تكميلية :المودع) ()20130/09/29

بلد اإلقامة (اسم الدولة):
انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة
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تابع اإلطار رقم 3

مخترع آخر واحد أو أكثر

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

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

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

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

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

االستمارة ( PLT/requestورقة تكميلية :المخترع) ()20130/09/29

انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة
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إطار رقم 4

الممثل :يعيَّن بموجبه/تم تعيين الشخص المذكور أدناه للتصرف باسم المودع/المودعين لدى المكتب بصفة ممثل

االسم والعنوان:

رقم الهاتف
رقم الفاكس
رقم التسجيل أو بيان آخر للتسجيل لدى المكتب

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


كصور مسبقة تليها اإلخطارات الورقية



أو في شكل إلكتروني فقط (عدم إرسال أية إخطارات ورقية)

البريد اإللكتروني:



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



التوكيل مرفق
طي هذه االستمارة



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

إطار رقم 5



يعيَّن الممثل بموجب هذه
االستمارة



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

عنوان للمراسلة أو للخدمات القانونية

االسم والعنوان( :اسم العائلة يليه االسم الشخصي؛ والتسمية الكاملة بالنسبة إلى الشخص المعنوي .ويجب أن
يتضمن العنوان الرمز البريدي واسم البلد).

رقم الهاتف
رقم الفاكس

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


كصور مسبقة تليها اإلخطارات الورقية



أو في شكل إلكتروني فقط (عدم إرسال أية إخطارات ورقية)

البريد اإللكتروني:
إطار رقم 6

طلب براءة إقليمية

فييي حييال إيييداع الطلييب بنيياء علييى معاهييدة تيينص علييى إمكانييية ميينح ب يراءات إقليمييية ،يرجييى تعيييين الدوليية أو
الدول ،إن وجدت ،التي تطلب فيها حماية االختراع:


كل الدول األعضاء في المنظمة الدولية معيَّنة.



واال ،فيرجى تحديد الدول المعيَّنة:

االستمارة ( PLT/requestالورقة الثانية) ()20130/09/29



يعيَّن مودعون مختلفون ألغراض دول مختلفة
كما يلي:

انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة
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تابع اإلطار رقم 4

ممثل آخر واحد أو أكثر :يعيَّن بموجبه/تم تعيين الشخص المذكور أدناه للتصرف باسم المودع/المودعين لدى المكتب بصفة ممثل

في حال عدم استخدام اإلطارات الفرعية التالية ،فال داعي إلى إدراج هذه الورقة في العريضة.

رقم الهاتف

االسم والعنوان:

رقم الفاكس
عنوان البريد اإللكتروني
رقم التسجيل أو بيان آخر للتسجيل لدى المكتب





يمثل الشخص المذكور أعاله جميع المودعين.
َّ
واال ،فيرجى تحديد المودع الممثَّل/المودعين الممثلين من قبل الشخص المذكور أعاله:

التوكيل مرفق
طي هذه االستمارة



يعيَّن الممثل بموجب هذه
االستمارة



االسم والعنوان:

التوكيل (رقم )..............................
بحوزة المكتب حاليا
رقم الهاتف
رقم الفاكس
عنوان البريد اإللكتروني
رقم التسجيل أو بيان آخر للتسجيل لدى المكتب






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

التوكيل مرفق
طي هذه االستمارة



يعيَّن الممثل بموجب هذه
االستمارة



االسم والعنوان:

التوكيل (رقم )..............................
بحوزة المكتب حاليا
رقم الهاتف
رقم الفاكس
عنوان البريد اإللكتروني
رقم التسجيل أو بيان آخر للتسجيل لدى المكتب






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

التوكيل مرفق
طي هذه االستمارة



يعيَّن الممثل بموجب هذه
االستمارة

االستمارة ( PLT/requestورقة تكميلية :الممثل) ()20130/09/29



التوكيل (رقم )..............................
بحوزة المكتب حاليا
انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة
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طلب جزئي؛ طلب براءة إضافية أو طلب مرتبط على نحو آخر بطلب آخر واحد أو أكثر

إطار رقم 7

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

هذا الطلب هو:






طلب جزئي
طلب تكملة
طلب تكملة جزئية
طلب براءة إضافية
مود ِع ِ
طلب ِ
تقرر السلطات المختصة أن له الحق في اختراع
أكثر
أو
احد
و
جديد
ُ
ّ
يتضمنه طلب سابق



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

إطار رقم 8

رقم الطلب ا خر أو البراءة األخرى:

المطالبة باألولوية :يطالَب بموجب هذا الطلب بأولوية الطلب السابق التالي (الطلبات السابقة التالية)
رقم
الطلب السابق

تاريخ إيداع
الطلب السابق
(يوم/شهر/سنة)

طلبا وطنيا:
يرجى ذكر البلد أو
عضو منظمة التجارة
العالمية

إذا كان الطلب السابق
(*)

طلبا إقليميا :
يرجى ذكر المكتب
اإلقليمي

طلبا دوليا:
يرجى ذكر مكتب تسلم الطلبات

البند ()1
البند ()2
البند ()3
طي هذا الطلب نسخة معتمدة عن الطلب السابق التالي (الطلبات السابقة التالية):
ترد ّ

البند ()1

جميع البنود


البند ()2



البند ()3

المحددة) أعاله متاح (متاحة) للمكتب من المكتبة الرقميية التاليية ،وعنيد االقتضياء ،مين خيالل
المحدد (الطلبات السابقة
يعلن المودع أن نسخة معتمدة عن الطلب السابق
ّ
ّ
شفرة النفاذ التالية:


جميع البنود
شفرة النفاذ_______



البند ()1
شفرة النفاذ_______



البند ()2
شفرة النفاذ_______



البند ()3
شفرة النفاذ_______

(*) في حال كان الطلب السابق طلبا إقليميا وكان بلد واحد على األقل من األطراف في المعاهدة اإلقليمية غير طرف في اتفاقية باريس وغير عضو في منظمة التجارة
العالمية ،يرجى بيان على األقل بلد واحد طرف في تلك االتفاقية أو عضو واحد في تلك المنظمة الذي أودع ألغراضه الطلب السابق :
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

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



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

المبينة أعاله أو في الورقة التكميلية لإلطار رقم 8
رد حق األولوية باالستناد إلى الطلب السابق/الطلبات السابقة
رد حق األولويةُ :يلتمس من المكتب ّ
التماس ّ
ّ
كعنصر/عناصر ________________  .ويرد بيان األسباب التي أدت إلى عدم االمتثال لفترة األولوية في الورقة اإلضافية رقم _______________ .
تضمين أجزاء غير متوفرة باإلحالة إليها :في حال كان جزء من الوصف أو أي رسم غير متوفر بطريقة أخرى في هذا الطلب وانما واردا بكامله فيي طليب سيابق يطاليب
بأولويته في التاريخ الذي استلم فيه المكتب ألول مرة عنص ار واحدا أو أكثر من العناصير المشيترط توفيرهيا لمينح تياريخ اإلييداع ،يع ّيد ذليك الجيزء مض َّيمنا باإلحالية فيي هيذا
الطلب ألغراض تحديد تاريخ اإليداع  ،شرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون الوطني/اإلقليمي المنطبق.
االستمارة ( PLT/requestالورقة الثالثة) ()20130/09/29

انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة
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إطار رقم 9

اإليداع باإلحالة

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



تاريخ اإليداع

المكتب

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

إطار رقم 11

اإلعالنات

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


اإلطار رقم 1-11

إعالن بهوية المخترع



اإلطار رقم 2-11

إعالن بحق المودع ،في تاريخ اإليداع ،في طلب براءة والحصول عليها



اإلطار رقم 3-11

إعالن بحق المودع ،في تاريخ اإليداع ،في المطالبة بأولية الطلب السابق



اإلطار رقم 4-11

إعالن بأبوة االختراع



اإلطار رقم 5-11

إعالن بحاالت الكشف غير الضارة واالستثناءات لعدم توفّر الجدة

االستمارة ( PLT/requestالورقة الرابعة) ()20130/09/29

عدد
اإلعالنات

انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة
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تابع اإلطارات من  7إلى 9

في حال عدم استخدام اإلطارات الفرعية التالية ،فال داعي إلى إدراج هذه الورقة في العريضة.

