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SCP/31/7 

 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019سبمترب  28 التارخي:

 الرباءات بقانون املعنية الدائمة اللجنة

 الثالثونو احلادية الدورة
 2019 د�سمرب 5ٕاىل  2جنیف، من 

 النقل الفعال للتكنولوجيا، مبا يف ذلك كفاية الكشف.أحكام قانون الرباءات التي تسهم يف 

 أ�مانة من ٕا�دادوثیقة 

ٕاىل  24املعقودة يف جنیف يف الفرتة من  الثالثنيفقت اللجنة ا�امئة املعنیة بقانون الرباءات (اللجنة)، يف دورهتا ات .1
ءات اليت ٔأسهمت يف النقل الفعال ، �ىل ٔأن تواصل أ�مانة جتمیع املعلومات عن ٔأحاكم قانون الربا2019 یونیو 27

وهبذا الشأٔن، تبادلت ا�ول أ�عضاء ما �هيا من معلومات و�ربات، ال س�� ٔأثناء  للتكنولوجيا، مبا يف ذ� كفایة الكشف.
، �ىل التوايل، 2018ویولیو  2017ا�ورتني السابعة والعرش�ن والثامنة والعرش�ن للجنة املعقودتني يف شهري د�سمرب 

 ٕاضافية عن هذا املوضوع علوماتملجتمیعًا  انتتضمن لتانال  SCP/30/8و SCP/29/6 تانأ�حيلت الوثیق  ة ٕاىل ذ�،وٕاضاف
 1�ىل التوايل. 2019ویونیو  2018 ، املعقودتني يف شهري د�سمربللجنة والثالثني التاسعة والعرش�نتني ٕاىل ا�ور

                                         
(الرباءات ونقل التكنولوجيا: ٔأمث� وجتارب)،  SCP/18/8ف� یتعلق �ٔ�مث� العملیة عن نقل التكنولوجيا املرتبطة �مللكية الفكریة، انظر ٔأیضا الوثیقة  1

ونقل التكنولوجيا: مزید من أ�مث� (الرباءات  SCP/21/10(الرباءات ونقل التكنولوجيا: مزید من أ�مث� العملیة والت�ارب)، والوثیقة  SCP/20/10 والوثیقة
، موضوع نقل التكنولوجيا من �انب 2015و�الوة �ىل ذ�، �قشت اللجنة �الل دورهتا الثالثة والعرش�ن، املعقودة يف جنیف يف نومفرب  العملیة والت�ارب).

 كفایة الكشف.
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�ىل هذه الوثیقة . وتُقّدم من حيث أ�سلوب الو�ئق السابقة اليت تناولت هذا املوضوع �ذوهذه الوثیقة  وحتذو .2
املؤرخ يف  C. 8893ٔأساس لك ب� �ىل �دة، موجزاً للمعلومات الواردة من ا�ول أ�عضاء، اس�ت�ابة للتعممي رمق 

اءات حفسب، بل لقانون نقل التكنولوجيا وال تتضمن هذه الوثیقة أ�حاكم القانونیة اخلاصة لقانون الرب . 2019 یولیو 17
 ٔأیضا، فضًال عن أ�دوات والربامج واملبادرات العملیة، اليت �ستند ٕاىل ت� أ�حاكم القانونیة ٔأو تعزز اس�ت�دا�ا.

ة وف� یتعلق �ٔ�حاكم القانونیة لقانون الرباءات يف �د ذاهتا، وردت أ�حاكم التالیة يف تبلیغات ا�ول أ�عضاء: كفای .3
الكشف؛ وحمتو�ت طلبات الرباءات؛ و�رش طلبات الرباءات والرباءات؛ و�رخيص حقوق الرباءات ونقلها، مبا يف ذ� 

آلیات حتفزي الرتخيص الطوعي  .أ

 ٔأسرتالیا

 ٔأحاكم قانون الرباءات أ�سرتايل �شأٔن نقل التكنولوجيا )أٔ (

الطلبات ملزمون �لكشف عن ا�رتا�اهتم  �ىل ٔأن مودعي ) من قانون الرباءات أ�سرتايل2(7ینص البند الفرعي  .4
 تطبیقها. لشخص من ٔأهل املهنةلیتس�ىن بطریقة واحضة ومكمت� مبا �كفي 

هيا يف املشاریع املشرتكة �و�سامه �راخيص الرباءات �ىل حنو فّعال يف نقل التكنولوجيا، و�البا ما یمت اللجوء إ  .5
وال والرشأاكت التعاونیة. كام جرى العرف ٔأن �ُس�ت�دم �راخيص الرباءات يف �رتيبات �حتادات واتفاقات البحث املمّول. 

