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 المحتویات

 3  ...................................... المعاھدة 
 53  ............................. الالئحة التنفیذیة 

 
 

: یحت��وي ھ��ذا المنش��ور عل��ى ال��نص المّوح��د لمعاھ��دة التع��اون بش��أن الب��راءات والئحتھ��ا ظ��ة الناش��رمالح
التنفیذی�ة. وباإلمك�ان االط�الع عل��ى التفاص�یل المتعلق�ة بالتع�دیالت عل��ى المعاھ�دة والالئح�ة وعل�ى ق��رارات 

بخصوص دخولھا حیز النفاذ والترتیبات االنتقالیة في تقاریر  االتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءاتجمعیة 
ال������دورات المعنی������ة للجمعی������ة، المتاح������ة ل������دى المكت������ب ال������دولي أو عل������ى موق������ع الویب������و الت������الي: 

<www.wipo.int/pct/en/meetings/assemblies/reports.htm> . 

ق فقط في الحاالت التي ك�ان فیھ�ا أشیر إلى حذف حكم من أحكام النص النافذة في الساب وفي ھذا المنشور، 
 ذلك ضروریا لتفادي انقطاع الترقیم التسلسلي.
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�
(*�� .               ����)� (4 �0 "6���� (4 ��A ������A +�&� ����)��� ��*����� �\4 32�-;� ���#�� (4 ��0
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��*����� =�� C��%�.  

 �����5  

�����  

     � B
�� �0 1&�            J0 �]���� (�� 3"������ >�4 ��� "����� "#6�� "%���� ����-�� �� B���
����-�� )��*� �� "*,��� ��0 �� .-
.  

 �����6  

������� �����  

          "������� "���#�� ��6�� 1������ �0 1����� �Z�#� �0 1&� .     "���#�� 1���� ���� �0 1&��
B���� ��A ���� �*�@� �0� 3�+&��� "#6��.  
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��� ��7  

��!"���  

  )1(   ��%��� C��#0 ������ /�2"2"����-�� C,�� "����6 ���� ���*� C�@��� C��%� 1&� 3.  

  )2(  ������� �	
� ������ ��� ��� �� ��� ��� ������ ������ ���� ������� ��� �� ���:  

  "1"  Y>����A �*� (����� 1����� C�@��� P)� <4�� �0 1���� ����� +�&  

  "2"              "�,��� ��- C�@��� P),� P���+�� 1���� ���� 1���� �0 �U���� 1����� +�&
�,��� .��*���.  

 �����8  

�����#�� ��������  

  )1(               1�̂��� 3"�)��*��� "#$��� (4 �U����� >&��� ��� 3T�*��A (����� 1���� ��6�� �0 +�&�
    ����A <�@ (��� ������� �� �D�0 �0 1�� "����	� >�4   "!�'���� (!4 B���;� ������� �� ��� J0 2�� �,

>#���� �0 "���*��� "������ "���#� V����.  

  )2 ) ( 0(        "������ ��%��� C��#0 ������ /�)1(       "����;�� "����� "�0 ��DE� ���
 �\4 3
     ��%��� T�%4� �,���%� C��)1 (             ���!��� �,� (6%� (��� ��DI�� ���
�� �,@�* (� ���� �0 1&�4   �!�

"���*��� "������ "���#� V���� "�'����� "��-�� C��,���@� "%�D�.  

  )1(                (!��� ������� �� �D�0 �0 �#�� 1�� "����	� >�4 1�̂��� J)�� (����� 1����
             "����� P)� >�4 �U�� �0 +�&� 3�,#���� �0 ��'��� "��� "�0 2�� �,����A <�@ .     1!���� ��6� �)A ��0

  ����	� "����� (�����                   �0 "!*U�� "!��� 2�!� "!������ "!�*���� ��!����� �� �D�0 �0 �#�� 1�� "
3�,#����                 /��
!��� �\4 3��#�� "��� ���� ��� >�4 ��_�'� �' ���� (��� 1�� "����	� "�!���� �0

����)��� "����� (4 "����;�� "������� ��DE� ���
 C�#� "����� P),� (*����.  

 �����9  

����� $��  

  )1(  �T����� T���� ���� �0 �,�*���� �� ���� �0 ��'��� "��� (4 C�%� .-
 ��� +�&.  

  )2(                  "!�'���� (!4 B�!� ��� J0 (4 ����%��� .�-
`� O��@�� ��%� �0 "��&�� +�&�
                ��!���� �0 3����� �)� (*����� =�)�� 3������� P)� (4 B�� ��K� "���*��� "������ "���#� V����

"���� �����.  



�������� �	
� ������ �����  

12 

  )3(      ����!,���� ��)� <���� =�)�� 3"�@*&��� "��'�� �#� (��,�� "�)��*��� "#$��� ��#�
                "�@*��� C,@�*0 �������� �,�4 ������� ����� ���� � �0 ������� ����� �,�4 ���� (��� ���#�� (4

"*U���� ����� �� ��A.  

 �����10  

������� ��"
 �
%�  

     (����� 1���� ����A �U���            >�!#�� �0 �U��� J)��� >��� .��*��� ������� C[�@� 1��� 2�� 
"�)��*��� "#$���� ������� P)� >� (6%� ��� �%�� >&����.  

 �����11  

����� ����� ��&'� $��(� )���
  

  )1(                3(���!�� ����a� F����� (����� 1���� C[�@� F���� ���� �0 ������� C�@� 1��� ���
���� �0 ��
1���� C�@� ��# >� �:  
  "1"                 C[�@� 1��� 2�� (��� 1�� ����A (4 <#�� ��A T"���� �%��� � 1���� ���� �0

Y"�@*&�� �0 "��'�� �#� ��A /&�� 1��@; �������  
  "2"  Y�,��� .��*��� "N���� ��#� (����� 1���� �0  
  "3"  "������ ���*�� �';� ��� ��6�� (����� 1���� �0:  

   ) 0(  AY(��� 1��� ���0 �' 1���� �	� ���� ���
  
  )1(  Y�';� ��� ��#�� ��'��� "��� ����  
  )X(  Y>��� .��*��� >&��� ��� ���� 31���� ���� C@�  
  )�(  YT���� �Z��� >*0 P���8 (4 ���� �+&  
  )�(  "���# 1���� �0 1��� �Z��� >*0 P���8 (4 ���� �+&.  

  )2 ) ( 0(     C�@� 1���� ���� �)A            3>��@!� �!'� 3(4��@!� � (����� 1���� �0 ������� 
   ��!%��� (4 ������� ���
��)1(   �!�A 1!���� ���� ����� "�)��*��� "#$�� T�%�� C�%� �0 >��� 1&� 3

C+��� 7�#���� ���&A.  

  )1(              1��� ��� 1&� 3"�)��*��� "#$�� T�%�� ������ P),� 1���� ���� 1�&�@� �)A
� �0 ������� C[�@�(����� ������ F���� >*0 V�@0 ��� 1������ 7�#���� C[�@� F���� ���.  

  )3(      ������ ������ /�64)4(           (!4 �����!�� ���
�� (4��@� (��� 1�� �� �\4 3
   �� ��*���"1 "  ��A"3 "   ��%��� ��)1 (            �!� T������� >��� 1���� 3(��� ����A F���� >� ��_��� �' �����

�� (����� ������ F����"*U�� "��� �� (4 ��DE �� J���� (*���� ����a� .  
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  )4(              �!� ��!*��� (4 ������� ���
�� (4��@� (��� 1�� ��"1 "   �!�A"3 "  �!�
��%��� )1("���*��� "������ "���#� V���� "�'���� C�,�� 1@# J���� (*���� ����a� �D��� �� 3.  

 �����12  

����� �
%��� *�� ����� ����� +,������ -���� ���� *���   

  )1(           (����� 1���� �� "-@*� ������� C�@� 1��� 8��#�")    ��!����� C�@� 1��� ����(" 3
   "-@* /4���") "���;� "-@*�� ("       2�-0 "-@* /4��� 3(����� 1����� ��A") G#��� ���� ("   ����A �!�A

 ������ (4 �,��A ��
���� "��-��� (����� G#���16�� T�%�� =�)� 3"�)��*��� "#$.  

  )2(  "��@��� (����� 1���� "-@* "���;� "-@*�� ��.  

  )3(               "!�,��� ��!- "���;� "-@*�� (����� 1����� C�@�� C� �)A T���#@� (����� 1���� ��
�,��� .��*���.  

 �����13  

����� ����� �. ���� *�. ��/�	��� �
�%��� 0��� ����%��  

  )1(     U�� 1��� J; +�&�             �!�' (���!�� 1���� �� ���� (����� 1����� ��A 1��� �0 �
        ������ (4 >��� .��*��� ������ F���� ���#20 .        ��A ������ P)� �@�� �0 (����� 1����� ����

"����;� F���� �� T������� �#�� C�� ��6%*� �� ���� �'� ��@0 (4 �U���� 1�����.  