تابع اإلطار رقم 7

طلب جزئي؛ طلب براءة إضافية أو طلب مرتبط على نحو آخر بطلب آخر واحد أو أكثر

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

رقم الطلب ا خر أو البراءة األخرى:

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

رقم الطلب ا خر أو البراءة األخرى:

تابع اإلطار رقم 8

المطالبة باألولوية :يطالب بموجب هذا الطلب بأولوية الطلب/الطلبات السابقة التالية
رقم
الطلب السابق

تاريخ إيداع
الطلب السابق
(يوم/شهر/سنة)

طلبا وطنيا:
يرجى ذكر البلد أو عضو
منظمة التجارة العالمية

إذا كان الطلب السابق
(*)

طلبا دوليا:
يرجى ذكر مكتب تسلم الطلبات

طلبا إقليميا :
يرجى ذكر المكتب اإلقليمي

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

البند ()4




البند ()6



البند ()7

المحددة) أعاله متاح (متاحة) للمكتب من المكتبة الرقميية التاليية ،وعنيد االقتضياء ،مين خيالل
المحدد (الطلبات السابقة
يعلن المودع أن نسخة معتمدة عن الطلب السابق
ّ
ّ
شفرة النفاذ التالية:


البند ()4



شفرة النفاذ_______

البند ()5
شفرة النفاذ_______



البند ()6

شفرة النفاذ_______



البند ()7
شفرة النفاذ_______

(*) في حال كان الطلب السابق طلبا إقليميا وكان بلد واحد على األقل من األطراف في المعاهدة اإلقليمية غير طرف في اتفاقية باريس وغير عضو في منظمة التجارة
العالمية ،يرجى بيان على األقل بلد واحد طرف في تلك االتفاقية أو عضو واحد في تلك المنظمة الذي أودع ألغراضه الطلب السابق :
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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اإليداع باإلحالة

الرقم المرجعي
للطلب المودع سابقا

تاريخ اإليداع

االستمارة ( PLT/requestورقة تكميلية :طلبات خاصة والمطالب باألولوية واإليداع باإلحالة) ()20130/09/29

المكتب

انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة

PLT/A/11/1
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الورقة رقم . . . . . . .

إطار رقم  1-11إعالن :هوية المخترع



تابع هذا اإلعالن على الورقة التالية" ،تابع اإلطار رقم ."1-11

االستمارة ( PLT/requestورقة اإلعالن ")20130/09/29( )"1

انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة

PLT/A/11/1
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الورقة رقم . . . . . . .

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



تابع هذا اإلعالن على الورقة التالية" ،تابع اإلطار رقم ."2-11

االستمارة ( PLT/requestورقة اإلعالن ")20130/09/29( )"2

انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة

PLT/A/11/1
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الورقة رقم . . . . . . .

إطار رقم  3-11إعالن :الحق في المطالبة باألولوية



تابع هذا اإلعالن على الورقة التالية" ،تابع اإلطار رقم ."3-11

االستمارة ( PLT/requestورقة اإلعالن ")20130/09/29( )"3

انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة

PLT/A/11/1
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الورقة رقم . . . . . . .

أبوة االختراع
إطار رقم  4-11إعالنّ :



تابع هذا اإلعالن على الورقة التالية" ،تابع اإلطار رقم ."4-11

االستمارة ( PLT/requestورقة اإلعالن ")20130/09/29( )"4

انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة

PLT/A/11/1
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الورقة رقم . . . . . . .

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



تابع هذا اإلعالن على الورقة التالية" ،تابع اإلطار رقم ."5-11

االستمارة ( PLT/requestورقة اإلعالن ")20130/09/29( )"5

انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة

PLT/A/11/1
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الورقة رقم . . . . . . .

تابع اإلطارات من  1-11إلى  5-11إعالن

إذا كان الحيز غير كاف لتوفير جميع المعلومات في أي واحد من اإلطارات رقم  1-11إلى  ،5-11بما في ذلك الحاالت التي تقتضي ذكر أسماء أكثرر مرن مختررعين
اثنين في اإلطار رقم  ،4-11فيرجى كتابة "تابع اإلطار رقيم ( "...11ميع بييان رقيم بنيد اإلطيار) وتيوفير المعلوميات بالطريقية ذاتهيا المقيررة حسيب شيكل اإلطيار اليذي ليم
يكن الحيز المتاح فيه كافيا .واذا دعت الحاجية إليى حييز إضيافي بالنسيبة إليى إعالنيين اثنيين أو أكثير ،وجيب اسيتخدام إطيار تكميليي لكيل واحيد مين تليك اإلعالنيات .وفيي
حال عدم استخدام هذا اإلطار ،فال داعي إلى إدراج هذه الورقة في العريضة.

االستمارة ( PLT/requestورقة تكميلية لإلعالن) ()20130/09/29

انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة
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الورقة رقم . . . . . . .

إطار رقم 11

جدول

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

(أ) العريضة (بما فيها أوراق اإلعالنات)
(ب) الوصف (دون أي كشف تسلسلي يكون
جزءا من الوصف ،انظر (و) أدناه)
(ج) مطالب الحماية
(د) الملخص
(ه) الرسوم
(و) الكشف التسلسلي الذي يكون جزءا من
الوصف (إن وجد)
العدد اإلجمالي لألوراق

:
:
:
:
_________:
:
:
:
_________:
:

صورة الرسوم التي
ينبغي أن تصحب الملخص:

إطار رقم 12

ُيصحب الطلب الدولي بالعنصر/العناصر التالية (يرجى وضع عالمة
في الخانات المناسبة أدناه وبيان عدد كل عنصر في العمود األيسر):
 -1
 –2
 –3
 –4
 -5

عدد العناصر
:

توكيل أصلي
نسخة عن التوكيل العام أو التوكيل الواحد التي يشمل
هذا الطلب؛ والرقم المرجعي،
إن وجد: .................................................... :
وثيقة/وثائق األولوية المحددة في اإلطار رقم 8
في البند/البنود: ............................................. :
بيانات منفصلة بشأن الكائنات الدقيقة
:
أو المواد البيولوجية األخرى المودعة
عناصر أخرى (يرجى تحديدها)............................. :
:
:

لغة إيداع
الطلب:

توقيع أو ختم المودع أو الممثل؛ التاريخ

يرجى كتابة اسم الشخص الذي يضع توقيعه أو ختمه إلى جانب كل توقيع أو ختم مع بيان الصفة التي بموجبها يوقّع أو يضع ختمه (إذا لم تكن تلك الصفة واضحة من
خالل قراءة العريضة) ،وبيان تاريخ التوقيع أو الختم.

االستمارة ( PLT/requestالورقة األخيرة) ()20130/09/29

انظر المالحظات بشأن استمارة العريضة

PLT/A/11/1
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مالحظات بشأن استمارة العريضة الدولية النموذجية
بناء على معاهدة قانون البراءات

أع ّيد المكتيب اليدولي للمنظمية العالميية للملكيية الفكريية (الويبيو) هيذه المالحظيات ألغيراض توضييحية فقيط .والهيدف منهيا هيو تيسيير
استكمال استمارة العريضة الدوليية النموذجيية .وأميام أي تنياقض محتميل بيين المالحظيات وأحكيام معاهيدة قيانون البيراءات والئحتهيا التنفيذيية،
تكيون الغلبيية دائمييا ليينص المعاهييدة والئحتهييا التنفيذيية .وال تييرد أييية مالحظييات بشييأن المسييائل التيي تبييدو غنييية عيين الشييرح أو التفسييير .ويمكيين
تحميي ي ي ي ييل نسي ي ي ي ييخة عي ي ي ي يين اسي ي ي ي ييتمارة العريضي ي ي ي يية وهي ي ي ي ييذه المالحظي ي ي ي ييات مي ي ي ي يين الصي ي ي ي ييفحة التاليي ي ي ي يية مي ي ي ي يين موقي ي ي ي ييع الويبي ي ي ي ييو عل ي ي ي ي يى اإلنترني ي ي ي ييت:
>.<www.wipo.int/treaties/en/ip/plt/forms.html