ٕاجراءات شلكیة جيب الوفاء هبا يك �كون �رخيص الرباءة صاحلا وقابال لٕالنفاذ. ولكن  ةٔأی 1990حيدد قانون الرباءات لعام 
 املامرسة الت�اریة، ُحتّدد رشوط �رخيص الرباءة �ادة يف وثیقة مكتوبة ُحتّررها ٔأطراف االتفاق.من قبیل 

 اليت تُيرس نقل التكنولوجيااملكتب أ�سرتايل للرباءات مبادرات  )ب(

 يك �كون التكنولوجيا �جعة ّلك الن�ا�ة، من الرضوري ضامن ٔأن ُحتفّز التكنولوجيا اجلدیدة ؤأن تصل ٕاىل أ�سواق. .6
وقد �كون ذ� ٔأمرًا صعب التحقيق، و��، مفن املهم توفري امحلایة للرباءات واختاذ مبادرات لتيسري التسویق. وميكن تيسري 
النقل الفعال للتكنولوجيا من �الل التعاون وٕاقامة �القات قویة بني الباحثني وقطاع الصنا�ة. وقد �شمل املنافع املرتتبة عن 

، وحتسني املهنجیات، وحتدید الفرص من ٔأ�ل ٕاجراء البحوث املس�تقبلیة وٕاجراء حبوث مس�تنريةالتعاون تبادل املعارف، 
�بتاكر الالحق القامئ �ىل ودمع  يف جمال نقل التكنولوجيا احملققةالنتاجئ  ٕاىل حتسن وحتسني منو أ�سواق، وتفيض مجیعها

 درات �مع نقل التكنولوجيا.التعاون ٔأو املنافسة. وطّور املكتب أ�سرتايل العدید من املبا

 مجمو�ة ٔأدوات امللكية الفكریة

والعلوم، مت تطو�ر "مجمو�ة ٔأدوات امللكية الفكریة" لتبس�یط ٕادارة امللكية الفكریة  و�بتاكر مبسا�دة وزارة الصنا�ة .7
وقد تفيض روابط التعاون ٕاىل تعقيد ٕادارة العالقات املتباد� من حيث الرسیة،  �لتعاون بني الباحثني وقطاع أ�عامل.

واس�ت�دام امللكية الفكریة القامئة، و�رش املعلومات، والتسویق، واختاذ القرارات �شأٔن حقوق امللكية الفكریة. ومتنح مجمو�ة 
املش�ت يف وقت مبكر وٕاقامة رشأاكت فّعا�.  ٔأدوات امللكية الفكریة للمس�ت�دمني املعلومات والوسائل الالزمة لت�دید

" قامئة تدقيق يف جمال التعاون �شمل القضا� الرئيس�یة اليت جيب النظر فهيا؛ 1وتتضمن مجمو�ة أ�دوات ما یيل: "
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" والتوجيه واملعلومات ملسا�دة أ�طراف املتعاونة �ىل ٕادارة 3والعقد واتفاق الرسیة ومناذج جلدول الرشوط؛ " "2"
 الفكریة. لكيهتام 

 )IP Source( امللكية الفكریة �س�تعانة مبصادر منصة

الرشاكت مع منظامت البحث يف القطاع العام يف ٔأسرتالیا اليت �هيا  امللكية الفكریة �س�تعانة مبصادر منصة �ربط .8
احملمتل بني الرشاكت وهیئات البحث وأ��ِشئت هذه املنصة لتيسري التعاون  �كنولوجيا محمیة مبوجب �راءة ومتا�ة للرتخيص.

 مبا يف ذ� الرشاكتو�ركز �خلصوص �ىل ز�دة تيسري نفاذ الرشاكت، ، 2015يف نومفرب  املنصة أ�طلقتو  يف القطاع العام.
ٕاىل �بتاكرات والتكنولوجيا اليت یو�ها قطاع البحوث املمول من القطاع العام يف ر والصغرية واملتوسطة، الصغمتناهیة 
. وتتيح املنصة ٔ�حصاب حقوق امللكية الفكریة يف ٔأسرتالیا ٕادراج معلومات ٕاضافية �شأٔن �راءاهتم، �ىل غرار ٔأسرتالیا

 احملمت�، بغیة تعز�ز التكنولوجيا وٕاقامة رشأاكت. واملزا��س�ت�دامات 

 )IP NOVA( ٔأداة العرض التصو�ري والت�لیل العصبیني للبیا�ت املفتو�ة يف جمال امللكية الفكریة

يه عبارة عن حمرك حبث  ٔأداة العرض التصو�ري والت�لیل العصبیني للبیا�ت املفتو�ة يف جمال امللكية الفكریة .9
املوجودة يف  حقوق مس�تنبيت النبا�تتصو�ري �سا�د املس�ت�دمني �ىل اكتشاف الرباءات والعالمات الت�اریة املس�� و 

. ويه تطبیق ش�بيك مفتوح وجماين ميكن اس�ت�دامه للبحث عن بیا�ت امللكية قا�دة بیا�ت املكتب أ�سرتايل للرباءات
الفكریة حسب القطاع ونوع التكنولوجيا واملوقع. وميكن اس�ت�دام هذه أ�داة ٔأیضا للعثور �لك سهو� �ىل الرشاكت اليت 

حتدید الرشاكء  �ىل ملس�ت�دمنيّددة، كام �سا�د اتنشط يف جمال حامیة امللكية الفكریة يف مياد�ن وقطا�ات ومواقع حم
 املتعاونني احملمتلني.

