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 ٔأنظمة الرباءات التقليدية

 ،يودع طلب حميل وتتبعه، يف غضون اثين عرش شهرًا، طلبات ٔأجنبية متعددة يطالب فهيا �ٔ�ولوية بناء �ىل اتفاقية �ر�س■

 :ويقتيض ذ� ما ييل

استيفاء رشوط شلكية متعددة 

ٕاجراء حبوث متعددة 

ٕاصدار منشورات متعددة 

 صددهابٕاجراء حفوص للطلبات ومتابعة إالجراءات 

 ًٕا�داد الرتجامت ودفع الرسوم الوطنية يف �� ال تت�اوز اثين عرش شهرا 

 :التالية أ�جري يف ظل هذه أ�نظمة قدر من الرتش�يد بفضل االتفاقات إالقلميية■

 للملكية الفكرية قيةاملنظمة إالقلميية أ�فريقية للملكية الصناعية واملنظمة أ�وروبية ا�ٓس�يوية للرباءات واملنظمة أ�وروبية للرباءات واملنظمة أ�فري 

 12 صفر

 اتالطلب ٕايداع

 حملياً 

 الطلبات ٕايداع

 يف اخلارج

 )أ�شهر(
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 نظام الرباءات ا�ويل

 نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات

فاقية ات يودع طلب حميل ويتبعه طلب دويل يودع يف غضون اثين عرش شهرًا بناء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ويطالب فيه �ٔ�ولوية بناء �ىل

 :، ويقتيض ذ� ما ييل*شهراً  30بعد "  املر�� الوطنية"�ر�س، ويد�ل الطلب 

استيفاء مجمو�ة وا�دة من الرشوط الشلكية 

ٕاجراء حبث دويل 

ٕاجراء �رش دويل 

ٕاجراء حفص متهيدي دويل 

 معامالت الطلب ا�ويل قبل دخول املر�� الوطنية امتامجيوز 

 ىل ٔأّال يمت ذ� ٕاّال تلبية لرغبة مودع الطلب* شهرًا، 30شهرًا ٔأو  20ٕا�داد الرتجامت ودفع الرسوم الوطنية يف �� ال تت�اوز� 

:  لالطالع �ىل �س�تثناءات، انظر الرابط التايل*  
http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html 

http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html
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 ونظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات التقليدينظام الرباءات 

0 12 

 ٕايداع الطلبات

 حملياً 

 ٕايداع الطلبات

 يف اخلارج

نظام الرباءات  )أ�شهر(

 التقليدي

 )أ�شهر(

بناء  طلبٕايداع 

�ىل نظام التعاون 

 �شأٔن الرباءات

12 30 

  البحث ا�ويلتقر�ر 

 املكتوبوالرأٔي 

16 18 

 النرش ا�ويل

 )اختياري(

 الفحصٕايداع طلب 

 ا�ويل �متهيديا

 حميل طلبٕايداع 

 دخول

 املر�� الوطنية

22 28 

 )اختياري(

�شأٔن  ا�متهيديالتقر�ر 

   للرباءةأ�هلية 

نظام معاهدة 

التعاون �شأٔن 

 الرباءات

0 

 :رسوم

 الرتمجة -

 املاكتب -

 الو�ء احملليني -

 :رسوم

 الرتمجة -

 املاكتب -

 الو�ء احملليني -
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 نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات

 الفصل أ�ول

)أ�شهر(  

 بناء ٕايداع طلب

 التعاون�ىل نظام   

 �شأٔن الرباءات  

 دخول

 الوطنية املر��

12 0 

30 

30 

  تقر�ر البحث ا�ويل

والرٔأي املكتوب 

 ٕالدارة البحث ا�ويل

16 18 

 ٔأو اختيار�ً 

 النرش ا�ويل

 ٕايداع الطلب احمليل

20 

 دخول

 الوطنية املر��

 الفصل الثاين

 ا�ويل ا�متهيديالفحص 

 ٕايداع طلب

  حبث طلب

  ٕاضايف دويل

 )اختياري(

19 
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 )1(مالحظات �امة عن نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات 

