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 عن نظام املعاهدة إاللكرتوينحملة 

 http://pct.wipo.int/ePCTبداية �س�ت�دام ■

 العامة لنظام املعاهدة إاللكرتوينواخلدمات اخلاصة لنظام املعاهدة إاللكرتوين اخلدمات ■

 امللكية إاللكرتونية لطلبات الرباءات■

 التسلمي إاللكرتوين وتبادل حقوق النفاذ■

 السامت واملهام■

 املس�ت�دات املقب�■

http://pct.wipo.int/ePCT
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 هو نظام املعاهدة إاللكرتوين؟ما 

 بوابة ش�بكية تقدم �دمات �اصة �لرباءات ملودعي الطلبات واملاكتب■

 2011متاح منذ مايو ■

 يوفر تفا�ًال مضموً� ومبارشًا مع طلبات الرباءات اليت حيتفظ هبا املكتب ا�ويل■

 )2013منذ ٔأكتو�ر (إاليداع الش�بيك لطلبات الرباءات  –نظام ٕايداع الرباءات إاللكرتوين ■

 ميكن ملودعي الطلبات ٕاجراء �البية املعامالت اخلاصة �لرباءات ٕالكرتونيًا مع املكتب ا�ويل■
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 ٔأسلو� نظام املعاهدة إاللكرتوين

 اخلاصة لنظام املعاهدة إاللكرتويناخلدمات ■

 وشهادة رمقية) امس املس�ت�دم ولكمة الرس(التصديق �س�ت�دام حساب للويبو 

النفاذ ٕاىل مجمو�ة اكم� من اخلدمات واملهام 

 مبا يف ذ� قبل النرش 2009ينا�ر  1النفاذ ٕاىل طلبات الرباءات املود�ة اعتبارًا من 

 العامة لنظام املعاهدة إاللكرتويناخلدمات ■

 امس املس�ت�دم ولكمة الرس(يُطلب حساب للويبو فقط( 

 مجليع طلبات الرباءات بغض النظر عن �رخي إاليداع) رفع و�ئق وتعليقات أ�طراف أ�خرى ٕاىل املوقع(وظائف حمدودة 
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 اخلاصة لنظام املعاهدة إاللكرتويناخلدمات 

■http://pct.wipo.int/epct 

 ٕا�شاء حساب �ى الويبو �س�ت�دام �دمة الويبو للحسا�ت■

 ٔأو رفعها ٕاىل املوقع" دامعة"احلصول �ىل شهادة ■

شهادة الويبو الرمقية 

 البطاقة ا��ية(الشهادة الرمقية للمكتب أ�ورويب للرباءات( 

 شهادة رمقية منSECOM اليا�نية 

شهادة رمقية من املكتب الكوري للملكية الفكرية 

 الشهادات الرمقية ملكتب الرباءات والعالمات الت�ارية يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية  �ري معمتدة: ملحوظة■

http://pct.wipo.int/epct
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 شهادة الويبو الرمقية

اخلاصة جيب تثبيته يف متصفح الويب بغية املصادقة �ىل النفاذ ٕاىل اخلدمات (ملف ٕالكرتوين صغري ينطوي �ىل بيا�ت حتدد املس�ت�دم ■

 )لنظام املعاهدة إاللكرتوين

 تتيحها الويبو جماً� و�كون صاحلة ملدة س�نتني قاب� للت�ديد■

 )جيب حتميلها �الل ٔأس�بوع(فرصة وا�دة لتحميل الشهادة الرمقية املطلوبة ■

 احتفظ بنس�ة من الشهادة الرمقية■

 مس�ت�ديم نظام املعاهدة إاللكرتويندليل للمزيد من التفاصيل، انظر (اس�تخرج الشهادة الرمقية وجسلها �لكمة رس( 

ٔأو جسل الشهادة �ىل و�دة ختز�ن نقا�/ٔأرسل �ريدًا ٕالكرتونيًا �لشهادة الرمقية ٕاىل نفسك و 

http://www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct_wipo_accounts_user_guide.pdf
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 )1(العامة لنظام املعاهدة إاللكرتوين اخلدمات 