 ر�اك �وس�تا

�شأٔن الرباءات والتصاممي الصناعیة  6867) من القانون رمق 4(6ف� یتعلق �رشط كفایة الكشف، ومعًال �ملادة  .10
، مبا یتيح تقيميه، وميكن بذ� لشخص من �ىل حنو واحض ومكمتل كفایةً ُحيّدد الوصف ��رتاع ینبغي ٔأن ومناذج املنفعة: 

و�ىل و�ه اخلصوص، �شري الوصف رصا�ة ٕاىل السبيل أ�مثل، �ىل �ّد �مل ٔأهل املهنة يف ا�ال التقين املعين ٔأن یطّبقه، 
النتاجئ ٕارضاًء  ، ویُقّدم مثاًال حمّددًا ٔأو ٔأكرث حي� ٔأمكن ذ�، وحيّدد السبيل الكفيل ببلوغ ٔأكرثمودع الطلب، لتنفيذ ��رتاع

 (التو�ید ُمضاف). ًا، لكام اكن ذ� مناس�باً �ى اس�تغال� صناعی

قامئة �لعنارص اليت ینبغي ٕادرا�ا يف  68672من الالحئة التنفيذیة مبوجب القانون رمق  7ويف هذا الصدد، تضع الفقرة  .11
ري ٕالیه ��رتاع ٔأو ینطبق �لیه؛ " والقطاع التكنولو� ا�ي �ُش2" عنوان ��رتاع؛ "1الوصف، مثل ما یيل: "

" ووصف موجز للرسومات 4ووصف ��رتاع من حيث املشلكة التقنیة واحلل التقين، ٕاضافة ٕاىل مزا� ��رتاع؛ " "3"
" والطریقة اليت 6�راها املودع ممكنة لتنفيذ ��رتاع ٔأو تطبیقه من الناحية العملیة؛ "" ؤأفضل طریقة 5ٕان اكنت موجودة؛ "

لال�رتاع، وٕانتا�ه واس�ت�دامه، ٕان مل �كن ذ� بدهيیا من �الل وصف ��رتاع وطبیعته.  لتطبیق الصناعيقابلیة اتتيح 
ة اليت أ�سامء ا�ولیة �ري املس�� امللكيوتنص املادة ٔأیضًا �ىل ٔأن الوصف �شري ٕاىل أ�سامء العامة ٔأو أ�سامء ا�ولیة ٔأو 

 نت موجودة، ٔأو أ�سامء اليت یُعرف هبا ��رتاع يف ب�ان ٔأخرى.وضعهتا منظمة الص�ة العاملیة، ٕاذا اك
                                         

 .2014فربا�ر  12املؤرخ يف  38308من املرسوم التنفيذي رمق  1املُعّدل �ملادة  2
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". ت" وتعز�ز أ�صول العلمیة والتكنولوجية للمجمتعا2" حامیة حقوق ا�رت�ني/املالكني؛ "1ولنظام الرباءات هدفان: " .12
 للمعلومات التكنولوجية �ى و�لرمغ من ٔأن الرباءات تضمن ٔ�حصاهبا احلق احلرصي ملّدة معینة، فٕان الرباءات تعترب مصدراً 

. ومقابل ت� احلقوق احلرصیة، جيب �ىل املا� ٔأن یُقّدم وصفًا ال�رتا�ه �ىل حنو واحض ومكمتل مبا �كفي لیمتكن 3�رشها
 .4خشص �ادي من ٔأهل املهنة من ٕاجناز ذ� ��رتاع. وبعد منح الرباءة، یُنرش كذ� ملخص لها

تنفيذ ما ورد يف وصف ��رتاع �لفعل، و�ّل انبني �مّني: ٔأوًال، ٕاماكنیة وتنطوي كفایة الكشف مضنیًا �ىل � .13
من ��رتاع نفسه. و�نیًا، ٕاماكنیة تقيمي مسامهة ��رتاع يف التكنولوجيا، ومن ّمث يف  امشلكة تقنیة، �عتبار ذ� جزءً 