عنوان االستمارة
يجب بييان اسيم مكتيب البيراءات اليوطني أو اإلقليميي عليى
الخ يطّ المتقطّييع .وقييد أتيييح اإلطييار "رقييم مرجييع ملييف المييودع أو
يبين فييه الميودع أو الممثيل ،إذا رغيب فيي ذليك ،أيية
الممثل" كي ّ
بياني ييات مرجعيي يية تتعلي ييق بالطلي ييب .فهي ييو إذا إطي ييار خيي يياري وغيي يير
إلزامي.
اإلطار رقم 1
اسم االختراع :يجب أن يكون االسم قصي ار ودقيقيا .ويجيب
أن يكون مطابقا لعنوان الوصف.
اإلطار رقم 2
األسماء والعناوين :يجب بييان اسيم العائلية (بخيط واضيح)
قب ييل االس ييم الشخص ييي (أو األس ييماء الشخص ييية) .ويج ييب إس ييقاط
األلق يياب وال ييدرجات األكاديمي يية .ويج ييب بي ييان أس ييماء األش ييخاص
المعنوية باستعمال التسمية الرسمية الكاملة.
ويج ييب بي ييان العني يوان بالطريق يية الت ييي تس ييمح بتوجي ييه البري ييد
عل ييى وج ييه الس ييرعة ،ويج ييب أن يتض ييمن العني يوان ك ييل الوح ييدات
اإلداري يية المناس ييبة (بم ييا ف ييي ذل ييك رق ييم المن ييزل إن وج ييد) ،والرم ييز
البريدي (إن وجد) واسم البلد.
وال يجوز بيان سيوى عنيوان واحيد لكيل شيخص .وعين بييان
عنوان خاص "للمراسلة أو للخدمات القانونية" ،انظر المالحظات
بشأن اإلطار رقم .5
يج ييب بي ييان أرقرررام الهررراتف/الفررراكس و/أو عنررروان البريرررد
اإللكتروني للشخص المذكور اسمه في اإلطارات رقم  2و 4و5
للي ييتمكن مي يين االتصي ييال س ي يريعا بي ييالمودع .وينبغي ييي أن تكي ييون كي ييل
األرقام المبينة مصحوبة برمز البلد والمنطقة.
واذا لييم يرشيير فييي الخانيية المناسييبة ،فييين أي عن يوان يحييدد
لبري ي ييد إلكترون ي ييي ل ي يين يس ي ييتعمل إال ألني ي يواع التبليي ي ي الت ي ييي تج ي ييرى
بالهاتف .وفي حال التأشير في الخانية المناسيبة ،يجيوز للمكتيب،
إن رغب في ذلك ،أن يرسل صو ار مسيبقة عين اإلخطيارات بشيأن
هذا الطلب إليى الميودع عين طرييق البرييد اإللكترونيي .وبالتأشيير
في الخانة األولى ،سييكون أي إخطيار بالبرييد اإللكترونيي متبوعيا
دائمييا باإلخطييار الرسييمي علييى الييورق .وتعي ّيد تلييك الصييورة الورقييية
عيين اإلخطييار وحييدها الصييورة القانونييية لإلخطييار .وبالتأشييير فييي
الخان يية الثاني يية ،يل ييتمس الم ييودع وق ييف إرس ييال اإلخط ييارات عل ييى
الورق.
مالحظات بشأن استمارة العريضة (الصفحة )16

()20130/09/29

الموج ي ييه إليه ي ييا التبليي ي ي بالبري ي ييد
وف ي ييي م ي ييا يتعل ي ييق بالجه ي يية
ّ
اإللكتروني ييي في ييي حي ييال ورود عن ي يوان للبريي ييد اإللكتروني ييي للمي ييودع
(اإلط ييار رق ييم  )2وعني يوان للممث ييل (اإلط ييار رق ييم  )4و/أو عني يوان
البريييد اإللكترونييي للم ارسييلة (اإلطييار رقييم  ،)5انظيير المالحظييات
بشأن اإلطار رقم .5
رقررم التسررجيل أو بيرران آخررر للتسررجيل لرردى المكتررب :إذا
كان المودع مسجال لدى المكتيب اليوطني أو اإلقليميي ،وجيب أن
يب يييَّن ف ييي ه ييذا اإلط ييار رق ييم تس ييجيل الم ييودع أو غي يير ذل ييك م يين
البيانات المسجلة باسمه ،حسبما يقتضيه القانون المنطبق.
الجنسرررية :يجييب بيييان جنسييية ك ي ّل مييودع بييذكر البلييد (أي
اس ييم الدول يية) ال ييذي يك ييون الم ييودع م يين مواطني ييه .ولبي ييان أس ييماء
الييدول ،يجييوز اسييتعمال رمييوز الييدول المكونيية ميين حيرفين واليواردة
في معيار الويبو رقم  .ST.3ويعتبير الشيخص المعنيوي اليذي ييتم
معينة واحيدا مين ميواطني تليك
تأسيسه وفقا للقانون الوطني لدولة ّ
الدولة .وال يشترط بيان الجنسية إذا كان الشخص مخترعا فقط.
بلد اإلقامة :يجب بيان محل إقامة كي ّل ميودع بيذكر االسيم
أو الرمي ييز المكي ييون مي يين ح ي يرفين للبلي ييد (أي الدولي يية) الي ييذي يكي ييون
المودع من مواطنيه .واذا لم تبيَّن دولة اإلقامة ،افتُرض أنهيا هيي
المبين يية ف ييي العني يوان .ويعتب يير ام ييتالك منش ييأة ص ييناعية أو
الدول يية ّ
معينيية علييى أنييه إقاميية فييي تلييك
تجارييية حقيقييية وفعاليية فييي دوليية ّ
الدولة .وال يشترط بيان الجنسية إذا كان الشخص مخترعا فقط.
اإلطار رقم 3
المختررررررررع :عي ي يين الطريقي ي يية التي ي ييي ينبغي ي ييي اتباعهي ي ييا لبيي ي ييان
االسم/األسي ي ييماء والعنوان/العني ي يياوين ،انظي ي يير المالحظي ي ييات بشي ي ييأن
اإلطي ييار رقي ييم  .2وتوضي ييع عالمي يية في ييي الخاني يية المعنيي يية إذا كي ييان
المييودع (واحييد أو أكثيير) المبييين فييي اإلطييار رقييم  2هييو المختييرع
الوحيد ،وال داعي في تلك الحالة إلى إعيادة كتابية االسم/األسيماء
والعنوان/العناوين للمخترع/المخترعين في اإلطار رقم .3
اإلطار رقم 4
الممثررررررررل :ع ي ي يين الطريقي ي ي يية الت ي ي ييي يجي ي ي ييب اتباعه ي ي ييا لبيي ي ي ييان
االسم/األسييماء والعنوان/العنيياوين (بمييا فيهييا أسييماء الييدول) ،انظيير
المالحظييات بشييأن اإلطييار رقييم  .2وفييي حييال ذكيير عييدة ممثلييين،
يذكر في مقدمة القائمية الممثيل اليذي ينبغيي أن توجيه الم ارسيالت
إليه.