 .تالرباءا "ملنح"طلبات الرباءات، ال نظام  "ٕاليداع"هو نظام  نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات■
 ".ت�راءة معاهدة التعاون �شأٔن الرباءا"وليس هناك ما �سمى 

 :ينص نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات �ىل ما ييل■

مر�� دولية تتضمن أ�مور التالية: 

ٕايداع الطلب ا�ويل 

البحث ا�ويل والرٔأي املكتوب ٕالدارة البحث ا�ويل 

النرش ا�ويل 

الفحص ا�متهيدي ا�ويل 

مر�� وطنية ٔأو ٕاقلميية تعرض �اللها الطلبات �ىل املاكتب املعينة 

 ة�كون اختاذ قرار منح الرباءات مقصورًا �ىل املاكتب الوطنية ٔأو إالقلميية يف املر�� الوطني■
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 )2(مالحظات �امة عن نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات 

 .ال تيرس معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات امحلاية ٕاّال لال�رتا�ات املطلوبة حام�هتا يف طلبات الرباءة ومناذج املنفعة وس�ندات مماث�■

فمثة اتفاقيات دولية منفص� تعاجل هذه أ�نواع من حامية .  ال تيرس معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات امحلاية للتصاممي الصناعية والعالمات الت�ارية■

 ).اكتفاق الهاي �شأٔن إاليداع ا�ويل للتصاممي الصناعية واتفاق مدريد �شأٔن التسجيل ا�ويل للعالمات(امللكية الصناعية 

 .�رشف الويبو �ىل ٕادارة املعاهدة شأٔهنا شأٔن االتفاقيات ا�ولية أ�خرى املربمة يف جمال امللكية الصناعية ، اكتفاقية �ر�س■
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 )EP(املنظمة أ�وروبية للرباءات 

 AL 1ٔألبانيا 

 AT ا�منسا 

*  BE بلجياك 

 BG �بلغار 

  CH سو�رسا 

* CY قربص 

 CZ امجلهورية التش�يكية 

 DE ٔأملانيا 

 DK ا�امنارك 

 EE ٕاس�تونيا 

 ES ٕاس�بانيا 

 FI فنلندا 

* FR فر�سا 

 GB اململكة املت�دة 

* GR اليو�ن 

 HR 1�رواتيا 

 HU �هنغار 

* IE ٕا�رلندا 

 IS ٕا�سلندا 

* IT ٕايطاليا 

AM ٔأرمينيا 

AZ ٔأذربي�ان 

BY  بيالروس 

KG قري�زيس�تان 

KZ اكزاخس�تان 

RU حتاد الرويس� 

TJ طاجيكس�تان 

TM ركام�س�تان� 

 )152(أ�طراف املتعاقدة يف معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات 
 .ا�ول املنتفعة �محلاية إالقلميية فضًال عن امحلاية الوطنية ما مل يُذ�ر �الف ذ�

 )EA( للرباءاتأ�وروبية ا�ٓس�يوية املنظمة 

 LI ليختنش�تا�ن 

 LT ليتوانيا 

 LU لكسمربغ 

* LV التفيا 

* MC مو��و 

 MK 1مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

* MT مالطة 

* NL هولندا 

 NO الرنوجي 

 PL بولندا 

 PT الربتغال 

 RO رومانيا 

 RS 1رصبيا 

 SE السويد 

* SI سلوفينيا 

 SK سلوفا�يا 

 SM سان مارينو 

 TR ر�يا� 

 �راءات ٕاقلميية فقط  *

 )AL( 2010مايو  1، و)MK( 2009ينا�ر  1و) HR( 2008ينا�ر  1يظل اتفاق ا�متديد سارً� للطلبات املود�ة قبل 1

 )RS( 2010ٔأكتو�ر  1و
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 )AP(املنظمة أ�فريقية للملكية الفكرية  