عّزز ٔأحاكم القانون الوطين هذه نقل التكنولوجيا من التحسني املس�متر �ال �كنولو� معّني، تقي�ً فعاًال من قبل الغري. وتُ 
 ، وتنطوي �ل ٔأمث� ورسومات لال�رتاع.وصفًا نظرً� وتطبیقيًا لال�رتاع�الل و�ئق الرباءات، اليت تتضمن 

 ٕا�وادور

�ىل العدید من أ�حاكم القانونیة اليت تُعّزز نقل  املدونة العضویة لالقتصاد �ج�عي للمعرفة وإالبداع و�بتاكرتنص  .14
التكنولوجيا و�س�ت�دام �سرتاتیجي حلقوق امللكية الفكریة من ٔأ�ل تعز�ز نقل التكنولوجيا، وتطو�ر العلوم والتكنولوجيا 

جيا بني ٔأحصاب املصل�ة يف ونقل التكنولو و�بتاكر وتطو�ر البنية التحتیة لٕالنتاج يف الب�. كام ٔأّهنا تعزز تدفق املعلومات 
 املنظومة الوطنیة للعلوم والتكنولوجيا و�بتاكر ومعارف أ��داد.

مؤسسات من بيهنا  تُنش�هئا�ىل ٔأن مراكز نقل التكنولوجيا يه مرافق اسرتاتیجیة  23و�ىل حنو �اص، تنص املادة  .15
واس�ت�دا�ا  �ريم ٕاىل حتصیل املعارف العلمیة مراكز البحوث والرشاكت العامة ومؤسسات التعلمي العايل، ويه جتري حبو�

وتُعّرف �ىل حنو معيل، وتصنیف التكنولوجيا ونقلها، وذ� من ٔأ�ل ٕا�داد السلع واخلدمات ٔأو تطو�رها يف املقام أ�ول. 
البحث العلمي  إالداریة واملالیة، وتصبو ٕاىل ختطیط معلیات ةمؤسسات البحث العامة بأٔهنا �یا�ت �متتع �الس�تقاللی 24املادة 

وتعز�زها وتنس�یقها وتنفيذها، فضًال عن ابتاكر �كنولوجيات �دیدة وتطبیقها والتأٔكد مهنا و�رشها ونقلها. وجيب ٔأن �متتع مجیع 
وتطو�ر التكنولوجيا ونقلها. كام ٔأهنا  البحوثمؤسسات البحث العامة ببنية وتنظمي یتي�ان حسن سري معلها من حيث ٕاجراء 

 .ٔأمور من بيهنا، تولید �بتاكر، ومعلیات التطو�ر، ونقل التكنولوجيامسؤو� عن مج� 

�ىل ٔأن نقل التكنولوجيا �شمل ٔأ�شطة نقل املعارف وتطو�ر العملیات ٔأو اخلدمات. كام �شمل  81وتنص املادة  .16
كریة، و�رخيص امللكية اتفاقات تعاقدیة من قبیل تأٔ�ید حصة املفهوم، والتحقق من حصة التكنولوجيا، ونقل حقوق امللكية الف

الفكریة، وعقود املعرفة العملیة، وتدرب الید العام� الوطنیة وتوظیفها. ویُدرج نقل التكنولوجيا كرشط يف جمال املشرت�ت 
العامة للسلع، واملصنفات، واخلدمات، مبا يف ذ� املشورة، والعقود �ست�ریة، و�ريها من ٔأصناف املشرت�ت اليت جترهيا 

ىل الس�یاسة املوضو�ة �� الغرض. ويف معلیات من هذا القبیل، ، �س�تثناء الطلبات املربرة حسب أ�صول، بناًء �ا�و�
قد توضع مؤرشات ومعایري تأٔهیل �اصة ملقديم العروض ا��ن یعزتمون قطع الزتامات ٔأكرب لنقل التكنولوجيا بناًء �ىل 

ا ٔأن الس�یاسة العامة متنح أ�فضلیة للقطا�ات �سرتاتیجیة والقطا�ات اليت املهنجیة اليت حتّددها احلكومة �� الغرض. ومب
آلیاته، اليت س�تكون مشرتطة يف العقود اليت  ختدم الصاحل العام، فينبغي �لهيا ٔأن حتّدد املس�تو�ت ا�نیا لنقل التكنولوجيا وأ

تعني وضعها وحتد�هثا �لتنس�یق مع ش�ىت الكيا�ت تُرب�ا ا�و�، وذ� �الستناد ٕاىل مؤرشات تقنیة واقتصادیة وقانونیة ی 

                                         
 .6867) من القانون رمق 4(10املادة  3
 ) من الالحئة التنفيذیة.3(22واملادة  6867) من القانون رمق 4(15املادة  4
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ّهنا الهیئات احلكومية املعنیة، ميكن ل�و� ٔأن حتّدد حصصا يف سوق املشرت�ت العامة س�نوً�. ومعًال �لس�یاسة اليت  �س�ُ
 .ٕا�وادوريالعامة للمنت�ات واخلدمات اليت تنطوي �ىل �كنولوجيا فائقة، واليت یقّد�ا موردون من ٔأصل 