  )2 ) ( 0(      J0 (4 31���� ����� +�&�          ��A (����� >��� �� ���� �@�� �0 3��� �'� 
�U�� 1��� J0.  

  )1(                ��!@�A (����� 1����� ��A 1��� �0 3��� �'� J0 (4 31���� ����� +�&�
       �U�� 1��� J0 ��A (����� >��� �� ���� .         1����� ��A ������ P)� �@�� �0 (����� 1����� ����

���� �'� ��@0 (4 ���)���.  

  )X(   J; +�&�            ����� C�@� (4 >��K� C�� (����� 1����� ��-� �0 (*�� 1��� 
      "������ ��%��� (4 �,��A ��
���)1 .(             �)!� �!�� ����)!��� "������ ��%��� <��� � 3"��#�� P)� (4�

1�����.  
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 �����14  

����� ����� �, 12��� 34�5 6	�  

  )1 ) ( 0(  ��� 1���� �0 �� <%#�� �0 ������� C�@� 1��� ���(��:  

  "1"  Y"�)��*��� "#$�� T�%�� >��� /]'��  

  "2"  Y1���� ���� ��A "�@*��� �,��� .��*��� ��*����� ��6��  

  "3"  YT�*��*� ��6��  

  "4"  YT��-�� ��6��  

  "5"              "!������ ���
!�� 3"�)��*��� "#$��� >� (6%� �� <��* (4 3(4��@�
�,��� .��*���.  

  )1(      ������� C�@� 1���� ���� �)A          ���!� �0 >��4 3���
�� P)� �#0 ������ C�� 
        ���%��� "�,��� ��- (����� 1���� 7�#�� ��A 1���� ���� .    1!���� �)!� �!� 3=�) �4��� C� �)A�

=�) ���A ������� C�@� 1��� ���� 3T���#@�.  

  )2(                    C[�@!� 1!��� �!�4 3�!���� 1���� (4 X��� C� C�@� ��A (����� 1���� ��
0 �)A
������     =�)� 1���� ���� ��-� �0 � .           "!�,��� ��- C�@��� P)� C�%� �0 )$�*� 1���� ����� +�&��

 �,��� .��*��� .              C�@� 1��� 1*�& �� C�@��� C�@� F���� "��#�� P)� (4 (����� ������ F���� ���
��� C� �,*	� ����)��� C�@��� ��A ���
A "�0 �� �A� 3�������.  

  )3 ) ( 0(    � ���� �)A          ������ ��� ��*� ���%��� C�@��� �0 ������� C[�@� 1���3)4"(4 "  C!�
             ������ ��� ��*� ��%��� C@��� �0 �0 3�,��� .��*��� "�,��� ��- ��@�4)2 (     �!�A "�@*��� ��@� C�

=�) ���A ���!���� C�@� 1��� ���� 3T���#@� �� (����� 1���� �\4 3"*U���� ����� �� "��� "�0.  

  )1(  A            ������ ��� ��*� ��%��� C@��� �0 ������� C�@� 1���� ���� �)4)2 (    C!� �!'
              "*U���� ����� �� �D�0 �0 ��#�� "��� ��A "�@*��� ���%��� "�,��� ��- P���@�)    ��A "�@*��� V�� ����

  ����� P)� /��&(               "�,��� ��- �,��A "�@*��� C@��� ���@� C�� C� (��� ����� =�� ���� �\4 3  �� ���%���
=�) ���A ������� C�@� 1��� ���� 3T���#@�.  

  )4(                  �0 3(���!�� 1!���� (!��� ����A F���� P������ �� 3������� C�@� 1���� ���� �)A
      �� ��*��� (4 ������� ���
��"1 "  ��A"3 "   ������ ��11)1 (      3�,��� .��*��� "�,��� ��- B��@� C�
T���#@� �� ���)��� 1���� �\4=�) ��� �0 ������� C�@� 1��� ��� �U���� 3.  
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 �����15  

����� -����  

  )1(  (��� G#� �#� ���� �0 1&� (��� 1�� ��.  

  )2(  "���� ��) "%��@�� "���*��� "�*%��� "��# �� B
��� �� (����� G#��� �� 9�N��.  

  )3(             ��� )-0 /� 3"���#�� 1���� V�@0 ��� (����� G#��� 2�&� �0 1&�   C�!@���� B�
)��#�� �6�'� �)A (������� ���.  

  )4(           ������ (4 �,��A ��
��� (����� G#��� ����A ���16       "�*%��� "��# B�
��� ��A �@� �0 
                 ���!#�� /��& (4 /&�� �0 �,���� 3�,� "#����� �$�@��� �,� 7�@� J)�� ��%��� "���� ��) "���*���

��� (4 ���#��� <$�D��� "���&� ��A"�)��*��� "#$.  

  )5 ) ( 0(       2�!� �0 ��'��� "���� (*���� 1����� 2�� ���� J)�� (*���� 1���� 1#��
                 ���
�� T�%��� =�)� "����� P),� (*���� /��
��� 7�@ �)A >� +�&� 3"����� P)� C@�� ��� J)�� 1�����

             (����� G#��� >��
� G#� ���&A 1��� �0 /��
��� �)� (4 �,��� .��*���)"   /��!��� (��� G#� ("
1���� �)� ���.  

  )1(                3"!����� P)!� C@�� ��� J)�� 1����� �0 ��'��� "��� "�; (*���� 1�����
                   P)!,� (*��!�� /��
��� 7�@ �)A 3/����� (��� G#�� >��� ���� (*�� 1�� J0 /6-b� �0 >� +�&�

=�)� "�����.  

  )X(          (����� G#��� ����A /����� (����� G#��� �����       ���!��� (!4 �,��A ��
���16 
                  1!����� 2�!� T�!���� T����� T���� (*���� 1���� ��� �)A 3(����� G#��� ���&\� "��-� ���� (����

      ��������� ����%��� (4 >��A ��
���)0 (�)1 .(            ����A 2�!� "!N�� T���!#� (*��!�� 1���� ��� �)A�
G#���          ���&A ��� 3�,� ������ "��M� ��K �,*0 (�����        ���!� "�&�� ��� ��*� /����� (����� G#���

                 �!�A "�@!*��� �!,���%� ��,� �' ����)��� ������ ����� 3"������ ������� ���%� "N�� 1���� ����
"������ ������� ."������ ������� ��%��� ��
�� T�%4� 3��6�'�� �*� 3"�&����� (*���� 1���� C�%��.  

 �����16  

����� -���� ����  

  )1(                T�!�*�� T����� ���� �0 +�&�� 3(����� G#���� "���� ����A (����� G#��� ���&A �����
          "!��- ����!%� ����A �,���,� ��6��� 3����-�� ������� (����� �,���� 3"���� "����# "�8*� �0

            ��!��� �#� ���� (��� ������-��� "������� "���*��� "�*%��� "��# �� (%�D���� G#����   �����!� 
����-�.  
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  )2(                 C�@�� B��� 1��� �� ��� ���� 3(����� G#��� ��#�� ����A �� �D�0 ��&� "��# (4
             ��%��� (4 >��A ��
���� ������ J��@�� <����� C��#; T�%4� ����� �0 �������)3)(1 (   ������ �!��#�

         �)� 2�� "������ "������ ������� G#� ���&\� "��-��� ������� �0       ��
!*A ��# ��A =�)� 31����� 
(����� G#��� ��#�� ����A.  

  )3 ) ( 0(        (����� G#��� �����A ��� �0 "��&�� ��� .      "!�0� (*�� 1��� J; +�&��
           "������ ��%��� (4 �,��A ��
��� ���
�� (4��@� "���� "����# "�8*�)X (      G!#��� ����\!� �U�� �0

(�����.  

  )1(     ��� ��� ������ B'���          "!����#�� "!�8*��� �0 (!*��� (*���� 1����� "%4
                  "!,& �� (����� 1������ ",& �� "�8*��� P)� �0 1����� �)� ��� <���� C���A ���� "�*��� "������

      =�) ��� "��&�� <4��� �0 ��� 32�-0 .        ��6!��� 3��,����+���� ��4���� <�%# <����� �)� ��#��
     �� T�#��� T��,� .��-�� >&� ���           �!���%�� /!��& <����� �����)��� "�8*��� �0 1����� 1*�& 

�,������� (����� G#��� "����.  

  )X(               "!����� ���� ��A "�@*��� ���@ � 3��*��� ��������� ��� "�)��*��� "#$��� .*�
              �!�� �!���� �0 1!&� (!���� 3"�8*� �0 1��� �� ������ ��' �,�4��@� �0 1&� (��� 3<$�D����

���@������� ���4 ���� �,$�.  