 BW �بو�سوا 
 GH �ا� 

 GM امبيا�  

 KE ينيا� 

 LR �ليبري 

 LS ليسوتو 

 MW مالوي 

 MZ موزامبيق 

 NA ميبيا� 

 RW  24/09/2011منذ (رواندا(  

 SD السوادان 

 SL سرياليون 

* SZ سوازيلند 

 TZ مجهورية تزنانيا املت�دة 

 UG ٔأوغندا 

 ZM زامبيا 

 ZW زمبابوي 

 �راءات ٕاقلميية فقط* 

*  BF بور�ينا فاسو 

*  BJ بنني 

*  CF مجهورية ٔأفريقيا الوسطى 

*  CG الكونغو 

*  CI وت ديفوار� 

*  CM الاكمريون 

*  GA ابون� 

*  GN غينيا 

*  GQ غينيا �س�توائية 

*  GW غينيا بيساو 

*  KM جزر القمر 

*  ML مايل 

*  MR موريتانيا 

*  NE نيجر 

*  SN الس�نغال  

*  TD شاد� 

*  TG توغو 

 )�بع) (152(أ�طراف املتعاقدة يف معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات 
 .ا�ول املنتفعة �محلاية إالقلميية فضًال عن امحلاية الوطنية ما مل يُذ�ر �الف ذ�

 )OA(املنظمة إالقلميية أ�فريقية للملكية الصناعية 
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 )�بع) (152(أ�طراف املتعاقدة يف معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات 
 AE إالمارات العربية املت�دة 

  AG  و�ربودأأنتيغوا 

 AO ٔأنغوال 

 AU ٔأسرتاليا 

  BA والهرسك البس�نة 

 BB ر�دوس� 

 BH البحر�ن 

 BN روين دار السالم� 

 BR الربازيل 

 BZ بلزي 
 CA كندا 

 CL ش�ييل 
 CN الصني 

 CO ولومبيا� 
 CR وس�تا ر�اك� 

 CU �و� 

 DM دومينياك 

 DO امجلهورية ا�ومينيكية 

 DJ جيبويت 
 DZ اجلزا�ر 
 EC ٕا�وادور 

 EG مرص 
 GD غرينادا 

 GE جورجيا 

 GT غوات�ال 

 HN هندوراس 

  NZ نيوزيلندا 

OM             ُعامن 

 PA �ب  

 PE بريو 

 PG بوا غينيا اجلديدة� 

 PH الفلبني 

 QA قطر 

 SA اململكة العربية السعودية 

 SC سيش�يل 

 SG س�نغافورة 

 ST سان تويم و�رينسييب 

 SV السلفادور 

 SY امجلهورية العربية السورية 

 TH يلند� 

 TN تو�س 

 TT رينيداد وتو�غو� 

 UA ٔأو�رانيا 

 US الوال�ت املت�دة أ�مر�كية 

 UZ ٔأوز�كس�تان 

 VC سانت فنسنت وغريناد�ن 

 VN فييت �م 

 ZA  جنوب ٔأفريقيا   

  ID ٕاندونيس�يا 

  IL ٕارسائيل 

  IN الهند 

  IR مجهورية ٕا�ران إالسالمية 

          JO                          أ�ردن                          
  JP اليا�ن 

        KH                          �مكبود 

  KM احتاد جزر القمر 

  KN سانت �يتس ونيفس  

  KP   ا�ميقراطيةمجهورية �ور� الشعبية 

  KR �مجهورية �ور 

  KW  الكويت  

  LA مجهورية الو ا�ميقراطية الشعبية 

  LC سانت لوس�يا 

  LK  الناكرسي 

  LY ليبيا 

  MA املغرب 

  MD مجهورية مو�وفا 

  ME اجلبل أ�سود 

  MG مدغشقر 

  MN منغوليا 

  MX املكس�يك 

  MY �مالزي 

  NG �ني�ري 

  NI نياكراغوا 
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 )41(ا�ول �ري أ�طراف بعد يف معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات 