املدونة العضویة لالقتصاد �ج�عي للمعرفة وإالبداع و�الوة �ىل ذ�، �شري احلمك العام الثامن والعرشون من  .17
ٕاىل ٔأنه من ٔأ�ل �كو�ن الكفاءات الوطنیة يف جمال نقل التكنولوجيا، ميكن توجيه ا�ورات التعلميیة والربامج  و�بتاكر

 ٕاصدار الرباءات من �دید والبحث عن اس�ت�دام �ٍن لها.لتعلمي صوب ا�ٔاكدميیة اليت تقّد�ا املؤسسات العلیا ل 

وٕاضافة ٕاىل ذ�، یعترب الكشف ا�اكيف لال�رتاع الوارد يف طلب الرباءة عنرصًا �امً يف نقل التكنولوجيا، مبا ٔأنه جيعل  .18
�ىل ٔأن  280تنص املدونة يف مادهتا  ��رتاع قابًال للتطبیق من قبل خشص من ٔأهل املهنة يف ا�ال التقين املعين. ومن ّمث،

الوصف جيب ٔأن �كون واحضًا ومكمتال مبا �كفي لتطبیق ��رتاع من قبل خشص ممترس يف ا�ال التقين املعين، دون 
 جتارب ال داعي لها.

آلیة لتطو�ر ا اللواحئ التنظميیةوتعرتف  .19 آلیة لتعز�ز البحث وٕا�شاء أ لنظم يف ٕا�وادور بنقل التكنولوجيا �ىل ٔأنه أ
ولكن إال�كولوجية للمعارف و�بتاكر، ويه مسؤولیة تقع �ىل �اتق وزارة التعلمي العايل والعلوم والتكنولوجيا و�بتاكر. 

بذلت �ودًا ٕالضفاء مزید من الن�ا�ة �ىل نظام الرباءات، واقتضاء الوضوح وكفایة  الوطنیة حلقوق امللكية الفكریة ا�ا�رة
 اليت �ُس�تمل مكسامهة يف نقل التكنولوجيا �ىل الصعید الوطين. الكشف يف طلبات الرباءات

 ٔأملانیا

 تقدمي املعلومات للجمهور �شأٔن طلبات الرباءات والرباءات )أٔ (

شهرًا اعتبارًا من �رخي إالیداع ٔأو �رخي أ�ولویة، ك�ّد ٔأقىص، يف ٕاطار النرش  18تُنرش طلبات الرباءات يف غضون  .20
ما �دا يف احلاالت �س�تثنائیة اليت جيب )، "Offenlegungsschriftعن ��رتاع ٔأو "(الكشف أ�ول لطلب الرباءة 

. ویتضمن الكشف عن ��رتاع 5من قانون الرباءات 50) و5(31�ن �ملعىن املقصود يف البندرسً�  ٔأن یظل فهيا ��رتاع
)Offenlegungsschrift ،والرسومات املُشار  ع، ووصف ��رتاالطلبالواردة يف  مطالبات الرباءة) مج� ٔأمور من بيهنا

ٔأو يف الوصف. والهدف من �رش الكشف عن ��رتاع هو متكني امجلهور من احلصول �ىل   مطالبات الرباءةٕا�هيا يف
معلومات مبكّرة عن حقوق امللكية الفكریة اليت من احملمتل ٔأن تظهر يف املس�تقبل. واعتبارًا من هذا التارخي ك�ّد ٔأقىص، 

�دة �امة، یصبح امللف املتعلق بطلب الرباءة متا�ًا لینظر فيه ٔأي خشص، رشیطة ٔأال �كون ذ� حمظورًا مبوجب حمك وكقا
الالحئة العامة من  1 ، رمق4ٔأال یتّضح ٔأن مثة مصل�ة �س�توجب حامیة البیا�ت �ملعىن املقصود يف املادة قانوين، ٔأو 

 .6البیا�ت محلایة

، اليت تتضمن مطالبات الرباءة، والوصف Patentschrift(7یضا مواصفات الرباءة (وفور منح الرباءة، تُنرش أٔ  .21
والرسومات، ٕاضافة ٕاىل عنارص ٔأخرى. و�الوة �ىل ذ�، �ُشري مواصفات الرباءة ٕاىل �ا� التقنیة الصناعیة السابقة اليت 

 .�ىل حامیة مبوجب �راءة املعين �لطلب يف �عتبار ٔأثناء تقيمي قابلیة حصول ��رتاع املكتب أ�ملاين للرباءاتٔأ�ذها 