 :ٕا�شاء حساب �ى الويبو �س�ت�دام �دمة الويبو للحسا�ت■

https://pct.wipo.int/wipoaccounts/ePCT/public/register.jsf 

 ميكن حتميل الو�ئق اخلاصة جبميع طلبات الرباءات املتا�ة يف نظام املعاجلة إاللكرتونية للمكتب ا�ويل■

 :دليل رفع الو�ئق متاح �ىل الرابط التايل■

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/epct/pdf/transition__to_epct_for_document_upl

oad.pdf 

https://pct.wipo.int/wipoaccounts/ePCT/public/register.jsf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/epct/pdf/transition__to_epct_for_document_upload.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/epct/pdf/transition__to_epct_for_document_upload.pdf
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 )2(لنظام املعاهدة إاللكرتوين العامة اخلدمات 
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 إاليداع �س�ت�دام نظام املعاهدات إاللكرتوين

 ٕايداع ش�بيك لطلبات الرباءات املود�ة بأٔي لغة■

 التحقق ا�ٓين من البيا�ت من �الل نظام املعاجلة إاللكرتوين للمكتب ا�ويل■

 متاح مجليع مودعي طلبات الرباءات■

 املكتب ا�ويل و�ريه من املاكتب املشاركة/لٕاليدا�ات �ى مكتب �سّمل الرباءات■

 )�س�تثناء العربية اليت س�تضاف يف وقت الحق(ميكن ٕا�داد اس��رة الطلب جبميع لغات الرباءة ■

 )ستتاح صيغ ملعاجلة النصوص قريباً ( PDFالوصف بصيغة ■
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 امللكية إاللكرتونية لطلبات الرباءات

 وٕادارتهيف نظام املعاهدة إاللكرتوين احلق يف النفاذ ٕاىل طلب �راءة ■

 �ىل نظام املعاهدة إاللكرتوينالعملية أٓلية عند اس�ت�دام إاليداع بناء ■

 ًميكن تعيني حقوق النفاذ مس�بقا 

 تعني اختاذ خطوات ٕاضافية للحصول �ىل امللكية إاللكرتونية�رب نظام املعاهدة إاللكرتوين، ٕاذا مل �ُس�ت�دم إاليداع ■
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 احلصول �ىل امللكية إاللكرتونية

 eOLFٔأو �ر�مج  PCT-SAFEعند إاليداع إاللكرتوين �رب نظام ■

 بعد إاليداع إاللكرتوين �س�ت�دام شهادة رمقية مدعومة■

 طلبات مود�ة ورقيًا ٔأو ٕالكرتونيًا �س�ت�دام شهادة رمقية �ري مدعومة■

 مجيع احلاالت أ�خرى■

 طلبات متعددة■
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 احلصول �ىل امللكية إاللكرتونية

 eOLFٔأو  PCT-SAFEإاليداع إاللكرتوين �رب 
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 احلصول �ىل امللكية إاللكرتونية

 PCT-SAFEإاليداع إاللكرتوين �رب 
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 احلصول �ىل امللكية إاللكرتونية

 eOLFإاليداع إاللكرتوين �رب 
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 احلصول �ىل امللكية إاللكرتونية

 eOLFٔأو  PCT-SAFEإاليداع إاللكرتوين �رب 

 جسالت نظام املعاهدة إاللكرتوينسيتحقق املكتب ا�ويل من املعلومات املقدمة عند إاليداع من �الل ■

 تعني امللكية إاللكرتونية تلقائياً ■

 �رهتن التوقيت مبكتب �سّمل الطلبات■

فور إاليداع تقريباً : املكتب ا�ويل/إاليدا�ات �ى مكتب �سّمل الطلبات 

عندما يتلقى املكتب ا�ويل �س�ة من الس�ل فقط: إاليدا�ات �ى ماكتب �سّمل الطلبات أ�خرى 
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 احلصول �ىل امللكية إاللكرتونية

 بعد إاليداع إاللكرتوين لطلب �ري منشور

 الطلبات املود�ة ٕالكرتونيًا و�ري املنشورة واليت �س�ت�دم شهادة رمقية مدعومة■

 إاللكرتوين ونظام املعاهدة إاللكرتوينجيب ٔأن تتطابق الشهاد�ن الرمقيتان لٕاليداع 

 ا�ميىن من �س��رة الزاوية اد�ل شفرة التأٔ�يد ٔأسفلPCT/IB/301 

 ًتعني امللكية إاللكرتونية تلقائيا 

 