PLT/A/11/1
Annex
17
طريقرررة تعيرررين الممثرررل :يج ييوز تعي ييين الممث ييل م يين خ ييالل
تس ييمية ممث ييل ف ييي اإلط ييار رق ييم  4ف ييي عريض يية االس ييتمارة الت ييي
يوقّعه ييا الم ييودع حس ييب األص ييول ،أو م يين خ ييالل توكي ييل منفص ييل
حسي ييب اختيي ييار المي ييودع (انظي يير القاعي ييدة ()2(7أ) مي يين الالئحي يية
التنفيذييية) .واذا تعي ّيدد المودعييون ،تييولى تعيييين الممثييل العييام ك ي ّل
مييودع يوقّييع ،حسييب اختييياره ،علييى العريضيية أو توكيييل منفصييل.
يخص أكثر من طليب
ويكون التوكيل الواحد كافيا حتى وان كان
ّ
واحييد .ويكييون كافيييا أيضييا إذا كييان يتعلييق بطلبييات ذلييك الشييخص
يبين ييه
أو براءات ييه الحالي يية والمقبل يية كله ييا م ييع م ارع يياة أي اس ييتثناء ّ
الق ييائم ب ييالتعيين (التوكي ييل الع ييام) (انظ يير القاع ييدة ()2(7ب) م يين
الالئحيية التنفيذييية) .وفييي حييال إيييداع ذلييك التوكيييل الواحييد ،يجييوز
للمكتب أن يشترط إيداع صورة منفصلة من التوكييل بالنسيبة إليى
كي ييل طلي ييب وب ي يراءة يتعلي ييق بهمي ييا (انظي يير القاعي ييدة ()2(7ب) مي يين
الالئحة التنفيذية).
وال يكييون التوكيييل الزمييا فييي الحيياالت التييي ال تقتضييي أي
تعيييين رسييمي للممثييل س يواء تعلييق األميير بكييل الممثلييين أو بفئ يية
معينيية ميين الممثلييين (مثييل "المو ّكييل المعتمييد" فييي بعييض البلييدان،
يق لييه التصي ّيرف أمييام المكتييب دون
يجل والييذي يحي ّ
أي الوكيييل المسي ّ
الحاجة إلى إيداع توكيل).
رقررم التسررجيل أو بيرران آخررر للتسررجيل لرردى المكتررب :إذا
كييان الممثييل مسييجال لييدى المكتييب الييوطني أو اإلقليمييي ،وجييب أن
يبيَّن في هذا اإلطار رقم تسجيل الممثيل أو غيير ذليك مين البيانيات
المسجلة باسمه ،حسبما يقتضيه القانون المنطبق.
رقرررم الهررراتف/الفررراكس و/أو عنررروان البريرررد اإللكترونررري:
انظر المالحظات بشأن اإلطار رقم .2
اإلطار رقم 5
عنرررروان للمراسرررررلة :في ييي حي ييال تعيي ييين ممثي ييل ،ترسي ييل كي ييل
الم ارسييالت الموجهيية للمييودع إلييى العن يوان المبي ّيين لييذلك الممثييل ،إال
إذا ب ي ّيين ذل ييك الم ييودع صي يراحة عنوان ييا آخ يير للم ارس ييلة أو للخ ييدمات
القانوني يية ف ييي اإلط ييار رق ييم ( 5انظ يير القاع ييدة  )4(11م يين الالئح يية
التنفيذية) .وفي حال ليم ييتم تعييين ممثيل وب ّيين الميودع عنوانيا عليى
أراض ح ي ي ّيددها الطي ي يرف المتعاق ي ييد ف ي ييي اإلط ي ييار رق ي ييم  ،2ف ي ييين ك ي ييل
الم ارسييالت سترسييل إلييى ذلييك العنيوان المييذكور للمييودع ،إال إذا بي ّيين
المييودع صيراحة عنوانييا آخيير للم ارسييلة أو للخييدمات القانونييية (انظيير
القاعييدة  )3(11ميين الالئحيية التنفيذييية) .وينطبييق األميير ذاتييه علييى
م ارس ييالت البري ييد اإللكترون ييي الت ييي ترس ييل به ييا ص ييور مس ييبقة ع يين
اإلخطارات.
رقرررم الهررراتف/الفررراكس و/أو عنررروان البريرررد اإللكترونررري:
انظر المالحظات بشأن اإلطار رقم .2
اإلطار رقم 6
طلرررب برررراءة إقليميرررة :فييي حييال إيييداع الطل ييب بنيياء علييى
معاهييدة تتيييح إمكانييية ميينح ب يراءات إقليمييية ،وجييب أن تُييذكر فييي
اإلطار رقم  6الدول األعضاء في المنظمة اإلقليمية التي تطليب
فيها حماية االختراع ،حيثما طلب ذلك.
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وفييي حييال طلييب ميينح الب يراءة لمييودعين مختلفييين فييي دول
متعاقييدة مختلفيية فييي المنظميية اإلقليمييية ،يرجييى وضييع عالميية فييي
الخانة على العمود األيسير ،ويجيب أيضيا تحدييد كيل ميودع عليى
حدة مع البلد الذي يطلب منح البراءة فيه.

اإلطار رقم 7
طلررب جزئرري؛ طلررب ب رراءة إضررافية أو طلررب مرررتبط علررى
نحو آخر بطلب آخر واحد أو أكثر :يجيب أن يبييَّن عليى العميود
األيسيير ميين اإلطييار رقييم  7تيياريخ إيييداع الطلييب ا خيير أو تيياريخ
إيداع طلب البراءة األخرى ،والذي يرتبط بالطلب الحالي ،وكيذلك
رقم الطلب ا خر أو البراءة األخرى .وكمثال على الطلب ا خير
الييذي ي يرتبط بييه الطلييب الحييالي ،هنيياك الطلييب الييذي يتج ي أز منييه
الطلييب الجزئييي ،وهنيياك أيضييا الطلييب السييابق الييذي يسييتند إليييه
طلب التكملة أو طلب التكملة الجزئية.
واذا لم يكين قيد صيدر للطليب ا خير رقيم أو ليم يكين يعرفيه
المييودع ،وجييب تعريييف ذلييك الطلييب بيحييدى الطييرق التالييية حسييب
اختيييار المييودع "1" :رقييم الطلييب المرقييت (إن وجييد) الييذي يحييدده
المكتييب "2" ،أو نسييخة عيين جييزء الطلييب الخيياص بالعريضيية مييع
الت ي يياريخ ال ي ييذي أرس ي ييل في ي ييه الطل ي ييب إل ي ييى المكت ي ييب "3" ،أو الي ي يرقم
المرجعييي الييذي يحييدده المييودع أو ممثلييه للطلييب مييع اسييم المييودع
وعنوان ييه واس ييم االختي يراع والت يياريخ ال ييذي أرس ييل في ييه الطل ييب إل ييى
المكت ييب .وع يين تعري ييف البي يراءات ،يرج ييى االط ييالع عل ييى معي ييار
الويبو رقم . ST.1

اإلطار رقم 8
المطالبررررة باألولويررررة :في ييي حي ييال المطالبي يية بأولويي يية طلي ييب
سييابق ،وجييب أن تتضييمن العريضيية إق ي ار ار يحتييوي علييى المطالبيية
باألولوي يية ،م ييع م ارع يياة ش ييرط احتف يياظ الم ييودع بفرص يية تص ييحيح
المطالبي يية باألولويي يية أو إضي ييافتها كمي ييا هي ييو منصي ييوص عليي ييه في ييي
المي ييادة  )1(13مي يين المعاهي ييدة .ويجي ييب أن يبي يييَّن في ييي العريضي يية
الت يياريخ ال ييذي أودع في ييه الطل ييب الس ييابق ال ييذي يطال ييب بأولويت ييه
خصييص لييه .وعيين تقييديم أرقييام الطلبييات التييي
وبيييان ال يرقم الييذي ّ
تسيتند إليهييا األولويية ،يمكيين الرجيوع إلييى الفقيرة (12أ) ميين معيييار
الويبو رقم  . ST.10/Cوعين طريقية تعرييف الطليب السيابق اليذي
لييم يصييدر لييه رقييم أو ال يعرفييه المييودع ،انظيير المالحظييات بشييأن
اإلطار رقم .7

واذا ك ييان الطل ييب الس ييابق طلب ييا وطني ييا ،وج ييب بي ييان البل ييد
الطرف فيي اتفاقيية بياريس لحمايية الملكيية الصيناعية ،أو العضيو

ف ي ييي منظم ي يية التج ي ييارة العالمي ي يية ال ي ييذي ال يك ي ييون طرف ي ييا ف ي ييي تل ي ييك
االتفاقيية ،والييذي أودع فيييه ذلييك الطليب السييابق .واذا كييان الطلييب
الييوطني السييابق مودعييا فييي بلييد غييير طييرف فييي اتفاقييية بيياريس
وغييير عضييو فييي منظميية التجييارة العالمييية ،وكييان طرفييا فييي اتفيياق
يعتييرف بحييق األولوييية علييى أسيياس مبييدأ المعامليية بالمثييل ،وجييب
بيان اسم ذلك البلد .واذا كيان الطليب السيابق طلبيا إقليمييا ،وجيب
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بي ييان المكت ييب اإلقليم ييي المعن ييي .واذا ك ييان الطل ييب الس ييابق طلب ييا
دولي ييا بن يياء عل ييى معاه ييدة التع يياون بش ييأن البي يراءات ،وج ييب بي ييان
المكتب الذي أودع لديه ذلك الطلب السابق.

واذا كان الطلب السابق طلبا إقليمييا (انظير أدنياه) أو طلبيا
دوليييا ،جيياز أن يييرد فييي المطالبيية باألولوييية أيضييا ،وحسييب رغبيية
المودع ،ذكير بليد واحيد أو أكثير مين البليدان األطيراف فيي اتفاقيية
بيياريس الت ييي أودع عنه ييا ذلييك الطل ييب الس ييابق؛ وليييس بيييان تل ييك
المعلومات إجباريا .أما في حال كان الطليب السيابق طلبيا إقليمييا
وكييان بلييد واحييد علييى األقييل ميين البلييدان األط يراف فييي المعاهييدة
اإلقليمية غير طيرف فيي اتفاقيية بياريس وغيير عضيو فيي منظمية
التج ييارة العالمي يية ،فم يين ال ييالزم ذك يير بل ييد واح ييد عل ييى األق ييل م يين
البلييدان األط يراف فييي اتفاقييية بيياريس أو عضييو واحييد علييى األقييل
ميين األعضيياء فييي منظميية التجييارة العالمييية التييي أودع عنهييا ذلييك
الطلب السابق.