  )�(   2�-0 ������ ������� ���� ��+�� �� ���#� ����� ������ J�&�.  

  )�(                 "!����# "�8*� �0 (*�� 1��� J0 ����� T����' )-�� �0 ��' 3"��&�� ���
                    �!�A /��@!� �0 3��!���� �)� ���4 ��6%*�� 7�@� �0 ��' =�)�� 3������ �)� ���4 ������ �0 3"����

                ������ (4 �,��A ��
��� (*%��� ������ "*&� ��
�@� �0 �,���� 3"�*��� "�8*��� �0 (*��� 1�����56 3
"*&��� P)� ����� �DA.  

 �����17  

����� -���� ���� 7� ��8�9
� �4���� �����4(�  

  )1(                ��!����� P)!� C�!�#; /6-� (����� G#��� ����A 2�� ��)�-�� 1&���� �����&��
              /� 3"�)��*��� "#$���� ������� P)� C��#; T�%4� 3(����� 1����� >���� J)�� <������ "�)��*��� "#$����

����)��� ������.  
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  )2 ) ( 0(  (����� G#��� ����A �0� �)A:  

  "1"               �!�� ��!*� >D#�� ������ C+��� � ��6��� <��� (����� 1���� �0
� C�� ��%�� 3"�)��*��� "#$���3.��-�� �),� G#��  

  "2"                ���
!�� (4��@!� � C�!@��� �0 "���#�� 1���� �0 B���� �0 �0
3��D� G#� ���&A ���� � G�#� �,��� .��*���  

                   ���!�A J�!&� �� >*	� (����� 1������ 1���� ���� ��-� �0� =�) ��� �0 ������ P)� ��� ���
(����� G#��� ���%�.  

  )1(       ���#�� 2�#A �	
* �)A      "������ ��%��� (4 �,��A ��
���)0 (   9�!� ����'���
                  C�� �0 ��� 31������ P)� ��A "�@*��� =�) ���� �0 C+�� (����� G#��� ���%� �\4 3�%4 "���#�� 1����

 ������ >� (6%� ��� T�%�� 2�-;� 1������ ��A "�@*��� ���%��� ����A18.  

  )3 ) ( 0(         �0 (����� G#��� ����A �0� �)A          ��!#� ��!
 (4��@!� � (���!�� 1����
               "�4�6A C�@� /4� ��A 1���� ���� ���� �0 �,��4 3"�)��*��� "#$��� (4 ������ >&��� ��� ����-�� .

                ����-��� <��� (��� (����� 1���� ��+&0 ��A "�@*��� (����� G#��� �� ����%� �� �0 ������ ����
     1������ (4 T��0 ���)���")���-�� (@�$��� �("            "!%����� (���!�� 1!���� ��+!&0 �!�A "�@*���� 3

                 ��!- "!������� "�4�!6�� C�@��� ���@� C� �� �)A ����)��� C�@��� �,*� ���@ (��� ������-���
�,��� .��*��� "�,���.  

  )1(               ��
��� (����� G#��� ����A ���� �0 "*U�� "��� "�; (*���� 1����� 20� �)A
  ��� (4 �,��A   "������ ��%)0 (              >!*\4 3"�4�!6�� C�@��� /��& 1���� ���� ��@� C� �)A� 3������ �� �,�

                  "!&��* G#� �#� ��� C� (��� (����� 1���� ��+&0 �	� (6%� �0 "����� P),� (*���� /��
��� +�&�
                    1!���� ���� /4�� C� �� =�)� 3"����� P)� (4 ��DE �� �,� �� ��A "�@*��� "��#@� �� =�)�  T��!@�

����)��� "����� (*���� 1����� T���-.  

 �����18  

����� -���� ���2
  

  )1(  >��� .��*��� ��
���� �,��� .��*��� "�,��� ��- (����� G#��� ���%� ��.  
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  )2(               1���� ���� ��A P����A ��&�� (����� G#��� ���%� ��@�A (����� G#��� ����A �����
(����� 1����� ��A�.  

  )3(         ���!��� (4 >��A ��
��� ����� �0 (����� G#��� ���%� C&���17)2)(0(   �!�� T�!%�� 3
"�)��*��� "#$��� >� (6%� .>����M@� �#� ���� �0 (����� 1����� ����&���� ���.  

 �����19  

����� �
%��� 7� ������� ����� 0�	
  

  )1(         ��� 3(����� G#��� ���%� 1���� ���� C�@�� ����         1!���� ���!� (!4 <#�� >� �
                ��!- (����� 1����� 2�� ������� ����A <��� �� 3��#�� ��� (����� 1���� (4 ������� "���#��

  �,��� .��*��� "�,��� .             3"�)��*��� "#$��� >� (6%� ��� T�%4� 3T����-� T�*��A �,� <#�� �0 >� +�&��
0 �� �,� ���� �' �� ��#�� ������� >�4 O�
�C�@���� B���� (4 �D.  

  )2(                  �!*� (���!�� 1!���� (4 ��� ��� ����-�� �� B
��� ������� +��&�� �0 1&�
>����A.  

  )3(                �!� B
��� +��&�� ����� ���&\� 7�@� "*U�� "��� "�; (*���� /��
��� ��� �)A
 ��%��� C��#0 "���-� �\4 3����-��)2 ("����� P)� (4 �D;� "���� ����.  

 �����20  

���	��� �
�%��� :;��  

  )1 ) ( 0(                �!��%�� T����
!� (���!�� 1���� �U�� 1��� ��� "�)��*��� "#$�� T�%�� c]���
   (����� G#���)          ������ (4 �,��A ��
��� ��*����� �� =�) (4 ���17)2)(1 ((     (4 >��A ��
��� ������ �0

 ������17)2)(0(� 1����� ��� C� �� =�)� 3T��$+& �0 T���� H���� �)� �� �U��� .  

  )1(       "�&�� ��� H���� ���
�)     >!��� .��*��� >&��� ��� ��� (   �0 �!��%���
�����)��� ���a�.  

  )2(          ������ T�%4� "���#�� 1���� ���� C� �)A19)1(        .*!�� ��6�� �0 1&� H���� �\4 3
       � �0 3�,����� �,����A C� ��� 1������ ������            C!� �!� �!��#� /� �,����A C� ��� 1������ ������ .*�

   �,��� ����� �� >��-�A .               ���!��� (!4 >!��A ��
��� ����� ��� ���
� �0 ��6�'�� �*� 1&� ���
19)1.(  
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  )3(              ����)��� <$�D��� �� ���� ��@�A 3"�)��*��� "#$�� T�%�� 3(����� G#��� ����A �����
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 �����21  

����� �����  

  )1(  "������ ������� �
*� �0 (����� 1����� ���.  

  )2 ) ( 0(           "������ ��%��� (4 �,��� .��*��� ����*D�@�� ������ /�)1 (   ���!��� (4�
64)3(6%*� ��4 (����� 1���� (����� �
*�� 2�&b� 3 ��181���� �)� "����0 F���� �� T��,
 .  

  )1(                 J0 (!4 (���!�� >��� �
* (����� 1����� ��A 1��� �0 1���� ����� +�&�
           "������ ��%��� (4 �,��A ��
��� "�,��� ��6%*� ��' ��� �'�)0 .(      (������ )-�� �0 (����� 1����� ����

"�)��*��� "#$�� T�%�� "�+��� �����&��.  

  )3(  &b�             ���!��� (4 >��A ��
��� ����� �0 (����� G#��� ���%� �
* 2�17)2)(0 (  T�!%��
"�)��*��� "#$��.  

  )4(  �������� �� =�) ��K� >��
� (����� �
*�� "N� "�)��*��� "#$��� ��#�.  

  )5(               ��!������� C�!��A ��' T���#@� ��0 �0 (����� 1���� 1#b@ �)A (����� �
*�� 2�&b� �
"�*%����
*�� .  

  )6(                1��d!� "���-� T���@� �0 ������ ��6�� (����� 1���� �0 (����� 1����� 20� �)A
                    >!*\4 3"!�)��*��� "#$��� (4 ��#� �� ��� T�%�� ��N�� �	
 �� �#� ��*��A �0 3C��� C�8*�� �0 "����

             � "4�)#��� C�@��� �0 ������� ���� ���� /� >����
*� �� �,4)#� �0 >� +�&������ .   C�%� �0 >����
��
�� �),� "4�)#��� ���%��� �� "��- ���� 1���� �*�.  
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  )1(               (����� 1���� �� ���� �U�� 1��� ��� C�%� �0 1���� ���� ���)     �!�� C!� ��
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) ��6�'�� �*� ( +��&�� � "�,� (4 "�*���� C�@���301F

)1(   "!����;� F���!� �!� T������� T��,
  . �)A�
               "!��-��� 2�!-;� ���!%��� ��������� ���-��� C@� ���#� "*U���� "����� (*���� /��
��� 1[���

      4 �,���%�� =�) CK� O��@�� /� ���-����          �0 1���� ���� ��4 3(*���� 1���� ����� <#� F���� (
                  ��� J)�� 1����� �0 "����� P),� (*���� 1����� 3"6���� (4 ���� �' ��� C� �� 3��*����� P)� C�%�

 +��&�� � "�,� (4 �,�@��30
(*)"����;� F���� �� T��,
 .  