 



 17 - .ج.ععرض 

26-27/09/2017 
 نظام الرباءات ا�ويل

 احلصول �ىل امللكية إاللكرتونية

 الشهادات الورقية ٔأو الشهادات الرمقية �ري املدعومة

 )الطلبات �ري املنشورة فقط(الطلبات املود�ة ورقيًا ٔأو بدون شهادة رمقية �ري دامعة ■

 PCT/IB/301اد�ل شفرة التأٔ�يد لالس��رة ■

 س�يؤدي ذ� ٕاىل اس��رة ش�بكية يقبل فهيا املكتب ا�ويل الطلب ٔأو �رفضه■
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 احلصول �ىل امللكية إاللكرتونية

 احلاالت أ�خرى

 )�نياً (92ٔأما �لنس�بة ٕاىل مجيع احلاالت أ�خرى، فيقدم طلب ش�بيك ٕاىل املكتب ا�ويل مثل الطلبات املنشورة، القا�دة ■
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 موافقة املكتب ا�ويل �ىل امللكية إاللكرتونية

 ال ميكن املوافقة ٕاال �ىل طلبات أ�ش�اص املذ�ور�ن يف ملف طلب الرباءة■

 ًٔأي مودع الطلب والو�يل والشخص املعني كجهة املراس� والشخص املذ�ور �ىل ٕايصال اس�تالم الطلبات املود�ة ٕالكرتونيا 

اليت تتضمن شفرة التأٔ�يد ٕاىل  PCT/IB/345ٕاذا مل �متكن املكتب ا�ويل من مطابقة الطلب مع خشص يف امللف، ٔأرسلت �س��رة ■

 عنوان املراسالت

وسيتضمن إالشعار ٔأيضًا بيا�ت االتصال مبقدم الطلب يك �متكن الشخص املسؤول عن تلقي املراسالت من ٕا�ا� شفرة التأٔ�يد ٕاليه عند ■

 �قتضاء
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 )1(التسلمي إاللكرتوين  –تقامس حقوق النفاذ 

 اخلطوة أ�وىل يف توفري النفاذ ٕاىل طلبات الرباءات■

 يه الربط و��رتاف املتبادل بني حسا�ت خمتلفة للويبو■

 )ميكن اختيار منح حقوق النفاذ تلقائياً (ال يؤدي التسلمي إاللكرتوين مبارشة ٕاىل حقوق نفاذ مشرتكة ينبغي تعييهنا حتديدًا ■

 "حسايب"�لضغط �ىل امسك ٔأ�ىل الشاشة ٔأو اختيار (ميكن الوصول ٕاىل شاشة التسلمي إاللكرتوين من �الل حسا�ت الويبو ■

)My Account (بعد النقر �ىل الع�� املسننة 
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 )2(التسلمي إاللكرتوين  –تقامس حقوق النفاذ 

 ا�متس �سل�ً ٕالكرتونيًا �ديداً ■

اد�ل امس العميل املرغوب يف اخلانة املناس�بة 

 

 

 

 

 

ٔأو ٔأرسل امسك �رب الربيد إاللكرتوين يك �متكن الرشيك من اس�هتالل املسار 
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 ٔأنواع حقوق النفاذ

 املا� إاللكرتوين■

حتمك �م يف مجيع جوانب طلب الرباءة 

 احملرر إاللكرتوين■

حتمك يف مجيع اجلوانب �س�تثناء تعيني حقوق النفاذ 

 املطلِّع إاللكرتوين■

"تلمس"ولكن ال " اطلع" 

 يتوافر جسل جبميع التغيريات يف حقوق النفاذ■

 تعيني حقوق النفاذ لطلبات متعددة■

 تعيني حقوق النفاذ تلقائيًا ٕاىل القامئة �فرتاضية ملس�ت�ديم التسلمي إاللكرتوين■
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 تعيني حقوق النفاذ وٕادارهتا