                                         
 ) من قانون الرباءات.2(31) �الشرتاك مع البند Patentgesetz) من قانون الرباءات (2و( 1)، امجل� أ�وىل، رمق 1(32البند  5
 )، قانون الرباءات.ب3) و(2(31البند  6
 )، قانون الرباءات.1(58)، 3و( 2)، امجل� أ�وىل، رمق 1(32البند  7
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و�ُس�ّل اكفة املعلومات أ�ساس�یة املتعلقة بطلبات الرباءات والرباءات املمنو�ة اليت ّمت �رشها يف ّجسل حيتفظ به  .22
، وبیا�ت عن الوضع القانوين ببلیوغرافيةات . وحيتوي السّ�ل �ىل و�ه اخلصوص �ىل معلوم8املكتب أ�ملاين للرباءات

. وتقدم 9وإالجرايئ لطلبات الرباءات والرباءات املمنو�ة اليت ّمت �رشها. وميكن ٔ�ي خشص �طالع �ىل ذ� الس�ل
معلومات عن املد�الت املُقيدة يف الس�ل. وميكن ٔأیضا ٔأن یُنرش  10يف جریدة الرباءات�نتظام  نرشاملالحظات اليت تُ 

) وجریدة الرباءات بنسق Patentschriftومواصفات الرباءات () Offenlegungsschriftenكشف عن ��رتاع (ال 
. كام ميكن ٔأن تُنقل املعلومات املنشورة يف منشورات املكتب أ�ملاين للرباءات ٕاىل ٔأطراف ٔأخرى بنسق ٕالكرتوين 11ٕالكرتوين

 .12�دا�ايف معاجلة معلومات الرباءات واس�ت رمن ٔأ�ل �س�مترا

ویُطلع املكتب أ�ملاين للرباءات امجلهور �ىل طلبات الرباءات املود�ة والرباءات املمنو�ة من �الل �دميت النرش  .23
 للنرش�ت جمانیة ا"، ويه قا�دة بیDPMAregister" �دمة والبحث �ىل إالنرتنت. ویقدم ّجسل املكتب أ�ملاين للرباءات

ين، مع ٕاماكنیة �طالع �ىل معلومات عن الوضع القانوين وإالجرايئ احلايل لطلبات والنفاذ إاللكرتوين ٕاىل الس�ل الوط
الرباءات والرباءات املمنو�ة، وٕا��ة املنشورات الرمسیة (الكشف عن ��رتاع، ومواصفات الرباءات، وجریدة الرباءات). 

حنو جوهري جبعل املعرفة التقنیة قاب� للبحث. وتتيح قا�دة البیا�ت خيارات حبث شام� ومعقدة، ومن ّمث فهيي �سامه �ىل 
ربط الوصف املس�تفيض لال�رتا�ات يف الكشف عن ��رتا�ات، ومواصفات الرباءات، تضّم قا�دة البیا�ت و�الوة �ىل 

ٔأیضا معلومات عن نطاق حقوق الرباءات وصالحيهتا، ٕاضافة ٕاىل بیا�ت ببلیوغرافية عن ا�رت�ني، وطلبات الرباءات، 
تتيح ٔأیضًا الفرصة حصاب الرباءات. و�لتايل، ال تتيح قا�دة البیا�ت معارف �كنولوجية مس�تفيضة ل�ٓخر�ن حفسب، بل وأٔ 

لت�دید ٕاىل ٔأي مدى ميكن اس�ت�دام املعارف التكنولوجية حبریة، وأ�طراف اليت ميكن ٔأن �كتسب ت� املعارف من �الل 
 اتفاقات الرتخيص ونقل احلقوق.

ومواصفات الرباءات  ،)Offenlegungsschriftenذ�، یُتاح الكشف عن ��رتا�ات (و�الوة �ىل  .24
)Patentschrift ٕاضافة ٕاىل العدید من منشورات الرباءات أ�خرى من مجیع ٔأحناء العامل، يف قا�دة البیا�ت ا�انیة ،(
"DEPATISnet.كام ٔأهنا �سامه مسامهة �برية يف �رش  ". وتتيح قا�دة البیا�ت مصدرًا وافرًا من املعارف التكنولوجية

 املعارف التكنولوجية، ال س�� من �الل خيارات البحث املس�تفيض يف جسّالت البیا�ت الشام�.

، DPMAdatenabgabeاملكتب أ�ملاين للرباءات ( یتيحهااليت  �دمات تقدمي البیا�تو�رب  .25
يف منشوراته ٕاىل  الواردةاملس�تطاع املعلومات  )، ینقل املكتب ٔأیضا قدرDEPATISconnect، وDPMAconnectو

أ�طراف أ�خرى اليت قد �س�ت�د�ا ٕال�شاء قوا�د بیا�هتا اخلاصة، وتطو�رها، وحتد�هثا، ٕاضافة ٕاىل ٔأنظمة و�دمات ٔأخرى 
�رش  . وبتقدمي معلومات یمت ٕادرا�ا يف ٔأنظمة و�دمات ٔأطراف ٔأخرى، یُبسط املكتب أ�ملاين للرباءات بذ�للمعلومات

 واس�ت�دام معلومات امللكية الفكریة واملعارف التكنولوجية أ�ملانیة ویدمعه.
  