نسرررخة مصررردَّقة عرررن الطلرررب السرررابق :يجييوز للمكتييب أن
َّ
مصدقة عين كيل طليب سيابق
يشترط على المودع أن يقدم صورة
يطالب بأولويته (وثيقة األولويية) ،سيواء كيان ذليك الطليب السيابق
طلبييا وطنيييا أو إقليميييا أو دوليييا ،إال إذا كييان الطلييب السييابق قييد
أودع لييدى المكتييب ذاتييه ،أو كييان متييوف ار لييدى ذلييك المكتييب ميين
مكتبيية رقمييية قبلهييا المكتييب لييذلك الغييرض (انظيير القاعييدة  4ميين
الالئحة التنفيذية).

في حال المطالبة بأولوية طلب سابق وكان الطلب السابق
متاحييا لييدى مكتييب مشييارك فييي خييدمات النفيياذ الرقمييي إلييى وثييائق
األولوييية ( ،)DASينبغييي للمييودع أن يضييع عالميية فييي الخانييات
المعنية في اإلطار رقم  8ويمكين أن يضيع تحيت كيل خانية شيفرة
النف يياذ المتعلق يية بوثيق يية أولوي يية مح ييددة والت ييي حص ييل عليه ييا م يين
المكتييب الييذي أُودع لديييه الطلييب السييابق ميين أجييل تمكييين مكتييب
اإلي ييداع الث يياني م يين اس ييتخراج تل ييك الوثيق يية عب يير خ ييدمات النف يياذ
الرقمي إلى وثائق األولوية.

رد حق األولوية :في حال إيداع الطلب في تاريخ
التماس ّ
سييابق للتيياريخ الييذي تنقضييي فيييه فتيرة األولوييية ولكيين فييي غضييون
المهمل يية المق ييررة بموج ييب الق ييانون المنطب ييق (ش ييهرين اثن ييين عل ييى
رد حييق األولوييية.
األقييل) ،يجييوز للمييودع أن يلييتمس ميين المكتييب ّ
ويجيوز تقييديم ذلييك االلتمياس فييي اسييتمارة العريضية أو تقديمييه فييي
غضييون المهليية المقييررة بموجييب القييانون المنطبييق (شييهرين اثنييين
على األقل اعتبا ار من التاريخ اليذي تنقضيي فييه فتيرة األولويية أو
الوقيت الييذي تنتهييي فيييه أييية ترتيبييات تقنييية لنشيير الطلييب الالحييق،
مع األخذ بالفترة التي تنقضي أوال).
رد حييق األولوييية فييي اسييتمارة العريضيية،
واذا ق ي ادم التميياس ّ
وجييب بيييان األسييباب التييي أدت إلييى عييدم االمتثييال لفتيرة األولوييية
ف ييي ورق يية إضيييافية .ويج ييوز للط ييرف المتعاقيييد أن يش ييترط توقي ييع
االلتماس من قبل المودع (انظر القاعدة  "1")5(14مين الالئحية
التنفيذية).
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تضمين األجرزاء غيرر المتروفرة باإلحالرة إليهرا :فيي بعيض
المحددة وفي حال كان جيزء مين الوصيف أو رسيم غيير
الظروف
ّ
متييوفر ف ييي الطل ييب عنييد ت يياريخ اإلي ييداع وانمييا مت ييوف ار بكامل ييه ف ييي
طل ييب س ييابق ،يج ييوز للم ييودع الحق ييا أن يض يييف ذل ييك الج ييزء م يين
الوص ييف أو الرس ييم غي يير المت ييوفر ف ييي الطل ييب دون فق ييدان ت يياريخ
اإلي ييداع (انظ يير الم ييادة ()6(5ب) م يين المعاه ييدة والقاع ييدة )3(2
و( )4ميين الالئحيية التنفيذييية) .وميين بييين الشييروط التييي قييد يطلييب
اسي ييتيفارها ،يجي ييوز للطي ييرف المتعاقي ييد االشي ييتراط أن يكي ييون الطلي ييب
متضي ييمنا لبيي ييان مفي يياده أن محتويي ييات الطلي ييب السي ييابق واردة في ييي
الطليب باإلحاليية وذلييك فييي التيياريخ اليذي تسييلم فيييه المكتييب أصييال
(انظيير القاعييدة  "5")4(2ميين الالئحيية التنفيذييية) عنصي ار أو أكثيير
من العناصر المشار إليها في المادة ()1(5أ) من المعاهدة.
اإلطار رقم 9
اإليرررداع باإلحالررررة :يج ييوز للم ييودع عن ييد إي ييداع الطل ييب أن
يستعيض عن الوصف أو أية رسوم من الطلب بيشارة إليى طليب
م ييودع س ييابقا ،شي يريطة اس ييتيفاء الش ييروط المنص ييوص عليه ييا ف ييي
القاعييدة  )5(2ميين الالئحيية التنفيذييية (انظيير المييادة ()7(5أ) ميين
المعاهدة).

اإلطار رقم 11
إعالنررات :يجييوز أن تحتييوي العريضيية علييى واحييد أو أكثيير
من اإلعالنات التالية:
" "1إعالن بهوية المخترع؛
" "2إع ييالن بح ييق الم ييودع ،ف ييي ت يياريخ اإلي ييداع ،ف ييي طل ييب
براءة والحصول عليها؛
" "3إعالن بحيق الميودع ،فيي تياريخ اإلييداع ،فيي المطالبية
بأولوية الطلب السابق؛
" "4إعالن بأبوة االختراع؛
" "5إع ييالن بحي يياالت الكش ييف غيي يير الض ييارة واالسي ييتثناءات
لعدم توفر الجدة؛
وفييي حييال إدراج أي إعييالن ميين ذلييك القبيييل ،ينبغييي وضييع
عالمة في الخانات المناسبة في اإلطار رقم  11وبييان عيدد كيل
ن ييوع م يين اإلع ييالن ف ييي العم ييود األيس يير .ويمك يين تحري يير اإلع ييالن
بطريقة تطابق الصياغة المعياريية المتاحية فيي اإلطيارات 1-11
مفص ييل أدن يياه .وأتيح ييت تل ييك النص ييوص
إل ييى  ،5-11كم ييا ه ييو
ّ
المعياري يية كنم يياذج لالسترش يياد به ييا ف ييي تحري يير اإلعالني ييات .واذا
معينيية
كانييت الصييياغة المعيارييية غييير قابليية للتطبيييق علييى حاليية ّ
بسبب ظيروف خاصية ،قيد تحتياج اإلعالنيات إليى بعيض التعيديل
ك ي ييي تناس ي ييب الحال ي يية الخاص ي يية ولك ي يين م ي يين الض ي ييروري االمتث ي ييال
لمضمون العناصر الالزمة في اإلعالنات المعيارية.
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اإلطارات من  1-11إلى 5-11
(مالحظات عامة)
إطارات مختلفة لإلعالنات :تحتوي اسيتمارة العريضية عليى
ص ييص فيه ييا إط ييار لك ييل
س ييتة إط ييارات مختلف يية لإلعالن ييات  -خ ا
إعالن من اإلعالنات الخمسة (اإلطيارات رقيم  1-11إليى -11
 )5وورقي يية إضي ييافية (تي ييابع اإلطي ييارات مي يين  1-11إلي ييى )5-11
المخص ي ييص كافيي ييا لبي ي ييان
تُسي ييتعمل في ييي ح ي ييال لي ييم يك ي يين اإلطي ييار
ّ
اإلعالن.
العنرراوين والبنررود وأرقررام البنررود والخررط المتقطررع والكلمررات
مربعرررررة :تش ي ييمل الص ي ييياغة المعياري ي يية
برررررين أقرررررواس عاديرررررة أو ّ
لإلعالنات العناوين ومختلف البنيود وأرقيام البنيود والخيط المتقطيع
والكلم ييات ب ييين أقي يواس عادي يية أو مرّبع يية .وباس ييتثناء اإلط ييار رق ييم
 ،4-11ينبغي أال تدرج في اإلعالن سوى البنود المنطبقة والتيي
تكي ييون الزمي يية إلثبي ييات التصي ي يريحات ال ي يواردة في ييي ذلي ييك اإلع ي ييالن
(وبعبييارة أخييرى ،ينبغييي حييذف كييل البنييود التييي ال تنطبييق) ،كمييا
ليس من الضروري وضع أرقام على البنود .ويد ّل الخط المتقطّيع
الحيييز المخصييص إلدراج المعلومييات المطلوبيية .والكلمييات
علييى ّ
الواردة بيين قوسيين هيي تعليميات موجهية إليى الميودع فيميا يتعليق
بالمعلومي ييات التي ييي يمكي يين إدراجهي ييا في ييي اإلعي ييالن باالسي ييتناد إلي ييى
ظروف الحال .والكلمات الواردة بين قوسين مرّبعين خياريية ،فييذا
كانييت تنطبييق علييى الحاليية المعنييية ،وجييب إدراجهييا دون القوسييين
المرّبعين؛ أما إذا كانت ال تنطبيق ،وجيب حيذفها وحيذف القوسيين
المرّبعين أيضا.