لك ة �ميكن للام� إاللكرتوين ٔأن مينح حقوق النفاذ ٔ�ش�اص أٓخر�ن ؤأن يغري نوع حق النفاذ ؤأن يلغيه �رب صف�ة التحمك ٔأو حقوق النفاذ اخلاص■
 طلب
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 شاشة التحمك

 )املا� إاللكرتوين ٔأو احملرر إاللكرتوين ٔأو املطلع إاللكرتوين(قامئة مجيع طلبات الرباءات اليت ميكنك النفاذ ٕا�هيا ■

 �شمل شاشة التحمك �دداً من القوامئ■

رمق الطلب ا�ويل 

وضع الطلب ا�ويل 

رمق امللف 

[...] 

 ميكن اس�ت�دام خيارات خمتلفة يف شاشة التحمك■

 النقر �ىل طلب �راءة س�يؤدي ٕاىل العرض املفصل للملفات■
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 عرض امللف

 )الو�ئق ٕاضافة ٕاىل البيا�ت الببليوغرافية احملدثة(النفاذ ٕاىل ملف الرباءة �ى املكتب ا�ويل ■

 عرض مس�بق لصف�ة الغالف■

 )متا�ة فقط ملس�ت�دم نظام املعاهدة إاللكرتوين احلايل(تعليقايت ■

 )متاح مجليع املس�ت�دمني ا��ن ميتلكون حقوق نفاذ(حتذ�ر ■

 معلومات عن التارخي املزمع للنرش ا�ويل■

 معلومات عن توافر لك نوع من الو�ئق للجمهور■

 )اعتبارًا من �رخي النرش(رابط مبارش ٕاىل طلب الرباءة يف ر�ن الرباءات ■
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 إالشعارات

 إال�دادات■

حتديد الفعاليات اليت تود احلصول �ىل ٕاشعارات �شأٔهنا �الل دورة طلب الرباءة 

طريقة إالشعارات ونوعها 

 التصفية■

رخي �س�تالم و�رخي القراءة وجمال التارخي� 

 ٕالغاء إالشعارات■

ذف إالشعارات من القامئة� 
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 جسيل

 مكس�ت�دم يف نظام املعاهدة إاللكرتوين" ٔأنت"مجيع العمليات اليت مقت هبا ■

 العرض �فرتايض يبني أ�س�بوع السابق فقط■

ويو�د كذ� جسل يف لك طلب �راءة يبني مجيع معليات مجيع مس�ت�ديم نظام املعاهدة إاللكرتوين وبعض العمليات اليت قام هبا املكتب ■

 ا�ويل
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 احلافظات

 ملفات خشصية وخمصصة ٕاليداع طلبات الرباءات وجتميعها■

 طلبات الرباءات املدر�ة يف احلافظة يه روابط ٕاىل الطلبات املدر�ة يف شاشة التحمك■

 �ذف طلبات الرباءات من احلافظة ال حيذف ٕاال رابط امللف وليس الطلب ذاته■
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 )1(املسارات 

 )�الياً (ٕاال ٕاىل املكتب ا�ويل " مسارات"ال ميكن تقدمي ■

 

 

 

 

 

 

 ينتفع املس�ت�دم ببيا�ت ببليوغرافية �اهزة ومعليات حتقق أٓلية لتفادي أ�خطاء■
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 )2(املسارات 

�س�ت�دم مبارشة يف املعاجلة دون �ا�ة ٕاىل " املسارات"البيا�ت املود�ة من �الل ■

 )يقلص من اح�ل ار�اكب ٔأخطاء يف النقل(ٕا�ادة ٕاد�الها 

 ختضع ملراجعة املكتب ا�ويل" املسارات"مجيع ■

 عوضًا عن ٔأداة رفق الو�ئق املشاهبة" املسارات"ينبغي اس�ت�دام ■

 مكسودة" املسارات"خيار �سجيل ■
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 )1(رفع الو�ئق 

 اخلاصة جبميع طلبات الرباءات املتا�ة يف نظام املعاجلة إاللكرتوين للمكتب ا�ويل) PDF(ميكن رفع الو�ئق ■