  )2(          � ��� ��*� T�*��A (����� G#��� ����A ����0 �)A  �����17)2)(0 (     J0 ���!�A C�� ����
    ��%��� (4 �,��A ��
��� �����&�� +�&*� "�+��� "�,��� �\4 3(����� G#��� ���%�)1 (  ���!��� P)� ��

 ��%��� (4 �,��� .��*��� �,@�* ����� �,��� 7���)1.(  

  )3(                  (!4 �!,��� .��!*��� �,��� �� (6%*� T�,� ��#� �0 (*�� /��
� J; +�&�
�� ����%�)1 ( �0)2 (����%��� ����� (4 �,��A ��
��� �����&�� +�&*A �&0 ��.  

 �����23  

������� �����4(� �<�  

  )1(                  "!�,��� ��6!%*� ��' �,�#4 �0 "������ ������� G#� �
��� �0 �U�� 1��� �� ���
 ������ ��� ��*� �,%���� 1&����22.  

  )2(        ��%��� C��#0 �� CK��� ���)1(3          7��!� V����� ��� ��*� 3�U�� 1��� J; +�&� 
��� �'� J0 (4 �,�#4 �0 "������ ������� "&��� �
��� �0 31���� ���� ��.  

 �����24  
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  )1(       ������ C��#0 ������ /�25         �*��� (4 �,��A ��
��� "��#�� .-� ���4 "2 "   ��DE �\4 3P�*�0
�       ������ (4 �,��� .��*��� (����� 1���11)3 (         L$��*�� ���+�� �),� ����� 3"*�� "��� "�0 (4 ��+�

"����� P)� (4 (*���� 1���� 1#@ ��� "������� �,@�*:  

  "1"  Y"����� P),� >*��� �0 (����� >��� 1���� ���� 1#@ �)A  

                                                           
)1(

    ������ �	
�� :          &��'� (� &��� (� ���'�)� *!���� (�+�+� �	,�� -�	� /�
� �/  (�
��2002    1�2� /� 3�) 
             1�2�� 4! �%'�� /!� ����� (���%� 5� 4! �,�� 6#7' ��#� 1�2�� ��8� (9�7� .     �	:,�� -:�	� &;��

    3�< *!���� (��,7�31 ���� /  ��!=2002  ' -���
              �:� &:�'%� 4! (� (9�7� 1�2� /� 3�) >����� 4! #7
   *#��� ?��#22)1 (        B'��� ����� (���%� 5� �&#7�� �	�2, �� �-�,��� ��C .     -:%�7��� ?���:�8D� �,���

      ?����8D� 4�� 1<
 /�� -�	�� �,�� 6#7'     *#:��E� ��           ��:�� (��:�7� 3:�) �:'��� 5:F�� 3:�)� :
>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html<.  
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  "2"           ������ ��� ��*� T���#@� (����� 1���� ��e0 �)A12)3 (  �014)1)(1 (
 �014)3)(0 ( �014)4( ������ ��� ��*� T���#@� "����� P)� ���� ��0 �)A �0 314)3)(1(Y  

  "3"             ������ (4 �,��A ��
��� �����&�� 1���� ���� +&*� C� �)A22  ��- 
"%����� "�,���.  

  )2(        ��%��� C��#0 �� CK��� ���)1(       �DI�� 8��#� �0 �U�� 1��� J; +�&� 3  .��*��� �
 ������ (4 �,���11)3 ( ������ ��� ��*� ��DI� P),� 8���#�� T������ ��� C� �A ��#25)2.(  

 �����25  

��/�	��� �
�%��� ���4 �� �	4�����  

  )1 ) ( 0(               1���� �0 ���0 �0 (����� ����a� F���� ������ ������� C�@� 1��� 94� �)A
     ,�*� �)A �0 3T���#@� �� (�����          ���!��� (4 "#6���� "8#���� ��A (����� 1����� �12)3(   �!�4 3

      �!� �!� ���� ��@�A ��A 31���� ���� 1�� ��� ��*�� 3�'� ��@0 (4 ����� �0 (����� 1�����
1���� ���� P��# J)�� �U���� 1����� ��A B���� (4 ���&�� "%�D�.  

  )1(            "��� "�0 ���� �0 ������� C�@� 1��� ���0 �)A      1!����� �!�4 3���#@� ��
                   "!%�D� �!� �� ���� ��@�A ��A 31���� ���� 1�� ��� ��*�� 3�'� ��@0 (4 ����� �0 (�����

"����� P),� (*���� 1����� ��A B���� (4 ���&��.  

  )X(           "������ ��%��� (4 >��A ��
��� 1���� C��%� 1&�)0 (  �0)1 (    "!�,��� ��!-
�,��� .��*���.  

  )2 ) ( 0(    /�     "������ ��%��� C��#0 ������)1 (     (*���� C@��� ���@� ��
�)  �6�'� �)A
��#�� (    "�$���� "�&���� C��%��)  ��%��� >&��� ��� (        �!� ��� �U��� 3�,��� .��*��� "�,��� ��-

                ��%��� (4 �,��A ��
��� "8#���� �0 ����� �0 94��� ��� �)A �� ��%� �0 �U�� 1���)1 (   �!� �!,�
���      "�)��*��� "#$���� ������� P)� C��#; T�%�� ��� .         ��!��� �0 94��� �0 �U���� 1����� 20� �)A�

                   ��!�KA �0 	�- ����� (� "8#���� �0 �0 3������� C[�@� 1��� 1*�& �� ���KA �0 	�- "&��* ���
             "��� (4 P��DE .-� ���4 (����� 1���� ���� �0 >��4 3(����� 1����� 1*�& ��    ��� 3�U���� 1����� 

/%� C� ���K�� �0 	�-�� �)� ��� ��.  

  )1(             .��*��� "�,��� ��6%*� �� (����� 1����� ��A "���;� "-@*�� ���� �)A
    ������ (4 �,���12)3 (              "������ ��%��� C��#0 �\4 31���� ���� 1*�& �� ���KA �0 	�- J0 1�@�)0 (

��A ��
��� ���#�� (4 �A <��� � ������ (4 �,48)2.(  
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  (*���� /��
��� (4             ���# (4� 3"�*���� �������� "%����� ���#�� ",��
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  )1(                  >��!
 G�# �� 3(����� 1���� (4��@� �0 ��� (*�� /��
� J0 (4 .*�� +�&� �
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  "2"               �0 �������� T����DA ��*A� (����� 1���� �� T��+& ���� � (��� <$�D��� C��@��
                 ��� �)A 1���� ���� /�'�� 1&��� (����� 1���� ���	� =�) (4 ��� 31���� �)� (4 ������� ��*����

������ �'� >���� �0 >�D�� >'� �' 1���� �)�.  

  )3(    +�&�              "�0 C�,�� (4 31���� ���� ��� C� �)A (����� 1���� 94�� �0 �U���� 1�����
���-��� V�� >*0 ��A T��8* (*�� 1�� ����� T��M� 3(*���� �,��
�� T�%��� "*U�� "���.  

  )4(                  �!�� 3"!�*���� ��!����� ���6!� �0 ��
 .-� ���4 3(*���� /��
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      �8* ",&� �� ���� �������             P)!� (!4 �!,��� .��!*��� ��������� �� �640 ������� (����

                "!�0� C��!#���� (*��!�� 1����� +�&� >*\4 3"������ ������� ��A "�@*��� "�)��*��� "#$���� �������
                 �!�� �!��;� ��������� <��� �0 �,�@�� ��� (��� �+,&;� �0 "*U���� "����� 2�-0 "��-� �+,&0

  � "������ �������               ��!������� <!���� ��� 1���� ���� ��� C� �� =�)� 3���-;� ��������� �� T��
(����� >��� ��� "�)��*��� "#$���� ������� P)� (4 �,��� .��*���.  
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  )5(                  "�0 "��# �� �#� >*0 ��� P��@�� ���� �� "�)��*��� "#$��� �0 ������� P)� ��6�� �
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"�)��*��� "#$��� (4 �0 ������� P)� (4 P���#� C��.  
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                 "�@!*��� (*���� �,��
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            /� =�)� 3V�@;� �)� ��� .#�� � (��� "�*���� ������� J���&�� (*���� �
*�� ��A C��#0 ������ 
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  "4"           ���*��� (4 ��,��A ��
��� �����&�� �� +�&*A �0"1 "�"3"    �����&�� �� �0 3
 ���*��� (4 ��,��A ��
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 �,��� "�,� ��6%*� ��' ������ 1�� ��� ��*� (����� �
*��18"����;� F���� �� T������� T��,
 .  

