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 يف املكتب األوروبي للرباءات: تقرير مرحلي PCT Direct نظام

 من تقدمي املكتب الأورويب للرباءاتوثيقة 

ىل الفريق العامل يف عام الوثيقة اليت قدهماوفقًا ملا ورد يف  .1  2015 املكتب الأورويب للرباءات )املكتب( اإ
دار  للبث  اودو،ي، ددمة دديد  لظاام لتسلّ  املكتب، بصفته مكتباً (، أأطلق PCT/WG/8/17 )الوثيقة  الللبات واإ

 املؤردة يفاملكتب )انار مذكر   2014 نومفرب 1يف  " PCT Direct" امسها )املعاهد ( معاهد  التعاون بشأأن الرباءات
 .( 2014  ،A89ب املنشور  يف اجلريد  الرمسية للمكتو  2014 أأغسلس 18

ع نلاق اس تخدام  .2 ليشمل مجيع ماكتب تسّل الللبات. ومن مث، أأصبح  2015 يوليو 1يف  PCT Directناام ووّسِّ
دار  برفقة طلباهتم بغض  PCT Directناام تقدمي رسائل  للبث  اودو،ي، قادرين عىل املودعون، اذلين اختاروا املكتب كإ

ب املنشور  يف اجلريد  الرمسية للمكتو  2015 يونيو 22)انار مذكر  املكتب املؤردة يف   الللباتالظار عن مكتب تسلّ 
2015  ،A51 رسائيل للرباءات يوفر ددمة مشاهبة منذ دار  حب  دو،ي أأخرى أأن  ؛2015 أأبريل 1(. وابت مكتب اإ ولأي اإ

ومهنا ناام الإيداع الإلكرتوين  املعاهد فت أأدوات الإيداع الإلكرتوين بظاء عىل فري ددمة مماثةل يف أأي وقت. وُكّيِّ تقرر تو 
لت ePCTملعاهد  التعاون بشأأن الرباءات ) سلس ال تظفيذ ال  الللبات من أأدل منان املبادئ التوجهيية ملاكتب تسلّ (؛ وعّدِّ

 (.اجلديد  116E)الفقر    الللباتماكتب تسلّ  يف PCT Directناام لرسائل 
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يلالب فيه بأأولوية طلب سابق يكون املكتب  دولياً  لمودع اذلي يقدم طلباً ل جيوز،  PCT Directومبوجب ناام   .3
هذا الظاام بسط ي عىل أأي اعرتامات تثار بشأأن قرار البث  اذلي ُأعد لأغراض طلب الأولوية. و  أأن يرد فيهقد حب  

بني ويربط بفعالية  املكتب. الذلين يضعهناتقرير البث  اودو،ي والرأأي املكتوب عىل قمية  ويضفيتقيمي الللب اودو،ي  اجلديد
دار  للبث  اودو،ي. و  وديهودعة الإيداعات الأوىل ودى املكتب والللبات اودولية الالحقة امل  رساةلكِّّن متبوصفه اإ

PCT Direct عداد تقرير البث  اودو،ي و . الأوىل اتالفاحصني واملودعني من الاس تفاد  من العمل املظجز يف الإيداع عظد اإ
جراء الفاحص  والرأأي املكتوب لإدار  البث  اودو،ي، يراعي بوصفه مكتبًا لتسّل  املكتبعاهد  يف املالفصل الأول من نتاجئ اإ

دار  الإجراء يف نتاجئ  الللبات لضنان الاتساق مع جيابيهتا عىل مدار و؛ لبث  اودو،يل املكتب بوصفه اإ يه جتربة أأثبتت اإ
 .الس ظوات املامية

" /تعليقات غري رمسية PCT Directم نااوينبغي للمودع الراغب يف اس تخدام هذه اخلدمة أأن يعدُّ وثيقة بعظوان " .4
وأأية نسخة منقحة للملالبات  PCT Directوينبغي تقدمي رساةل حي  يبنّيِّ بوموح يف رأأس الوثيقة رمق الللب السابق. 

لكرتونيًا(  PDFيف نسق )و/أأو الوصف يف وثيقة واحد   ذا أأودعت اإ من الاس امتر    IXالإطار  ابس تخدام اإ
PCT/RO/101  . مافة عبار   11ة عالمة يف دانة الظقلص ومع اوده دبوينبغي م "ناا"عظارص أأخرى" واإ
PCT Direct  ىل ا/تعليقات غري رمسية" ابلنس بة  يف الإيداعات الإلكرتونية ابس تخدام برجميةوملثوظة  ية،الورق  اتلإيداعاإ

يداع الإلكرتوين ل املكتب يداع الإلكرتوينأأو  ( eOLF)الإ ىل الإيداعات الإلكرتونية CMS) ناامه اجلديد لالإ (. وابلنس بة اإ
"عظارص  بوصفها وأأية نسخة منقحة للملالبات و/أأو الوصف PCT Directرساةل  رفعيظبغي ف ، ePCTابس تخدام منصة 

دار  البث  اودو،ي بشأأن حب  سابق )"من "رساةل  عن طريق ومع عالمة يف دانةأأخرى"  ىل اإ  ."(PCT Directاملودع اإ

يف حال استيفاء  هذا الظاام، س يعاجل الللب اودو،ي مبوجب PCT Directناام  عظد اس تالم رساةلو  .5
 التاليني: الرشطني

  الللبات؛لتسلّ  مكتباً  بوصفهأأن تودع التعليقات غري الرمسية مع الللب اودو،ي ودى املكتب  )أأ( 

اعات الأولية الأوروبية وأأن يلالب الللب اودو،ي بأأولوية طلب سابق يكون املكتب قد حب  فيه )أأي الإيد  )ب(
 أأو البعض من الإيداعات الأولية الوطظية(.

طالقوتلقى املكتب منذ  .6 عىل  طلبًا بظاء 3048ما مجموعه  2016 مارس 31وحىت  2014 نومفرب 1يف  الظاام اهذ اإ
مدار الفرت  لكها  ملفًا يف الشهر عىل 180 يعين ذكل أأنه تلقى ما متوسله. و PCT Direct ناام ُأرفقت هبا رسائل املعاهد 

ىل مارس 2015 ملف يف الشهر عىل مدار الس ظة املامية )مارس 200شهرًا( و 17) وأأشادت مجموعات (. 2016 اإ
طالق هذه اخلدمة اجلديد  لأهنا  لهيسواء ابلنس بة  حتقق املزيد من الفعاليةاملس تخدمني ابإ ىل امل أأو م اإ كتب بصفته ابلنس بة اإ

دار  للبث  اودو،ي.  اإ

ن الفريق  .7 ىل الإحاطة علنًا اإ العامل مدعو اإ
 مبضمون هذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[