 ٔأفغا�س�تان

 ٔأندورا

 أ�رجنتني

 جزر ا�هباما

 بنغالد�ش

 بو�ن

 بوليفيا

 بوروندي

 الرٔأس أ�خرض

 مجهورية الكونغو ا�ميقراطية

 ٕاريرت�

 ٕاثيوبيا

 فيجي

 غيا�

 هاييت

 العراق

 �اما�اك

 كرييباس

 لبنان

 جزر املا�يف

 جزر مارشال

 مور�ش�يوس

 ميكرونزي�

 ميامنار

 �ورو

 نيبال

 ��س�تان

 �الو

 �راغواي

 ساموا

 جزر سل�ن

 الصومال

 جنوب السودان

 سورينام

 �ميور ليش�يت

 تونغا

 توفالو

 ٔأوروغواي

 فانواتو

 فزنويال

 ا�مين



 نظام الرباءات ا�ويل

 املهل بناء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات



 15 - .ج.ععرض 

26-27/09/2017 
 نظام الرباءات ا�ويل

 املهل بناء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات

 )اختياري(طلب حبث ٕاضايف دويل 

 )أ�شهر(

 �ىلإاليداع بناء 

  معاهدة التعاون

 الرباءاتشأٔن � 

12 28 

30 

تقر�ر البحث ا�ويل والرٔأي 

 البحث ا�ويل ٕالدارةاملكتوب 

22 19 

 النرش ا�ويل
 إالقلميي/إاليداع الوطين

 بناء �ىل معاهدة التعاون

 /�شأٔن الرباءات

 )�رخي أ�ولوية(

  الوطنية ر��امل خولد

غ املكتب ا�ويل التقر�ر ا�متهيدي يبلّ 

الفصل أ�ول (�شأٔن أ�هلية للرباءة 

 ا�تارة/املعيّنة لماكتبل )الثاينٔأو 

18 16 0 

:  شهران من صدور تقر�ر البحث ا�ويل

 )اختياري(ٕايداع تعديالت املطالب 

ٕايداع طلب الفحص ا�متهيدي ا�ويل والتعديالت 

 )اختياري( 34ٔأو احلجج مبوجب املادة /و

التقر�ر ا�متهيدي �شأٔن أ�هلية 

 �اهز) الفصل الثاين(للرباءة 

 تقر�ر البحث إالضايف ا�ويل
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 )1(22شهرًا مبوجب املادة  30�دم تطبيق امله� الزمنية البالغة 

 ٕاىل ٔأن  2002ٔأ�ريـل  1شـهرًا مبوجـب الفصـل أ�ول اعتبـارًا مـن  30ٔأخطرت ماكتب ا�ول التالية املكتب ا�ويل بأٔهنا لن تطبق املهـ� الزمنيـة البالغـة

 :املعد� مع قوانيهنا الوطنية) 1(22تتوافق املادة 

LU لكسمربغ 

TZ مجهورية تزنانينا املت�دة 

UG ٔأوغندا 

 شهراً  31ٔأي� اختريت ٕا�دى هذه ا�ول ٔ�غراض �راءة ٕاقلميية، ٔأصبحت امله� الزمنية 

 21ٔأو  20شهرًا يف ا�ول املذ�ورة ٔأ�اله، بدٔأت املر�� الوطنية قبـل مـرور  19ٕاذا مل يودع طلب ٕ�جراء حفص متهيدي دويل قبل انقضاء امله� البالغة 

 شهرًا من �رخي أ�ولوية



 نظام الرباءات ا�ويل

 ٔأساس�يات معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات
الطلب ا�ويل 

رخي إاليداع ا�ويل� 

مقدم الطلب 

مكتب �سمل الطلبات املؤهل وٕادارة الفحص ا�ويل 
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 الطلب ا�ويل

 �ٔ�ولوية املعتادة) ٔأو املطالبات(واملطالبة ) للك نوع من ٔأنواع امحلاية املتا�ة(يُودع طلب وا�د فقط، يتضمن ٔأساسًا تعيني مجيع ا�ول ■

ٕاذ يُعتـرب �رخي إاليـداع ا�ويل هـو �رخي : يف لك دو� معينـة) مبا يف ذ� حتديـد �رخي أ�ولويـة(تنجم عنه ا�ٓ�ر ذاهتا لٕاليداع الوطين العادي ■