  )4(                 .��!*��� ��!DI� J�@� �0 ��� .*� �0 "*�� "��� "�; (*���� /��
��� +�&�
    ��%��� (4 �,���)1 (    � F���� �� T������� �A            �!�� J)!�� 1!����� �0 "����� P),� (*���� 1����� C[�@

             ������ C��#; T�%�� >� �
* J)�� >&���� (����� 1���� �� "-@* �,�@��21 .    ���)!��� 1����� ����
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  )1 ) ( 0(   ������ /�     "������ ��%��� C��#0 )1(         ����A� (���!�� 1!����� �� �� ��� 3
                   �)!,� (���!�� �
!*�� ��' (����� 1���� ��� ������ ����A �0 .-
 J; �*)	� �0 (����� G#���

>*� 7����� �0 ������ 1�� ��� ��*� �A 31����.  

  )1(        "������ ��%��� C��#0 <��� �)0 (     ��� ����A �!�A ���#�� ���    (���!�� G!#
 ������ (4 �,��� .��*��� ���#��� 3"��-���13 ������ (4 �,��� .��*��� ��K����� 320.  

  )2 ) ( 0(                �A 3(���!�� 1���� ��� ������ ��N�� �)	� �0 (*�� 1��� J; +�&� �
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  "1"  
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  "2"   ������ ��� ��*� (����� 1����� .�-�� H���� C[�@� F����20Y  

  "3"   ������ ��� ��*� (����� 1���� �� ���� C[�@� F����22.  

  )1(        "������ ��%��� C��#0 /*�� �)0 (          �!' >!*	� ��N�� ���-A �� (*�� 1��� J0
       '���� P)� �
* �� >*�� �0 >*��� 2�&" .            2�!@ ��6�� �0 +�&� � �
*�� �0 ���-�� �)� �0 ���

 "��I� ��*����� :               1!���� C!'�� (���!�� ������ F����� 1���� ���� C@�� ������� C�@� 1��� ���#�
����-�� C@�� (�����.  

  )X(        "������ ��%��� C��#0 /*�� �)0 (          ����@!�� O��@!�� �!� �U�!� 1��� J0
�� ������ "�$�6%��(����� 1���� �.  

  )3(      ��%��� C��#0 <���)2)(0 (           ���!#�� .!-� ���4 �A 3������� C[�@� 1���� �� ���
 ������ (4 �,��� .��*���12)1.(  

  )4(         ���� ��
� 3������ P)� <���� 9��K;"����� "       �!f��� (��� �$�@��� �� "��@� "�0
      ���� H���� (������ ��6��� 3����� �� ��N��  C��� �
*��� J� .         1!��� J; +�!&� � 3=!�) /��

                  �,��� "�,� ��6%*� ��' �0 (����� �
*�� ��' >� "�&�� �0 T����� T���� �
*� �0 "��� (*��20   T��,!
 
����)��� "�,��� ��6%*� �*� (����� �
*�� C�� C� �)A "����;� F���� �� 1@#�.  
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  )1(                C�!�#`� T�!%�� (��� J��,�� .#�� 3������ 1�� ��� ��*� 3(����� 1���� /6-�
"�)��*��� "#$��� C��#0� P�*�0 �������.  

  )2 ) ( 0(               "�+��� ��'��� "��� (4 T���%� "�)��*��� "#$��� C�,�� (4 �� 31�� ���� ��
     � P)� �� (*�D�� ����� C��#	�             C[�@!� 1��� 2�� ���0 �' (����� >��� ����� 3�,�*���� �� �0 ������

                  .#4 ���&� 1��� C�%�� �0 >� +�&� 3"����� P)� C@�� ��� J)�� 1����� �0 "����� P)� (4 �������
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  )1(               "!���� ����� ����A <# C,� ��)�� .�-
`� O��@�� ��%� �0 "��&�� +�&�
  � ����� C��%��               ������� P)� (4 B�� ��K "��� (4 ����%� ��*�� �)A ��# (��� J��,�� .#4 ���&

"����� P)� (*���� �� �0 �,*� (*�D�� ����� C��#	� "�+��� ��K �0.  

  )3(            (����� 1���� �� "���*� ����� (����� J��,���� .#��� 1�� ����A 1&� . 1&��
�� ����� �,��� .��*��� ��*����� ��6�� �0����%��� ��
��� "N���� T�.  

  )4 ) ( 0(                  1!���� ���!� J�!*� (���  ��'����� ����� �0 "����� 1���� ��#� �0 1&�
       �,�4 (����� J��,���� .#��� L$��* C��-�@�") ����-��� "����� .("      "�4�!6A ��'��� ��� ����-� +�&��

��'����� ����� ��� ���%� �0 1&� ����-�� �0 ��� 3�� ���4 ������ T�%�� �,*��� <�@ (��� 4.  

  )1(          ��%��� (4 C,��A ��
��� ������� (����� +�&�)2)(0 (      "!��� "!�0 �����-� �0
   (*�D�� ������ "�+��� ��'��� .            ��!%��� (!4 C,��A ��
��� ������� (����� +�&� � ����)2)(1 ( �0

       (���� (*�D�� ������ "�+����� ��'����� ����� 2�@ �����-�         �!#� ��!�� �; ������@� �� �*��0 
�����)��� ������� (���� ����-�.  

  )5(  =�)� ���%��� "�,��� ��- �����@� 1&����� �,��� .��*��� C�@��� 1���� /6-�.  

  )6 ) ( 0(   ������ (4 �,��A ��
��� (����� J��,���� .#��� ����� 1���� C��%� 1&�32.  

  )1(  <#� ����-� J0 C��%� 1&�(����� 1����� .  

  )7(  =�)� ��̂-b� P����-� C�� 1��� ��.  
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  )1(  (����� J��,���� .#��� J�&� �0 (����� J��,���� .#��� ����A ���.  

  )2(               ���!��� (4 �,��A ��
��� ������� .-� ���4 ������� C�@� 1��� �����31)2)(0(  �0 3
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��� ������� ��A "�@*���31)2)(1(      ������� �0 ������ �!��#� 3
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   �� C� �)A J������              "���*��� "�*%��� "��# )-0 /� =�)� 3��%��� (*��� F������ (4 "*,��� ��; T��,��� �
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  )4(               <!������ T���!' >!����# 1������ ����-�� �� 3(����� J��,���� .#��� 9��K;
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  )6(                �!��%� (4 ������� <$�D��� /��& ������� (4 (����� J��,���� .#��� )-	� �0 1&�
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 ������ <# 1���� �����.  

  )1(               >!&��� �!�� C�!@���� B����� "���#�� 1���� ���� <# 1���� �����
           (����� J��,���� .#��� ���%� ����A ��' =�)� 3���%��� "�,��� ��-� >��� .��*��� .   �0 +�&� ��
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  )3 ) ( 0(       ��!
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                   ���!� /4�!� C� �� 3"����� P)� (4 ����Dh� <��� ���4 "��#@� �� 3�#�� "&��* (��� J��,�� .#4
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  )3 ) ( 0(       �� J��,���� .#��� ����A �0� �)A       J�!�,���� .#��� ���%� ����A �*� 3(���
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����-��� 1������ ��A.  
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  )2(                  ���!�� �!� ��!��-� 1�� 1#@ C� �)A T���#@� (����� J��,���� .#��� 1�� ��
����-���.  

  )3 ) ( 0(  1#@ J	� (����� 1����� ���-A 1&�.  
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           ������ T�%4� "%����� "�,��� ��6%*� ��' 1#@�� C� �)A (�����22 .    ��!'��� "!��� "�; +�&� 3=�) /��

�0                   �!� ���� (*���� �,���� C[�@� �)A �A <��*� � C�!#�� �)� �0 ��� (*���� �,��
� (4 .*�
   �� "*��%� 3(����� 1����   >� "�&�)   >��� .��*��� >&��� ��� (       "!�,��� ��!- (*���� C@��� =�)��

����)���.  
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  )1(                 ��!� �!'� J0 (4 O��@�� (����� J��,���� .#��� ������ (����� 1����� +�&� �
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      ������ ���
� C�,��� T�%�� ������30)4 (           ��!*� =�) C� �)A �A 3(����� J��,���� .#��� B�� ���
>*� 7����� �0 ������ 1�� ���.  