                                         
 ، قانون الرباءات.30البند  8
 )، امجل� الثانیة، قانون الرباءات.1(31البند  9

 )، قانون الرباءات.1(58)، 5و( 3)، امجل� أ�وىل، رمق 1(32البند  10
 انون الرباءات.)، امجل� الثانیة، ق1(32البند  11
 )، امجللتان الثالثة والرابعة، قانون الرباءات1(32البند  12
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 رشوط الكشف عن ��رتاع )ب(

) من قانون الرباءات، جيب الكشف عن ��رتاع يف الطلب بطریقة واحضة ومكمت� مبا �كفي 4(34معال �لبند  .26
اع معلیًا ٕاذا اكنت املعلومات الواردة يف طلب الرباءة ویعترب الكشف عن ��رت تطبیقها.  لشخص من ٔأهل املهنةلیتس�ىن 

. وال 13�زود القارئ املمترس مبا �كفي من املعلومات اليت تتيح � ٕاجناز ��رتاع بن�اح استنادًا ٕاىل معارفه و�اراته التقنیة
اليت ميكن تصورها، یقتيض رشط وضوح الكشف واك�� ٔأن یتضمن الوصف معلومات عن طریقة حتقيق اكفة املتغريات 

. 14واليت یغطهيا التعریف الوظیفي. ٕاذ �كفي ٔأن �شري ٕاىل سبيل وا�د �ىل أ�قل ٕالجناز ��رتاع من قبل الشخص املمترس
واستنادًا ٕاىل الطلب، جيب ٔأن �كون الشخص املمترس قادرًا �ىل اس�تكامل العنارص الناقصة، دون ٔأن یبذل ٔأي �د 

 .15ىل الوضوح من �الل ٕاجراء اختبارات توجهيیة ٕان لزم أ�مرابتاكري بنفسه، ؤأن یتحّصل �

 قابلیة نقل حقوق الرباءات و�رخيصها )ج(

) من قانون الرباءات ٔأنه ميكن نقل احلقوق �ىل الرباءات، وحقوق منح الرباءات، 1(15تُوحض امجل� الثانیة من البند  .27
) من قانون الرباءات 2(15واحلقوق املس�متدة من الرباءات ٕاىل الغري بتقيیدات ٔأو من دوهنا. وتضیف امجل� أ�وىل من البند 

 . اس�تئثاریةٔأو �ري اس�تئثاریة و جزئیًا ٕاىل �راخيص ٔأن ت� احلقوق ميكن ٔأن ختضع لكیًا أٔ 

ميكن ملاليك الرباءات ممن �ریدون ٔأن �ُس�تغل ا�رتا�اهتم، ؤأن تُنقل املعارف اليت تنطوي �لهيا ، 23وبناًء �ىل البند  .28
یُقدم ٕاىل ت� ��رتا�ات، ٔأن یقّدموا ترصحيًا یبدون فيه عن نيهتم مبنح �رخيص. وميثل هذا الترصحي، ا�ي جيب ٔأن 

و�ُس�ل الترصحي املُلزم . ماكفأٔة �اد�املكتب أ�ملاين للرباءات، عرضًا ملزمًا یتيح ٔ�ي خشص اس�ت�دام ��رتاع مقابل دفع 
. و�ُشّجع ذ� �ىل ٕاماكنیة اس�تغالل حقوق الرباءات، 16�شأٔن النیة يف منح �رخيص يف السّ�ل، ویُنرش يف جریدة الرباءات

) من قانون 1(23لتكنولوجيا. ولتشجیع القيام بترصحي من هذا القبیل، تنص امجل� أ�وىل من البند ومن ّمث ٕاماكنیة نقل ا
الرباءات �ىل ختفيض الرسوم الس�نویة اليت �ُس�تحق بعد اس�تالم الترصحي ٕاىل النصف. و�الوة �ىل ذ�، ميكن لصاحب 

و�ى قيامه بذ�، یُعرب صاحب الرباءة بأٔنّه مس�تعد الرباءة ٔأن یقوم بترصحي �ري ملزم یُعرب فيه عن نيته مبنح �رخيص. 
ذ� ال ميثل الزتامًا من قبل ما� الرباءة برتخيص ا�رتا�ه، بل �ريم فقط ٕاىل ٕا�الم املرخص هلم  لرتخيص ا�رتا�ه. ولكن

ٕابطا� يف ٔأي وقت احملمتلني. ويف �ال ُمنحت الرباءة، �ُسّ�ل الترصحي يف جسل الرباءات ویُنرش يف جریدة الرباءات. وميكن 
 دون ٔأن یؤ�ر ذ� يف مبلغ الرسوم الس�نویة.