 إاليداع يف لك دو� معينة

 يُودع بلغة وا�دة■

 يودع �ى مكتب وا�د■

 مجمو�ة وا�دة من الرشوط الشلكية■

لالطـــــالع �ـــــىل �ســـــ�تثناءات، انظـــــر (شـــــهرًا ك�ـــــد ٔأقىصـــــ مـــــن �رخي أ�ولويـــــة  30يـــــؤخر املعاجلـــــة الوطنيـــــة ملـــــدة تبلـــــغ ■

www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html( 
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 )1) (1(11املادة (الرشوط ا�نيا للحصول �ىل �رخي ٕايداع دويل 

 :جيب ٔأن يتضمن الطلب العنارص التالية ك�د ٔأدىن■

طلب هبدف معاجلة الطلب ا�ويل 

 9.4و  3والقا�د�ن  4املادة (حتديد مجيع ا�ول املعينة املطلوبة( 

 5.4القا�دة (امس مودع الطلب( 

 5القا�دة (الوصف( 

 6القا�دة (مطالب امحلاية( 
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 )2) (1(11املادة (الرشوط ا�نيا للحصول �ىل �رخي ٕايداع دويل 

 :�ر� �نتباه ٕاىل ما ييل■

 القا�د�ن (ٕاذا افتقر مودع الطلب ٕاىل احلق يف ٕايداع طلب دويل �ى مكتب �سّمل الطلبات ٔ�س�باب �رجع ٕاىل حمل إالقامة ٔأو اجلنس�ية

 ؛)19و 18

 1.12القا�دة (ٔأو ُحرر الطلب بلغة ال يقبلها مكتب �سمل الطلبات �� الغرض(، 

 )4.19القا�دة (تعني �ىل مكتب �سّمل الطلب ٔأن حييل الطلب ٕاىل املكتب ا�ويل �عتباره مكتبًا لتسمل الطلبات يك يعاجله 



 21 - .ج.ععرض 

26-27/09/2017 
 نظام الرباءات ا�ويل

 العنارص �ري الالزمة للحصول �ىل �رخي ٕايداع دويل

 �سديد الرسوم■

 توقيع مودع الطلب■

 امس ��رتاع■

 امللخص■

 )5.20والقا�دة ) 2(14ف� خيص الرسوم الناقصة، انظر املادة (الرسوم ■

 �رمجة ٕاىل لغة البحث ٔأو النرش■
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 )18والقا�دة  9املادة (مودع الطلب يف ٕاطار معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات 

ينطبق كذ� �ىل ) (رشكة ٔأو �امعة ٔأو منظمة �ري حكومية مثالً (ٔأو معنوً� ) ا�رتع مثالً (جيوز ملودع الطلب ٔأن �كون خشصًا حقيقيًا ■

 )2012سبمترب  16الوال�ت املت�دة منذ 

 ))د( 5.4القا�دة (جيوز اختالف مودعي الطلب املبينني �ختالف ا�ول املعينة ■

 )3.18القا�دة (جيب ٔأن �كون ٔأ�د مودعي الطلب مواطنًا ٔأو مق�ً يف دو� متعاقدة يف معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ■
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 مكتب وطين■

 املكتب ا�ويل للويبو■

 مكتب ٕاقلميي■

 2 -و�ء  1-للمزيد من املعلومات، انظر دليل مودع طلب �راءة، املر�� ا�ولية، معلومات �امة، املرفقان �ء 

 )19القا�دة (حمل ٕايداع الطلب ا�ويل 
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 اختيار مكتب �سّمل الطلبات

 :�عتبارات

 لغات إاليداع املقبو�■

 اختيار ٕادارات البحث ا�ويل■

 معايري رد حق أ�ولوية والرسوم الواجب �سديدها■

 ٕاماكنية التضمني �ٕال�ا�■

 قبول امللفات السابقة للتحويل■
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 )35القا�دة (ا�تصة �لبحث ا�ويل ) إالدارات(إالدارة 

 ا�تصة �لبحث ا�ويل) إالدارات(حيدد مكتب �سّمل الطلبات إالدارة ■

 ٕاذا �دد مكتب �سّمل الطلبات ٔأكرث من ٕادارة، تعني �ىل مودع الطلب �ختيار بيهنا■

 قـد يُطلـب يف بعـض احلـاالت �رمجـة (الـيت تقبلهـا ٕادارة البحـث ا�ويل ) اللغـات(وتعني عندئذ �ىل مودع الطلب ٔأن �راعي اللغـة