ذكررر أسررماء عرردة أشررخاص :يجييوز ذكيير أسييماء أكثيير ميين
شخص واحد في اإلعالن الواحيد .ومين الممكين أيضيا ،فيميا عيدا
استثناء واحد ،تقديم إعالن واحيد عين كي ّل شيخص .وبالنسيبة إليى
إعييالن األبييوة ال يوارد فييي اإلطييار رقييم  ،4-11يجييب ذكيير جميييع
المخترعين في اإلعالن الواحيد (انظير المالحظيات بشيأن اإلطيار
رقي ي ييم  4-11أدني ي ييا) .ويمكي ي يين تغييي ي يير صي ي ييياغة اإلعالني ي ييات في ي ييي
اإلط ييارات رق ييم  1-11و 2-11و 3-11و 5-11م يين ص يييغة
المفرد إلى صيغة الجمع حسب الحاجة.
اإلطار رقم 1-11
إعررالن بهويررة المخترررع :يجييوز أن يصيياع اإلعييالن علييى
نحو يطابق الصياغة التالية:
"إعالن بهوية المخترع:
بالنسبة إلى [هذا] الطلب [رقم ( ،]...االسم) ( ،...العنيوان) ،...
هو مخترع الموضوع المطلوب حمايته في [هذا] الطلب".
ال يك ي ييون اإلعي ي ييالن في ي ييي اإلطي ي ييار رق ي ييم  1-11ضي ي ييروريا
بالنسبة إلى المخترع الذي يذكر بصفة مخترع (سواء ذكير بصيفة
مختييرع فقييط أو بصييفة مييودع ومختييرع أيضييا) فييي اإلطييار رقييم 2
أو اإلطييار رقييم  .3أمييا إذا لييم يييذكر المختييرع فييي اإلطييار رقييم ،3
وانمييا ذكيير بصييفة مييودع فييي اإلطييار رقييم  ،2كييان ميين األنسييب
تقييديم إعييالن بحييق المييودع فييي طلييب بيراءة والحصييول عليهييا فييي
اإلطييار رقييم ( 2-11وفييي حييال كييان القييانون الييوطني المنطبييق
يقض ييي ب ييأن يك ييون المخت ييرع ه ييو ال ييذي ي ييودع الطل ييب ،وج ييب إذا
مالحظات بشأن استمارة العريضة (الصفحة )19
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تقييديم اإلعييالن بييأبوة االخت يراع فييي اإلطييار رقييم  .)4-11وفييي
ح ييال ع ييدم إدراج بيان ييات بش ييأن المخت ييرع ف ييي اإلط ييار رق ييم  2أو
اإلط ي ييار رق ي ييم  3أو كليهم ي ييا ،ج ي يياز الجم ي ييع ب ي ييين ه ي ييذا اإلع ي ييالن
والص ييياغة المعياري يية المق ييررة بش ييأن اإلع ييالن بح ييق الم ييودع ف ييي
طلب براءة والحصيول عليهيا (اإلطيار رقيم  .)2-11ولمزييد مين
التفاصيل حول الجميع بيين الصيياغتين فيي إعيالن ميزدوج ،انظير
المالحظ ي ييات بش ي ييأن اإلط ي ييار رق ي ييم  2-11أدن ي يياه .ولمزي ي ييد م ي يين
التفاصيييل حييول اإلعييالن بييأبوة االخت يراع فييي حييال كييان القييانون
ال ييوطني المنطب ييق يقض ييي ب ييأن يك ييون المخت ييرع ه ييو ال ييذي ي ييودع
الطلب ،انظر المالحظات بشأن اإلطار رقم  4-11أدناه.
اإلطار رقم 2-11
إعررالن بحررق المررودع فرري طلررب ب رراءة والحصررول عليهررا:
يجوز أن يصاع اإلعالن على نحو يطابق الصياغة التالية:
"إعييالن بحييق المييودع ،فييي تيياريخ اإليييداع ،فييي طلييب بيراءة
والحصول عليها:
بالنسييبة إلييى [هييذا] الطلييب [رقييم ( ،]...االسييم)  ...لييه الحييق فييي
طلب براءة والحصول عليها بناء على ما يلي:
" "1
" "2
" "3
" "4
" "5
" "6
" "7
" "8

(االسي ييم) ( ،...العن ي يوان)  ،...هي ييو مختي ييرع الموضي ييوع
المطلوب حمايته في [هذا] الطلب
رب عم ييل
(االس ييم) [ ...ل ييه] [ك ييان ل ييه] الح ييق بص ييفة ّ
المخترع( ،اسم المخترع) ...
اتفاق بين (االسم)  ...و(االسم)  ،...بتاريخ ...
تنازل من (االسم)  ...لفائدة (االسم)  ،...بتاريخ ...
موافقة من (االسم)  ...لفائدة (االسم)  ،...بتاريخ ...
أميير قضييائي صييادر عيين (اسييم المحكميية)  ،...بينفيياذ
النقل من (االسم)  ...إلى (االسم)  ،...بتاريخ ...
نقييل الحييق ميين (االسييم)  ...إلييى (االسييم)  ...بموجييب
(يرجى تحديد نوع النقل)  ...بتاريخ ...
تغييير ميين (االسييم)  ...إلييى (االسييم)
اسييم المييودع ّ ...
 ...في (التاريخ) "...

ال ينطبييق هييذا اإلعييالن إال علييى األحييداأ التييي تط ي أر قبييل
تيياريخ اإليييداع .وميين بييين أنيواع نقييل الحييق الممكنيية فييي البنييد ""7
هنيياك االنييدماج واالقتنيياء والو ارثيية والهبيية وغيرهييا .وفييي حييال نقييل
يق م يين المخت ييرع ف ييي سلس ييلة م يين الح يياالت المتتالي يية ،فينبغ ييي
الح ي ّ
ذكرهييا فييي اإلعييالن حسييب الترتيييب الفعلييي الييذي جيياءت بييه فييي
الواقييع ،ويجييوز إضييافة البنييد الواحييد أكثيير ميين ميرة حسييب مييا يلييزم
لشييرح حييق المييودع .واذا لييم يييذكر المختييرع فييي اإلطييار رقييم  2أو
اإلطار رقم  3أو كليهميا ،جياز تقيديم هيذا اإلعيالن بشيكل إعيالن
م ي ييزدوج يجم ي ييع ب ي ييين اإلع ي ييالن بح ي ييق الم ي ييودع ف ي ييي طل ي ييب بي ي يراءة
والحص ييول عليه ييا واإلع ييالن بهوي يية المخت ييرع .وف ييي ه ييذه الحال يية،
ينبغييي االستعاضيية عيين الجمليية األولييى فييي اإلعييالن بالصييياغة
التالي يية" :إع ييالن م ييزدوج بح ييق الم ييودع ،ف ييي ت يياريخ اإلي ييداع ،ف ييي
طلب براءة والحصول عليها وبهوية المخترع ،بالنسبة إليى الحالية
التييي ال يكييون فيهييا اإلعييالن بييأبوة االخت يراع (اإلطييار رقييم -11
 )4مناس ي ييبا .":وينبغ ي ييي ص ي ييياغة الج ي ييزء المتبق ي ييي م ي يين اإلع ي ييالن
المبين في اإلطار رقم .2-11
المزدوج على النحو ّ
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اإلطار رقم 3-11
إعررالن بحررق المررودع بالمطالبررة بأولويررة الطلررب السررابق:
يجوز أن يصاع اإلعالن على نحو يطابق الصياغة التالية:
"إع ييالن بح ييق الم ييودع ،ف ييي ت يياريخ اإلي ييداع ،ف ييي المطالب يية
المحدد أدناه ،إذا لم يكن المودع هو اليذي
بأولوية الطلب السابق
ّ
تغير اسمه منذ إيداع الطلب السابق:
أودع الطلب السابق أو إذا ّ
بالنسييبة إلييى [هييذا] الطلييب [رقييم ( ،]...االسييم)  ...لييه الحييق فييي
المطالبة بأولوية الطلب السابق رقم  ...بناء على ما يلي:
" "1
" "2
" "3
" "4
" "5
" "6
" "7
" "8

الم ييودع ه ييو مخت ييرع الموض ييوع المطل ييوب حمايت ييه ف ييي
الطلب السابق
رب عم ييل
يفة
ي
ص
ب
يق
ي
ح
ال
يه]
ي
ل
يان
ي
ك
[
يه]
ي
ل
[
(االس ييم) ...
ّ
المخترع( ،اسم المخترع) ...
اتفاق بين (االسم)  ...و(االسم)  ،...بتاريخ ...
تنازل من (االسم)  ...لفائدة (االسم)  ،...بتاريخ ...
موافقة من (االسم)  ...لفائدة (االسم)  ،...بتاريخ ...
أميير قضييائي صييادر عيين (اسييم المحكميية)  ،...بينفيياذ
النقل من (االسم)  ...إلى (االسم)  ،...بتاريخ ...
نقييل الحييق ميين (االسييم)  ...إلييى (االسييم)  ...بموجييب
(يرجى تحديد نوع النقل)  ...بتاريخ ...
تغييير ميين (االسييم)  ...إلييى (االسييم) ...
اسييم المييودع ّ
في (التاريخ) ...