  )2(       ��%��� C��#0 ������ /�)1 (   ���!����36)1 (�)3 (   ���!����37)3)(1(    +�!&� � 3
    �� .#��� ������ (����� 1�����            .!#��� �!��%� ���!�\� <��� ������ "�0 C��%� (����� J��,��

                J	� �0 3>� 8���#��� �0 (����� J��,���� .#��� 1�� 1#@� �0 3P����A 94�� �0 (����� J��,����
>*� 7����� �0 ������ 1�� ��� ��*� =�) C� �)A �A 3��� ����-�.  
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)   >��� .��*��� >&��� ��� (     (*���� C@��� ��@� �0�) ��6�'�� �*�(        +��!&�� � "!�,� (4 =�)� 3
30 "����;� F���� �� T������� T��,
.  

  )1(             "!������ ��%��� (4 �,��A ��
��� �����&�� +�&*A �&0 ��)0(    J; +�!&� 3
�� �� (,�*� �,� �W�#� �0 (*�� /��
�"������ ��%��� =�� (4 ������� "�,�.  

  )2(         ������ (4 �,��� .��*��� ��DI� ����11)3 (      V�*� =�) ���%�� 3����-��� "����� (4
                   �����!&�� 1!���� ���!� +&*� C� �)A 3"����� P)� (4 (*�� 1�� J0 1#@ ��� "������� L$��*��

 ��%��� (4 �������)1)(0 (� T�%�� "���@�� "�,��� ��- ��%��)1)(0 ( �0)1.(  

  )3(                 ���!��� (!4 �,��� .��*��� ��DI� ���� (%�� �0 ���-� 1��� J; +�&�11)3 (
 ��%��� (4 �,��� .��*��� ���
�� 1���� ���� B��@� C� �)A ��#)1)(0 ( �0)1.(  

 �����40  

7�9#� �4��	��� �����4�� ������ 1�A�� �<�  

  )1(       ' ��'��� "��� ����-� C� �)A         3"����;� F���� �� T������� �
� /@���� �,
�� ��6%*� ��
    ������ C��#0 �\423                 1!��� J0 �0 "!����� P),� (*���� 1����� J�&� �� 3"����� P)� ��� <��� � 

                 T�!%�� "���@!�� "�,��� ��6%*� ��' >�&���� �����&A "�0 )-�� �� (����� 1���� .#4 �,�@�� ���
 ������39� /� =�)� 3 ��%��� C��#0 �����)2.(  

  )2(        ��%��� C��#0 �� CK��� ���)1(          �� 7��� 1�� ��� ��*� 3���-� 1��� J; +�&� 3
>�&���� �-E ���&A J0 )�-��� (����� 1���� .#4 (4 ��� �'� J0 (4 ��
� �0 31���� ����.  

 �����41  
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�%��� 7� ��"���� ������ ������� ����� 0�	
  

  )1(              �� 2�� C�@���� B����� "���#�� 1���� ����� "����� 1���� ���� ����A 1&�
    ���%��� "�,��� ��- ���-� 1��� .             �!,#*� 94�� �0 �0 ����� 7*�� �0 ���-� 1��� J; +�&� ��

"#��� =�) ��� 1���� ���� "%4���� �A 3"�,��� P)� ��6%*� ��'.  

  )2(        B
��� ������� +��&�� �0 1&�           �!*� (���!�� 1!���� (4 ��� ��� ����-�� ��
"#��� =�) +�&� ����-��� "����� (*���� /��
��� ��� �)A �A 3>����A.  

  )3(                C� �� �� .-� ���4 ����-��� "����� (*���� /��
��� "%���� ������� ���� �0 1&�
"�)��*��� "#$��� �0 ������� P)� >��� .*�.  
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  )4(     � 1����� 1��� �)A          ���� �0 1&� ������� �\4 3(����� 1���� "�&�� ����\� ���-��
"�&���� "N�� ���#�.  

 �����42  
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�%��� �, ������ 1�A�� CD�
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                 1!���� ���� 1���� �0 (����� J��,���� .#��� ���%� C[�@�� (��� ����-��� 1������ +�&� �
      1���� .#�� "������� <$�D��� �� ��� C��%��            C��!%�� �0 3�!-E ���-� 1��� J0 (4 >@�* (����� 

<$�D��� P)� �����#� �� ������.  
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 �����43  
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            �0 3"�4�!6A ����!�-� ����,
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 �0 ������ �

                   �0 "!�)��*��� "!#$��� (!4 ��!%��� >&��� ��� ���� �0 1���� ����� +�&� 3"�4�6A "�*� ����,

                   ����!� V�!�� 3"!�*� X)��* �0 3"�*� ���,
 �0 3���-� ���,
 7*� �� (����� >��� �� 9�N��

     ���,
 �0 ����� 7*� �0 3����-�             P)!� (4 3"�4�6A "�*� ���,
 �0 3"�4�6A ���-� ���,
 �0 3"�4�6A 
         1���� ���� ��!��-� �,��#� ������ �)� ��� "������� ��DI� �	� C��� /� 3"����� .   ���!��� <!��� ��

2"2 "�,� "����� ����' "�0� ������ P)� 9��K;.  
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      U�� "��� "�0 .-� ���4               ���!*0 �!#0 �0 ����!��� 1�� ��
� �0 �,��
� +�&� ����-� �0 "*
      ������ (4 ������� 2�-;� "���#��43           1���� ����� +�&� 3����)��� "���#�� ���*0 �� �-E ��* ��A 

                 ��!�� =�) ��� "������� ��DI� �	� T���� 3��,���� ��)��� "���#�� (��* "�)��*��� "#$�� T�%�� ���� �0
6�-1���� ���� P��#� ��� " . ������ <��� ��2"2 "������ P)� 9��K;.  
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  )1(          "����'A ������ 7*� ��� .*� ����� ��")  "����'A ������ ����� ("   /!��&� ��-��
       ������ T�%�� C,� <#� ��)�� .�-
;�9         ����� ����A (4 <#�� "���� ����� ����A     3"!����'A �����!�

                     �!� �!� (4 T�4�� "��� �,�4 ���-� �0 ������ �W�� (��� "������ ������� �0 ��� .*� �0 �,� +�&�
"����'A ������ ����A �&0 �� �,����A +�&� ������� P)�� "����'�� �������� �����.  

  )2(           )���� ����-��� �0 "*U���� "����� (*���� /��
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�� ��A "���*�� ������� "�*%��� ����@��� C��%�� "U�*��� "������ "����#�� ���8*���

"*&���.  

  )3 ) ( 0(               �!� (� (��� ��'����� ����� "��%��� "�*%��� ����@��� C�8*� "�,� "*&��� ���
                �!�� ���@ 3����� P)� (4 �������� "�8*0 ����� "�N� 3����@��� P)� ��� B��
��� "���*�� �������

(���'�� ����� ��� �0 (*���� �����.  

  )1(       ��� 1���� "��-� "�*%��� ����@��� ��6��    ��4��� ����-�� ����A� ����-�
����;� ���@�� "����� 9���� C��%� �&0 �� ������.  

  )4(                   "!������ "!������ ��!�8*��� /!� ��!'���� C���A ��A �@� �0 (����� 1����� ���
              "!U�*��� "�!�-���� �,������ �,���8*�� ��#���� C�;� /� ���@ �� 3"������ "����#�� ���8*����

@����               =�)� 32�-0 "�#�* �� "�*%��� ����@��� �� �����@��� ����� �����# /�� 3"�#�* �� "�*%��� ����
������ P)� <��* (4 �-�� (��� �����
��� ����� �&0 ��.  
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  )5(               P)-�� �� 1&���� 3"��&�� ��)-�� �����' 1&��� ������ P)� C��#0 )��*� ������ C]8*�
 +�&� (��� "����� "'�4;�"��&�� �,6� (��� ���#�� (4 �����' �� 9�N�� �),� �,*Z��� �0 "��&��.  

 �����52  

���	��� 7�9#� ��%�#�� �<;	��  

                     P)!� �� �-E ��4 J0 (4 ������� "������ C��#;� (4 ����� �)� C��#0 �� C�# J0 �DM� �
������� .P)��*� ��� �0 ����� �)� ��� C��#;� P)� <��� ��.  

���%�� �����  
�&	��
' ����  

 �����53  

�!�	�4��  

  )1 ) ( 0(   ������ C��#0 ������ /�57)8(��'����� ����� �� "��&�� B�	�� 3.  

  )1(                �����!*� >!*��� �0 +�!&�� 3��'��� "��� �� "���# �#�� 1��*� �D��
����-� ����
�@�� �����*�.  