 ))3.12القا�دة (الطلب ا�ويل ٔ�غراض البحث ا�ويل 

اكنت ٕادارات البحث ا�ولية ا�تصة يه إالدارة ا�تصة يف �ال أ�ودع  ،املكتب ا�ويل/ٕاذا أ�ودع الطلب ا�ويل �ى مكتب �سّمل الطلبات■

 ا�ي يعّد خمتصًا استنادًا ٕاىل �نس�ية مودع الطلب ٔأو حمل ٕاقامته) ٔأي مهنام(الطلب ا�ويل �ى املكتب الوطين ٔأو إالقلميي 

 )7إالطار رمق (اختيار ٕادارة البحث ا�ويل الواجب حتديدها يف الطلب ■



 نظام الرباءات ا�ويل

البحث يف العاملسلطات  22  
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 سلطات البحث يف العامل 22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 [  ] Australian Patent Office (IPEA/AU) 
 [  ] Austrian Patent Office (IPEA/AT) 
 [  ] Canadian Commissioner of Patents (IPEA/CA)  
 [  ] Egyptian Patent Office (IPEA/EG) 
 [  ] European Patent Office (IPEA/EP) 
 [  ] Federal Service on Intellectual Property, Patents and Trademarks (Russian Federation)  
  (IPEA/RU) 
 [  ] Indian Patent Office (IPEA/IN) 
 [  ] Intellectual Property Office of Singapore (IPEA/SG) 
 [  ] Israel Patent Office (IPEA/IL) 
 [  ] Japan Patent Office (IPEA/JP) 
 [  ] Korean Intellectual Property Office (IPEA/KR)  
 [  ] National Board of Patents and Registration of Finland (IPEA/FI) 
 [  ] National Institute of Industrial Property (IPEA/BR) 
 [  ] National Institute of Industrial Property of Chile (IPEA/CL) 
 [  ] Nordic Patent Institute (IPEA/XN) 
 [  ] Spanish Patent and Trademark Office (IPEA/ES)  
 [  ] State Intellectual Property Office of the People’s Republic of China (IPEA/CN)  
 [  ] State Intellectual Property Service of Ukraine (IPEA/UA)  
 [  ] Swedish Patent and Registration Office (IPEA/SE)  

  [  ] Turkish Patent Office (IPEA/TR)  
 [  ] United States Patent and Trademark Office (IPEA/US)  
 [  ] Visegrad Patent Institute (IPEA/VP [two letter code to be confirmed]) 
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 حول العامل 21اللغات للسلطات 

  [  ] Arabic (accepted by ISA/EG) 

  [  ] Chinese (accepted by ISA/CN) 

  [  ] English (accepted by ISA/AT, ISA/AU, ISA/BR,  
   ISA/CA, ISA/CN, ISA/EG, ISA/EP, ISA/FI, ISA/IL,  
   ISA/IN, ISA/JP, ISA/KR, ISA/RU, ISA/SE, ISA/US, ISA/XN) 

  [  ] French (accepted by ISA/AT, ISA/CA, ISA/EP, ISA/SE  
   (for certain applicants only)) 

  [  ] German (accepted by ISA/AT, ISA/EP) 

  [  ] Japanese (accepted by ISA/JP) 

  [  ] Korean (accepted by ISA/KR) 

  [  ] Portuguese (accepted by ISA/BR) 

  [  ] Russian (accepted by ISA/AT, ISA/RU) 

  [  ] Spanish (accepted by ISA/BR, ISA/ES) 
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 الوال�ت اخلدمات واتفاق مس�بق

International Searching 
Authority (ISA)/ 
International Preliminary 
Examining Authority 
(IPEA) 

Contracting States for which the 
ISA/IPEA will carry out international 
search/preliminary examination 

Languages and Kinds 
of Application 

Is prior agreement with the 
ISA/IPEA needed before it can be 
specified? 