ال ينطبييق هييذا اإلعييالن إال علييى األحييداأ التييي تط ي أر قبييل
تيياريخ اإليييداع .وباإلضييافة إلييى ذلييك ،ال ينطبييق هييذا اإلعييالن إال
إذا كييان الشييخص أو اسييم المييودع مختلفييا عيين اسييم مييودع الطلييب
السييابق الييذي يطالييب بأولويتييه .وعلييى سييبيل المثييال ،ينطبييق ه يذا
اإلعيالن إذا كيان ميودع واحيد فقيط مين عيدة ميودعين مختلفيا عين
المييودعين المييذكورة أسييمارهم بالنسييبة إلييى طلييب سييابق .وميين بييين
أن يواع نقييل الحييق الممكنيية فييي البنييد " "7هنيياك االنييدماج واالقتنيياء
والو ارثيية والهبيية وغيرهييا .وفييي حييال نقييل الحييق ميين المختييرع فييي
سلسلة من الحاالت المتتالية فيما يتعلق بالطليب السيابق ،فينبغيي
ذكرهييا فييي اإلعييالن حسييب الترتيييب الفعلييي الييذي جيياءت بييه فييي
الواقييع ،ويجييوز إضييافة البنييد الواحييد أكثيير ميين ميرة حسييب مييا يلييزم
لشرح حق المودع.
اإلطار رقم 4-11
إعررررالن بررررأبوة االختررررراع :ينطب ييق ه ييذا اإلع ييالن فق ييط ف ييي
الواليي ييات المتحي ييدة األمريكيي يية .ويجي ييب أن يصي يياع علي ييى النحي ييول
التالي:
"إعالن بأبوة االختراع:
أقر بموجب هذا اإلعالن ما يلي )1( :أن عنوان اإلقامة
ّ
المبينة
لتلك
مطابقة
هي
ع
مختر
لكل
الجنسية
و
اسلة
ر
الم
وعنوان
ّ
أدناه مقابل اسم كل واحد منهم؛ ( )2وأنني أعتقد بأن المخترع
(المخترعين) المذكور اسمه (أسمارهم) أدناه هو المخترع
األصلي واألول (هم المخترعون األصليون واألول) للموضوع
المطالب به والذي تطلب البراءة من أجله لحماية االختراع
المعنون..... :
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والمرفق طيه الطلب الخاص به.....
أو الذي أودع في  .......برقم طلب الواليات المتحدة
األمريكية أو رقم الطلب الدولي لمعاهدة التعاون بشأن البراءات
) ....... (PCTوالذي تم تعديله في ( ........في حال تعديله).
أقر بموجب هذا اإلعالن أنني أعتقد بأنني المخترع
ّ
األصلي أو المخترع األصلي المشترك لالختراع المطالب حمايته
في الطلب.
وهذا اإلعالن مرتبط بالطلب وهو جزء ال يتج أز منه.
وأقر بموجب هذه اإلعالن أنني أنا الذي قدمت الطلب
المذكور أعاله أو حصلت على ترخيص لتقديمه.
وأقر بموجب هذه اإلعالن أن اإلدالء بأية بيانات زائفة
عن قصد في هذه اإلعالن يعاقب عليه بموجب المادة 1111
من الباب  18من مدونة الواليات المتحدة األمريكية بدفع غرامة
أو بالحبس لمدة أقصاها خمس ( )5سنوات أو بكليهما
االسم الكامل... :
محل اإلقامة( ... :المدينة واسم الوالية في الواليات المتحدة،
عند االقتضاء ،أو اسم البلد)
عنوان المراسلة... :
توقيع المخترع(... :يجب أن يكون التوقيع توقيع المخترع وليس
توقيع الممثل)
التاريخ"... :
أصرح بموجب هذا اإلعالن أنني قد اطلعيت عليى الطليب
و ّ
المييذكور أعيياله ،كمييا هييو معي ّيدل بييأي تعييديل مييذكور أعيياله علييى
وجييه التحديييد ،وفهمييت مضييمونه ،بمييا فييي ذلييك مطالييب الحماييية
الي يواردة في ييه .وق ييد ح ي ّيددت ف ييي عريض يية ذل ييك الطل ييب أي يية مطالب يية
وحددت أدناه ،تحت العنوان الجيانبي "الطلبيات
باألولوية األجنبية ّ
السييابقة" أي طلييب ب يراءة أو طلييب شييهادة مختييرع مييودع فييي بلييد
آخر غير الوالييات المتحيدة األمريكيية ميع بييان رقيم الطليب والبليد
أو عضييو منظميية التجييارة العالمييية وتيياريخ اإليييداع بيياليوم والشييهر
والس يينة ،بم ييا ف ييي ذل ييك أي طل ييب دول ييي لمعاه ييدة التع يياون بش ييأن
يعين على األقل بليدا واحيدا آخير غيير الوالييات المتحيدة
البراءات ّ
األمريكي يية ،يك ييون ل ييه ت يياريخ إي ييداع س ييابق لت يياريخ إي ييداع الطل ييب
األجنبي الذي يطالب بأولويته.
الطلبات السابقة................ :
أقر بموجب هذا اإلعالن بمسرولية الكشف عن معلوميات
وّ
معرفيية فييي المييادة
يي
ي
ه
يا
ي
م
ك
اءة
ر
ي
ب
لل
ية
ي
ي
باألهل
ية
ي
ق
عال
يا
ي
ه
ل
أدرك أن
ّ
 56-1مي يين البي يياب  37مي يين مدوني يية الل ي يوائح الفدراليي يية للواليي ييات
المتح ييدة األمريكي يية ) ،(37C.F.R. §1.56ويش ييمل ذل ييك طلب ييات
التكمل يية الجزئي يية والمعلوم ييات المفي ييدة الت ييي ص ييارت متاح يية ب ييين
تاريخ إيداع الطلب السابق وتاريخ إيداع طلب التكملة الجزئية.
وأق ّير بموجييب هيذا اإلعييالن أن جميييع البيانيات المقدميية فيييه
هي حسب علمي صحيحة وأن جميع التصريحات المقدمة تسيتند
إل ييى معلوم ييات وافت ارض ييات ص ييحيحة ،وأن تل ييك التصي يريحات ق ييد
قدمت على وعي بأن اإلدالء بأية بيانات زائفية أو ميا يشيابه ذليك
ّ
ع يين قص ييد يعاق ييب ب ييدفع غ ارم يية أو ب ييالحبس أو بكليهم ييا بموج ييب
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الم ي ييادة  1111م ي يين الب ي يياب  18م ي يين مدون ي يية الوالي ي ييات المتح ي ييدة
األمريكية ،وأن تلك البيانات الزائفة المقدمية عين قصيد مين شيأنها
المساس بصالحية الطلب أو أية براءة صادرة بناء عليه.
االسم الكامل... :
محل اإلقامة( ... :المدينة والوالية والبلد)
عنوان المراسلة( ... :المدينة والوالية والرمز البريدي والبلد)
الجنسية... :
توقيع المخترع ... :التاريخ... :
(يجب أن يكون التوقيع توقيع المخترع وليس توقيع الممثل)"
ويجييب بيييان االسييم ومحييل اإلقاميية والعن يوان والجنسييية لك ي ّل
مخت ييرع .واذا ل ييم يك يين اس ييم المخت ييرع وعنوان ييه مكت ييوبين ب ييالحروف
الالتينييية ،وجييب بيييان االسييم والعنيوان بييالحروف الالتينييية .ويجييب
أن يوقّييع جميييع المختييرعين ويضييعوا التيياريخ علييى اإلعييالن حتييى
وان ل ييم يوقّعي يوا كلّه ييم عل ييى النس ييخة ذاته ييا م يين اإلع ييالن .واذا زاد
عييدد المختييرعين علييى واحييد ولييم يوقّييع جميييع المختييرعين اإلعييالن
ذاتييه ،وجييب بيييان أسييماء جميييع المختييرعين علييى ذلييك اإلعييالن.
واذا زاد ع ييدد المخت ييرعين عل ييى اثن ييين ثالث يية ،وج ييب بي ييان أولئ ييك
المختييرعين علييى الورقيية "تييابع اإلطييارات رقييم  1-11إلييى -11
 ."5وينبغي أن تحميل الورقية التكميليية العنيوان "تيابع اإلطيار رقيم
 ،" 4-11ويج ييب أن يب يييَّن فيه ييا االس ييم ومح ييل اإلقام يية والعني يوان
والجنسي ييية لكي ييل أولئي ييك المختي ييرعين ا خ ي يرين .ويكي ييون "اإلعي ييالن
الكامييل" فييي تلييك الحاليية مرلفييا ميين اإلطييار رقييم  4-11والورقيية
التكميلي يية .ويج ييب أن يوقّ ييع جمي ييع المخت ييرعين ويض ييعوا الت يياريخ
علييى إعييالن كامييل حتييى وان لييم يوقّعيوا كلهييم علييى النسييخة ذاتهييا
ميين اإلعييالن الكامييل ،كمييا يتعي ّيين تقييديم نسييخة عيين كييل إعييالن
كامل تم توقيعه بشكل منفصل.
اإلطار رقم 5-11
إعالن بحاالت الكشف غير الضرارة أو االسرتثناءات لعردم
تررررروفر الجررررردة :يجي ييوز أن يصي يياع اإلعي ييالن علي ييى نحي ييو يطي ييابق
الصياغة التالية:
"إعالن بحاالت الكشف غير الضيارة أو االسيتثناءات لعيدم
توفر الجدة:
بالنسي ي ييبة إلي ي ييى [هي ي ييذا] الطلي ي ييب [رقي ي ييم  ،]...يعلي ي يين (االسي ي ييم)  ...أن
الموضييوع المطلييوب حمايتييه فييي [هييذا] الطلييب قييد ُكشييف عنييه علييى
النحو التالي:

" "1نوع الكشف (يرجى تحديد النوع المناسب):

( أ ) معرض دولي... :
(ب) نشر... :
تعسفي... :
(ج) عمل ّ
(د) غير ذلك (يرجى تحديد ذلك)... :
" "2تاريخ الكشف... :
" "3عنوان الكشف (إن وجد)... :
" "4مكان الكشف (إن وجد)"... :
ال ب ي ّيد أن يحت ييوي اإلع ييالن عل ييى واح ييد م يين الخي ييارات (أ)
و(ب) و(ج) و(د) فييي البن ييد " "1أعيياله .وينبغ ييي دائمييا أن ي ييدرج
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البنييد " "2فييي اإلعييالن .ويجييوز إدراج البنييدين " "3و" "4أو عييدم
إدراجهما في اإلعالن حسب الظروف.
اإلطار رقم 11
المكونة للطلب :يجيب تحدييد عيدد أوراق مختليف
العناصر
ِّ
أج يزاء الطلييب فييي الجييدول .ويجييب أن تحسييب األوراق المحتوييية
عل ييى اإلط ييارات م يين  1-11إل ييى  5-11كج ييزء م يين العريض يية.
وفييي حييال كييان الطلييب يحتييوي علييى كشييف لواحييد أو أكثيير ميين
تسلس ي ييل النووي ي ييدات أو الحي ي يوامض األميني ي يية ،وج ي ييب بي ي ييان ع ي ييدد
صييفحات الكشييف التسلسييلي تحييت البنييد (و) فييي اإلطييار رقييم 11
واضافته إلى مجموع عدد األوراق.
وبنيياء علييى المييادة  )1(6ميين المعاهييدة (أي معاهييدة قييانون
الب يراءات) ،يجييب تقييديم الكشييف التسلسييلي علييى حييدة كجييزء ميين
الوصيف ("الجيزء الخياص بالكشيف التسلسيلي فيي الوصيف") وفقييا
للمعيييار ال يوارد فييي المرفييق جيييم ميين التعليمييات اإلدارييية لمعاهييدة
التعاون بشأن البراءات.
العناصرررر التررري تصرررحب الطلرررب :إذا كييان الطلييب الييدولي
مص ييحوبا ب ييبعض العناص يير ،وج ييب وض ييع عالم يية ف ييي الخان ييات
المناسييبة ،ثييم كتابيية أييية بيانييات مطلوبيية علييى الخييط المتقطّييع بعييد
البنييد المعنييي وبيييان عييدد تلييك العناصيير فييي نهاييية ذلييك السييطر.
وتقتصيير الشييروح المفصييلة أدنيياه علييى العناصيير التييي تحتيياج إلييى
شرح.
الخانة رقم  :2يرجى وضع عالمة في هذه الخانية إذ كيان
التوكيل العام أو التوكيل الواحد الذي يشيمل هيذا الطليب قيد أودع
ل ييدى المكت ييب وأودع ييت نس ييخة عن ييه م ييع الطل ييب .واذا ُع ي ّيين رق ييم
مرجعي ،جاز بيان ذلك الرقم.
الخانررة رقررم  :4يرجييى وضييع عالميية فييي هييذه الخانيية فييي
حييال أودع ييت مييع الطل ييب ورقيية عل ييى ح ييدة تحتييوي علييى بيان ييات
بشييأن الكائنييات الدقيقيية المودعيية و/أو مييادة بيولوجييية أخييرى .واذا
كييان القييانون الييوطني/اإلقليمي يقتضييي أن تقي َّيدم أييية ورقيية تحتييوي
عل ييى تل ييك البيان ييات كواح ييدة م يين أوراق الوص ييف ف ييال حاج يية إل ييى
وضع عالمة في هذه الخانة.
الخانررة رقررم  :5يرجييى وضييع عالميية فييي هييذه الخانيية فييي
ح ييال ك ييان الطل ييب مص ييحوبا بعنص يير آخ يير غي يير تل ييك العناص يير
المييذكورة فييي البنييود ميين  1إلييى  4وفقييا للقييانون الييوطني/اإلقليمي
المنطبييق .ويجييب أيضييا وضييع عالميية فييي الخانيية رقييم  5وتحديييد
موضوع ذلك العنصر .مثال ،إذا كانت صورة من الطلب الميودع
سييابقا و/أو ترجميية الطلييب المييودع سييابقا مرفقيية بالطلييب ،يجييب
بيانهما في هذه الخانة.
وهنيياك مثييال آخيير هييو الييدليل علييى حيياالت الكشييف غييير
الجدة.
الضارة أو االستثناءات لعدم توفّر ّ
اإلطار رقم 12
التوقيع :يجب أن يكون التوقيع أو الخيتم توقييع الميودع أو
ختمييه؛ واذا تعي ّيدد المودعييون ،وجييب عليييهم جميعييا أن يوقّع يوا أو
يضييعوا خييتمهم وفقييا ألحكييام القييانون الييوطني/اإلقليمي المنطبييق.

PLT/A/11/1
Annex
22
واذا كييان التوقيييع علييى العريضيية ليييس توقيييع المييودع بييل توقيييع
الممثل ،وجب تقديم توكيل منفصل يعيَّن بموجبيه ذليك الممثيل أو
نس ييخة ع يين التوكي ييل الع ييام أو توكي ييل واح ييد يش ييمل ذل ييك الطل ييب،
والي ييذي يكي ييون بحي ييوزة المكتي ييب ،إال إذا كي ييان القي ييانون المنطبي ييق ال
يقتضي تقديم التوكيل.

الترررراريخ :إذا ك ييان الق ييانون المنطب ييق يقتض ييي بي ييان ت يياريخ
التوقيييع أو الخ ييتم ول ييم يييتم بيانييه ،ف ييين التيياريخ المفتييرض للتوقي ييع
يعتب ير التيياريخ الييذي يتسييلم فيييه المكتييب الطلييب ،أو تيياريخ سييابق
لذلك التاريخ إذا كان القانون المنطبق يسمح بذلك (انظر القاعيدة
 )2(9من الالئحة التنفيذية).

[هناية املرفق والوثيقة]
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