  )2 ) ( 0(  �0 "��&�� ���:  

  "1"   � ���*��        )��*��� 3P������ ��#��� ��� "84�#���� "��-�� �$�@��� �
Y������� P)�  

  "2"         P)� �� 2�-0 C��#0 ��� ��*� "#��� �,��A �,� (��� ���,��� �
���
Y�������  

  "3"  Y"&����� �����M� ����\� "��-�� ��,�&����� (����� 1����� �Z�+�  

  "4"       C��� ������ "�
*0� ����%� (4 �8*�      3���!���� ��!#���� "��-�� 
Y��#��� .���-� (4 �-�� (��� /�6����� .��-� "�+��� ��,�&���� ��� C��� ������ �Z�+��  

  "5"               ��!%��� T�!%�� "!��M��� "�)��*��� "*&��� "�
*0� ����%� (4 �8*�)9 (
Y��,�&����� "*&��� P)� �Z�+�� 3�������  
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  "6"      � �%�� 3��#��� L��*�� ��#�  G�D�� ���*@�� "�*�+�2F

)2(     3>!� "!��-�� 
Y"����-�� >����@# �����  

  "7"  Y��#��� (����� C�8*�� W�%�  

  "8"  Y��#��� 9��K0 <�%#�� "���� "'�40� ��&� �� T��$�� P��� �� B�M�  

  "9"              �!�K ����� �� 1'��� "��� �,������&� ��6#� >� 7�@� �� ��%�
��� C��#0 ������ /�� 3��'����� ��%)8 (Y"����#�� ��K� "����#�� "������ ���8*��� ��  

  "10"              �!
���� 3��#��� 9��K0 <�%#� �&0 �� �-E C$�� ���&A J0 )-��
������� P)� <��* (4 �-�� 2�-0 "�$�� ���,� "�0.  

  )1(                �����!� (!��� 2�!-;� ����#��� T�6�0 C,� (��� �$�@��� (4 "��&�� ���
���� �� "�8*���"�8*��� "����� <�@*��� "*&� J0� ��� �.  

  )3(  �,�@�� �A ���� �0 >� +�&� �� 3��#�� "��� �A �D�� �0 1��*� J; +�&� �.  

  )4(  �#�� ��� ��'��� "��� ���.  

  )5 ) ( 0(  ��'����� ����� ��� B�* �� (*�*�%�� 1��*�� �����.  

  )1(        �&�� +�& 3(*�*�%�� 1��*�� <%#�� C� �)A   ����%� )-�� �0 "� .   �\4 3=�) /��
                 (*�*�!%�� 1��!*�� <%#� �)A �A �)4�* 7��� � 3�,�����&\� �,*� <��� �� ��*D�@�� 3"��&�� ����%�

"�)��*��� "#$��� (4 >��� .��*� �� ��� 3"�@������ ������� <��� �� "������� "���K;��.  

  )6 ) ( 0(       ������ C��#0 ������ /�47)2)(1 (�58)2)(1 (�58)3 (�61)2)(1(  )-�� 3
�,� ������ ����;� (D�D "���K	� "��&�� ����%�.  

  )1(  T������ �� � ������� �� ��*����.  

   )7(                 "!�0 �\!4 3(*�D�� ������ "�+����� ����� ����*� "��� C,� (��� �$�@���� <��� ���4
       ���%��� (4 ��'����� ����� ��A ���
A)4 (�)5 (�)6(           ��!���� "!�+����� ����� ��� �A �)4�* k�� � 

�%4 (*�D�� .  

   )8(                 .!#��� ����A �0 (���!�� G#��� ����\� �,*��� C�� "���� "����# "�8*� ��� +�&�
1'��� "��� "��&�� ������&� �6#�̂ �0 (����� J��,����.  

   )9(            "��&�� ��4 3"��� ����0 ��'����� ����� ��� +��&� �)A      3"!�)��*� "!*&� B�M� �0
                   P)!� ��A ���
A �,*0 ��� "�)��*��� "#$��� (4 �0 ������� P)� (4 "�)��*��� "*&��� ��A ���
A "�0 �@���

�,���	� �� "*&���.  
                                                           

)2(
   �	
�� ������ : !�� (���
 ##<� #�<��� -���J�� *#� ?<'��1980.  
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   )10(                  L���!��� (!4 �!�� �0 3G�D!�� ���*@�� "�*�+��� L��*�� ���# (4 3"��&�� ���
����� ���� (��� "��*@�� ���*�+�����C��� �3F

)3("�)��*��� "*&��� B��	� C�� �0 ��A =�)� 3.  

   )11 ) ( 0(               C�!�� ������ �� ���� ��� ��*� 3���*@ �� ��#�� "���� ���� "��&�� �%� .
                 (!4 �A "�8*��� "���� "��&�� ��,�4 /��&� ��)��� >@�* ������ (4� �,@�* ������ ��*D0 ������ �%*��

"�$�*D�@�� ���#��.  

  ) 1(                 1!�� �!��� C�!�� ������ �� ���� ��� ��*� "�$�*D�@� ���� "��&�� �%�
��'����� ����� ��� /�� >� C�%�� 1�� ��� �0 "�)��*��� "*&���.  

  )12(  (�-���� �,��8* "��&�� ����.  

 �����54  

��8�A�
�� ��4���  

  )1(   C��#`� 3"��&�� �,��M� �� �� 3"�)��*��� "*&��� /6-�(�� ���4 �,��� .��*���.  

  )2 ) ( 0(       ������ C��#0 ������ /�57)8(        �,�-�*� (��� ����� �� "�)��*��� "*&��� ����� 3
�,�4 ��6�;� ����� ��� �� "��&��.  

  )1(                �0 +�!&�� 3"!�)��*��� "*&��� (4 �6� "��� �� "���# �#�� 1��*� �D��
����-� ����
�@�� �����*� >*���.  

  )3(  U���                ���!�� ��!� /!��� T����@� "�)��*��� "*&��� (4 ��6�;� ����� ��� ���� �0 �
  "��&�� (4 ��6�;� .         "�@!%�� �� ���%��� ��� ('�� )-M� � 3�,�N
 1&���� ���%��� ��� ���#� �*��

������� ��� "��0 ���.  

  )4(  +�� (���� �0 3"�)��*��� "*&��� ��6�0 1�-�*� �*� 3"��&�� ���T���� T��4��N& T��.  

  )5 ) ( 0(              C�� (��� "��&�� ���� C���-� �� ������ C,���,� "�)��*��� "*&��� ��6�0 �
���
"������ "����� "��&�� ���� "��,* ��# �,�4 C,��-�*�.  

  )1(                �!�� �!�+� � ��'0 �#� ���� 3"�)��*��� "*&��� ��6�0 1�-�*� ����A +�&�
C���� (D�D.  

  )X(  ���           ����#�� "�)��*��� "*&��� ��6�0 1�-�*� ����' �������� ��#� �0 "��&�� 
C,��-�*� ����A.  

                                                           
)3(

  �	
�� ������ : !�� (���
 ##<� #�<��� -���J��� K����' *#� ?<'��1980.  
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  )6 ) ( 0(  �0 "�)��*��� "*&��� ���:  

  "1"  Y"��&�� ����0 ���& ���
� ��  

  "2"           ��!#��� L��*�� (���
�� "��-�� ��#��%��� "��&�� ��� 9��
���� ��)���� ���*@�� ����� >��*�+���YC��� ������ �  

  "3"  ]/0
�[  

  "4"            "��*@!�� ����%���� "������ C��� ������ ����%� "��&�� ��� 9��
Y"�@�*��� ��%������ ����'��� 3����@#�� "&��� ��  

  "5"              L��!*�� )!��*�� C��� ������ C��' ���6� "�+��� �������� /��& )-��
���� /�� "��&�� ����%�� T�%�� 3��#���Y"��&�� ������� ������ ��� 0��� �' (��� ���#;� ��  

  "6"  ������� P)� <��* (4 �,��A �,� 2�-0 "�,� "�0 �
���.  

  )1(              ������ (��� 2�-;� ����#��� T�6�0 C,� (��� �$�@��� (4 "�)��*��� "*&��� ���
"�8*��� "����� <�@*��� "*&� J0� ��� ����� �� "�8*���.  

  )7 ) ( 0(                 ���!��� �� ���� ��� ��*� 3"*@ �� ��#�� "���� ���� "�)��*��� "*&��� �%�
C��� .       <�@!*��� "*&� ��,�4 /��&� ��)��� >@�* ������ (4� >@�* �'��� (4 =�) ���0 ��� ������ �%��

"�8*��� "�����.  

  )1(             �� ���!��� �� ���� ��� ��*� 3"�$�*D�@� ���� "�)��*��� "*&��� �%�    �!�A 3C�!
�,$�6�0 ��� /�� �0 �,@�$� �� 1�� ��� ��*� �0 >*� �������.  

  )8 ) ( 0(  �#�� ��� "�)��*��� "*&��� (4 �6� "��� ���.  

  )1(  "�)��*��� "*&��� (4 ��6�;� ����� ��� B�* �� (*�*�%�� 1��*�� �U���� .  