Austrian Patent Office 
(ISA/IPEA/AT) 

Any developing country in conformity 
with the established practice of the United 
Nations, in accordance with the 
obligations of the Authority within the 
framework of the European Patent 
Organisation. 

English, French, 
German, Hungarian, 
Russian 

Agreement between Austrian Patent 
Office and your Office is required 

State Intellectual Property 
Office of the People’s 
Republic of China 
(ISA/IPEA/CN) 

China, Angola, India, Kenya, Liberia, 
Thailand, Turkey, Ghana, Zimbabwe, 
India; and any State that the Authority 
will specify 

Chinese, English Agreement by the State Intellectual 
Property Office of the People’s 
Republic of China is required 

Egyptian Patent Office 
(ISA/IPEA/EG) 

Open to All States, and in practice mainly 
selected by Arab States 

Arabic, English Yes 

European Patent Office 
(ISA/IPEA/EP) 

Any Contracting State (i)English, French, 
German, Dutch3 
(ii)as an IPEA the 
EPO may act only if 
the search is or has 
been performed by EP, 
AT, FI, XN, ES and 
SE 

No, specification in PCT 
Questionnaire is sufficient 

United States Patent and 
Trademark Office 
(ISA/IPEA/US) 

United States of America, Bahrain, 
Barbados, Brazil, Chile, Dominican 
Republic, Egypt, Guatemala, India, Israel, 
Mexico, New Zealand, Peru, Philippines, 
Saint Lucia, South Africa, Thailand, 
Trinidad and Tobago, and any State that 
the Authority will specify 

English Agreement with the United States 
Patent and Trademark Office is 
required 
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 نظام الرباءات ا�ويل

�نضامم ٕاىل املزا� الرئيس�ية   

التعاون �شأٔن الرباءاتمعاهدة   
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 املزا� الرئيس�ية 

أو مع المكتب الدولي الوطني، بإيداع طلب واحد فقط بناء على المعاهدة لدى المكتب ) 1(
للويبو، وطالب يحصل على أثر طلب وطني أو إقليمي رفعها بانتظام براءة اختراع لجميع 

 الدول المتعاقدة على معاهدة التعاون بشأن البراءات 

 

والوطني إلى على مقدم الطلب سواء أكان شخصا طبيعيا ، والذي هو سوف يحق للمقيم ) 2(
٪ في بعض رسوم المعاهدة بالنسبة للطلبات الدولية المودعة بناء على معاهدة 90انخفاض 

 التعاون بشأن البراءات 

 

: وثالثة من أهمهاللمتقدمين، من بين العديد من المزايا التي تمنحها المعاهدة   
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 املزا� الرئيس�ية 

 

تجهيز الطلب الدولي من قبل مكاتب البراءات في الدول المتعاقدة لن تقوم إال إذا طلبت ) 3(
وبالتالي يسمح للمعاهدة التعاون بشأن . شهرا من تاريخ األولوية 30صراحة من بداية حتى 
شهرا وقتا أكثر مما كان لدينا من دون اللجوء الى معاهدة التعاون  18البراءات مقدم الطلب 

بشأن البراءات لتقرر ما إذا كانت الدول والتي كان يرغب في مواصلة طلب حماية البراءات، 
.  وبالتالي تأجيل نفقات ترجمة الطلب ودفع الرسوم الوطنية وتعيين وكالء البراءات المحليين
وعالوة على ذلك، فإن مقدم الطلب، وذلك بفضل نتائج تقارير أولية الدولية على براءات 

االختراع، لديها رؤية واضحة حول ما إذا كان من المجدي االستمرار في السعي هدفه 
الختراعهالحصول على براءة اختراع   
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 )املقرت�ة(٪ ختفيض الرسوم 90

Ref: PCT/WG/7/26 

 اجلزا�ر■

 البحر�ن■

 جزر القمر■

 جيبويت■

 مرص■

 العراق■

 �ردن■

 الكويت■

 لبنان■

 ليبيا■

 موريتانيا■

 املغرب■

 عامن■

 فلسطني■

 قطر■

 السعوديةاململكة العربية ■

 الصومال■

 السودان■

 سور�■

 تو�س■

 إالمارات العربية املت�دة■

 ا�مين■
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