  

                                         
، Xa ZR 126/07 ،GRUR 2010 ،916الرمق املرجعي: ، 2010یولیو  13، احلمك الصادر يف )Bundesgerichtshofحممكة العدل �حتادیة أ�ملانیة ( 13

Klammernahtgerät/.بّاسة� 
 ،X ZR 67/13الرمق املرجعي: ، 2015یونیو  16، احلمك الصادر يف )Bundesgerichtshofحممكة العدل �حتادیة أ�ملانیة ( 14

Patentfähigkeit eines Übertragungspapiers für Tintenstahldrucker/ .قابلیة الرباءة ف� یتعلق بورق النقل ا�صص للطابعات النافثة لل�رب 
، Xa ZR 126/07 ،GRUR 2010 ،916الرمق املرجعي: ، 2010یولیو  13، احلمك الصادر يف )Bundesgerichtshofعدل �حتادیة أ�ملانیة (حممكة ال 15

Klammernahtgerät/.بّاسة� 
 )، امجل� الثانیة، قانون الرباءات.1(23البند  16
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 معلومات عن املوقع إاللكرتوين للمكتب أ�ملاين للرباءات )د(

یتضمن املوقع إاللكرتوين للمكتب أ�ملاين للرباءات طائفة واسعة من املعلومات لفائدة مس�ت�ديم نظام الرباءات  .29
" التعاون مع مراكز معلومات 1يف النقل الفعال للتكنولوجيا، مثل ما یيل: "وامجلهور ا�ي هيمه أ�مر، بغیة املسامهة 

" ومعلومات �اصة لفائدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة، �شمل 3؛ "18ت" والتعاون مع غرفة حمايم الرباءا2؛ "17الرباءات
 .19ٔأیضا معلومات عن املشورة وا�مع وفرص ا�متویل

 سلوفا�یا

، وتعدیل شهادات امحلایة التمكیلیةاملو�د �شأٔن الرباءات، و  435/2001القانون رمق  من 26و 25معًال �ملادتني  .30
بعض القوانني بصیغهتا املعد� (املُشار ٕا�هيا ف� یيل بعبارة "قانون الرباءات")، ميكن للمودع ٔأو صاحب الرباءة ٔأن یُقّدم بیاً� 

یُعرب فيه �ىل ٔأنه مس�تعد  (املُشار ٕالیه ف� یيل بعبارة "املكتب") السلوفا�یة�ى مكتب امللكية الصناعیة يف امجلهوریة 
ليسمح ٔ�ي خشص �س�ت�دام ��رتاع مكرخص � مقابل مبلغ مناسب. واستنادًا ٕاىل ال�س من املودع ٔأو صاحب الرباءة، 

�ي یبدي موافقته �ىل .والشخص ا20یُقيّد املكتب عرض الرتخيص يف جسل الرباءات وینرش العرض �ىل موقعه إاللكرتوين
ٔأو املكتب بذ� خطیًا، حيصل �ىل احلق يف اس�تغالل ��رتاع. ویُعترب �رخيص من  املرّخِصعرض الرتخيص، وُخيطر 

هذا القبیل �ىل ٔأنه �رخيص تعاقدي و�ري اس�تئثاري، وهو ُمربم ملدة �ري حمدودة وصاحل دا�ل ٕاقلمي امجلهوریة السلوفا�یة. 
. وٕاذا مل یمت التوصل ٕاىل املرّخِصص ٕاىل �ایة تقدمي بیان خطي �شأٔن قبول عرض الرتخيص ٕاىل وميكن حسب عرض الرتخي

، تتد�ل احملمكة اتفاق �شأٔن قمية املاكفأٔة املناس�بة، ٕاضافة ٕاىل رشوط ا�فع، بني صاحب الرباءة واملرخص � احملمتل
 ذ�. لت�ّدد

) من قانون الرباءات �ىل ٔأن 4(37اءة، تنص املادة وف� یتعلق �رشط كفایة الكشف عن ��رتاع يف طلب الرب  .31
 تطبیقها. لشخص من ٔأهل املهنةطلب الرباءة ینبغي ٔأن �كشف عن ��رتاع بطریقة واحضة ومكمت� مبا �كفي لیتس�ىن 

 [هنایة الوثیقة]

                                         
17 https://www.dpma.de/english/our_office/about_us/cooperation/patent_information_centres/index.html . 
18 https://www.dpma.de/english/services/customer_care_services/consultation_inventors/index.html . 
19 _find_information/index.htmlhttps://www.dpma.de/english/services/sme/where_can_i . 
20 offers-https://www.indprop.gov.sk/?licence . 
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