 بديل �س�يط ومضمون ٕالرسال الو�ئق �لربيد إاللكرتوين ٔأو الفا�س■

 ٔأنواع الو�ئق اليت ميكن اختيار رفعها يعمتد �ىل املس�تمل ا�تار■
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 )2(رفع الو�ئق 

يظهر التارخي والسا�ة احلالية �ى مكتب �س�تالم يف الوا�ة و�س�ت�دم كتارخي �سمل الو�ئق ■

 املرفو�ة

تظهر امللفات، بعد رفعها، يف شاشة عرض امللفات يف نظام املعاهدة إاللكرتوين وُخيطر النظام ■

 مكتب �سّمل الطلبات

معادل يف نظام املعاهدة إاللكرتوين، يظهر رابط لهذا " مسار"�بديل لرفع الو�ئق، عندما يو�د ■

 املسار ٕاىل �انب نوع الوثيقة
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 اجلدول الزمين

يظهر التارخي والسا�ة بتوقيت جنيف، سو�رسا، ٔأ�ىل الشاشة لتيسري �نتباه ٕاىل ■

 املواعيد ا�هنائية

 عرض بياين للمهل الزمنية للرباءة■

 ملخص التوارخي الرئيس�ية■

يف ٕا�دادات إالشعارات، ميكن اختيار تلقي ٕاشعارات �رب الربيد إاللكرتوين �شأٔن ■

 هذه املهل الزمنية
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 البيا�ت الببليوغرافية

 بيا�ت ببليوغرافية حمدثة لطلب الرباءة املعروض■

 عرض مس�بق للبيا�ت الببليوغرافية بصيغة النرش■

 PDFحتميل البيا�ت الببليوغرافية بصيغة ■

ٕاذا اكنت لغة ٕايداع الطلب ا�ويل الصينية ٔأو اليا�نية ٔأو الكورية ٔأو الروس�ية، ■

ٔأصبحت البيا�ت الببليوغرافية متا�ة ا�ٓن هبذه اللغات ٕاضافة ٕاىل النسخ احلريف لها 

 �ٕالنلكزيية



 36 - .ج.ععرض 

26-27/09/2017 
 نظام الرباءات ا�ويل

 )1(املس�ت�دات املقب� 

 وا�ة اس�ت�دام جبميع لغات نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات■

 توس�يع تدرجيي لنطاق نظام إاليداع إاللكرتوين ليشمل ماكب �سمل الطلبات أ�خرى■

 الوال�ت املت�دة/لٕاليدا�ات �ى مكتب �سمل الطلبات EFS-Webنظام ■

 طلبات الرباءات »�سخ«■

 �سديد أٓين �رب بطاقة االئ�ن حلساب املكتب ا�ويل■

 )PDFيقترص �اليًا �ىل صيغة (وصف بصيغة تتيح معاجلة النصوص ■
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 )2(املس�ت�دات املقب� 

 وثيقة وصف وا�دة■

 خيارات ٕاضافية للمرشو�ات■

إال�ال�ت 

مالحظات أ�طراف أ�خرى ف� خيص اخلدمات العامة لنظام املعاهدة إاللكرتوين 

 ٕادارات الفحص ا�متهيدي ا�ويل/يع ٕادارات البحث ا�ويلالرسوم مجل ض يف خت ■

 تصحي�ات يف اليوم ذاته لٕاليدا�ات �رب نظام املعاهدة إاللكرتوين■

 خيارات ٔأوحض للتوقيع■
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 للحصول �ىل املسا�دة يف اس�ت�دام نظام املعاهدة إاللكرتوين

 الوارد يف ٔأ�ىل صف�ة نظام املعاهدة إاللكرتوين) CONTACT US" (تواصل معنا"اس�ت�دم رابط ■

 �دمات ٕالكرتونية بناء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات■

من االثنني ٕاىل امجلعة، من التاسعة صبا�ًا ٕاىل السادسة مساًء بتوقيت ( 9523-338-22-41+: رمق الهاتف

 )جنيف

الربيد إاللكرتوين :ePCT@wipo.int 

 للمزيد من املعلومات■

دليل اس�ت�دام نظام املعاهدة إاللكرتوين 

mailto:ePCT@wipo.int
http://www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct_wipo_accounts_user_guide.pdf
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