  )X(  �,� ������ ����`� "��@��� "���K;�� ����%��� )-��.  

  )�(   T������ �� � ������� �� ��*����.  

  )�(                    �A ���!� �0 >!� +�&� �� 3��#�� "��� �A �D�� �0 1��*� J; +�&� �
�,�@��.  

  )9(                 "!���� "!����# "!�8*� "�0 =�)�� 3"*&��� (4 ��6�;� ��K ��'����� ����� +�&�
������&� (4 =��
� �0 (����� J��,���� .#��� �0 (����� G#���1'��� "��� "�)��*��� "*&��� .  
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  )10(  (�-���� �,��8* "�)��*��� "*&��� ����.  

 �����55  

����� �
%���  

  )1(  ��#���� "��-�� "������ ���,��� +�&*A (����� 1����� �����.  

  )2(  ��#��� �+,&0 B��-� "*��0 ����	� (����� 1����� /��6�.  

  )3(  �*��� V�$��� �� C��� ������>�D�� J)�� ��� 3��#��� J)�.  

  )4(                �0 "!�)��*��� "!#$��� �,��� .*� 2�-0 ����
*� "�0� ����& (����� 1����� �
*�
"��&�� ����%�.  

  )5(                �!&0 �� �,��%� �0 "�*���� 1������ ��� �U��� (��� ����-�� "�)��*��� "#$��� ��#�
      ���� (����� G#��� �����A� (����� 1����� ����@�           ��!�,��� +�!&*A (!4 (���!�� J�!�,���� .#

������� P)� (4 �,��� .��*���.  

  )6(                 ��!����&� �� (4 ����
� �0 ���8���� "$�� �� P���-� �6� J0� C��� ������ ���
                 3"!�)��*��� "#$��� �0 ������� P)� ��� ��*� B�M� ���� <��4 �0 "*&� "�0� "�)��*��� "*&���� "��&��

    ���� �0 ���  ������� <# ��,� .            ��!�0 ���8���� "$�� �� P���-� �6� J0 �0 C��� ������ �����
1�*��� C�#� �+,&;� P)� �@.  

  )7 ) ( 0(            3"�)��*��� "*&��� /� �������� "��&�� ��,�&��� T�%4� 3(����� 1����� B�
�
"&����� �����M� ����A ���.  

  )1(        ��� /� ���
�� �0 (����� 1����� +�&�        �!�K� "!����#�� "!������ ��!�8*
"&����� �����M� ����A �	
� "����#��.  

  )X(              (!��� �������� (4 �����
� �0 C����-� ��)�� .�-
;�� C��� ������ ���
������� <# C,� ���� �0 ��� "&����� �����M� (4 J�&�.  

  )8(  >��A �,� 2�-0 "�,� "�0 (����� 1����� )�*�.  

 �����56  

��4���2
�� ���	
��   

  )1(         (*%��� ������ "*&� B�M� �0 "��&�� ���)     7���!�� ���!��� P)!� (!4 �,��A ��
�
""*&���.("  
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  )2 ) ( 0(                ���!���� �!�D�� ��!���� /!� 3����6�0 �Z��� "*&��� ����� "��&�� ��#�
"���*�� T���� T��D��.  

  )1(        0 (����� J��,���� .#���� (����� G#��� �����A       C!�#� "!*&��� (!4 ��6�
1�*��� .                ���� �0 "����� P),� +�&� � >*\4 3��'��� "��� "�; "�*�� 1���� ������� P)� �*�� �)A�

"*&��� (4 �-E ��D�� J0 �,�.  

  )X(              ��!*���� ��6�;� ��� B6 �� �D�0 "*&��� ��6�; (���&�� ���� ����
���� ����� ��� =�)� 7�@ �)A 31�*��� C�#���'�.  

  )�(                   ����!� 3"!*&��� 1!�� ��� ��*� �0 >*� ������� 3C�%� �0 C��� ������ ���
�,�,� (��� ��
'�*��� (4 =���
�� ��A "U�*��� ���8*��� �� ���D��.  

  )3(  (4 ��������� ���
��� ���@A <��� �� "���@��� ��A B�,� �0 "*&��� ���:  

  "1"   (4 �,��� .��*��� ����-�� ��@#�YC$�� �#* ��� �������  

  "2"            ��'0� 3���� <$���� <�D���� (4 ��#���� �� "&�� ��'0 ���6
                ���� (����� G#��� �����A ��� =�*� ��� ����� 3����%��� ����A (4 �+������ "���*�� ��#� �� "&��

Y(����� J��,���� .#��� �����A  

  "3"           
!*A �!� "��- "��� "�&�*�� "�*%��� ���
��� �#    ��!#�� ����A ��
"�)��*��� "*&��� �0 "��&�� �� ���� ��� ��*� 3(����� G#���.  

  )4(                 �$�@!��� (4 "���� "*&��� /&��� �0 "U�*� "���� "�8*� "�0� ��'��� "��� "�; +�&�
"*&��� .���-� (4 �-�� (���.  

  )5(              �0 C��� ������ ��A ���@ �,������� �,���
� >&�� �0 "*&�� +�&�    �!�A >%��� ��
               �� ��A� (����� J��,���� .#���� (����� G#��� �����A 9� �0 �� ��A� "�)��*��� "*&���� "��&��

������� C�@� 1���� 9� �0.  

  )6 ) ( 0(                  .��!* "!�)��*��� "!*&��� �!�A /4�� �0 C��� ������ ��4 3��# "�0 ���
"4�� "*&��� ������� ����
� .�,� <4�� �0 >� +�&��>��%��� .  

  )1(                �0 "���� �0 ���
� "�0 ��A "�@*��� �,$��E �� �Z�� �0 "�)��*��� "*&�� +�&�
                     (!4 �-�!� (!��� �$�@!��� "!@��� ��A ���-;� "*&��� ���� �0 �,� +�&�� 3"*&�� �-E ��
* J0

   �,*� ���%� /4�� �,����-� .          ���!���� ����
!� "��&�� ��� 9�� �0 "�)��*��� "*&�� +�&�� 
"�$���� ��%������ "���
� "*&��� ����%��.  
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  )7(           ��%��� (4 ������� "�)!��*��� "*&��� ��A ����
�� �g�)6 (     �0 ��A "��&�� ��A ����
A
"�)��*��� "*&��� B��	� C��.  

  )8(  "*&��� �����&A ������ "��&�� ��#�.  

 �����57  

������� ��F���  

  )1 ) ( 0(  "�*�+�� ��#���.  

  )1(             "!�*�+�� (!4 >�����@�� 3>��4����� ��#��� ������A ��#��� "�*�+�� ��
�
"�8*��� ������ (��� ����#��� ��� "���
��� ��4������.  

  )X(            ��#��� .�-� � (��� ��4������ ����#��� ��� "���
� ��4���� ��
           � 2�-;� ����#��� �� �D�0 �0 �#�� ��#�� =�)� .�-� �� 3P�#�   "!�8*��� ������ (�� .  ��!���

�,*� >��� ��� (��� ��$���� /� "�@�*�� "���
��� ��4������ P)� (4 ��#��� "�#.  

  )2(         2�!-;� ����#��� ���*�+�� /� <�@*��� ���6�%� ������ /� ��#��� "�*�+�� /6��
"�8*��� ������ (���.  

  )3(   ��%��� C��#0 ������ /�)5(�� "�*�+�� �U��� 3"������ ������� �� ��#�:  

  "1"             (���!�� 1!����� �,��M� (��� ����-�� �� "%#�@��� c������� C�@���
Y��#��� C@��  

  "2"             <�!%#��� ��!#���� "!%����� (����� 1����� ����
*� /�� "���#
Y����
*��� P),� "�������  

  "3"  Y��*����� �������� ���,��  

  "4"  �� �$������ ��&��� C�@�2�-;� "��*���� �������.  

  )4(               /!�� ��!@0 =�)!�� 3(����� 1����� "%#�@��� c������� C�@��� ���%� ��#�
         P)!� ����\!� "!������� (���!�� 1����� ��4���� �� "����� ���#�� (4 (�N� G�#� 3>����
*�

�������.  

  )5 ) ( 0(             ����� ��4 3(��� +&� "���� "*@ "�0 ����@# ���'0 �)A     /4�!� �0 ��!'�����
 ��������� ����%��� C��#0 ������ /� 3+&�� �)� "��N�� �����@�)1 (�)X.(  
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  )1(               "!������ ������� ��� )-0 /� 3��'��� "��� �� "���@� ���%� "��&�� ��#�
T����� ������� ��� "�*��� "*@�� (4 �,*� �� �� ��� (���.  

  )X(       $�@� ���6 ������ (4 ��� �)A          >!*� �+& �0 (��� +&� J0 "��N�� 2�-0 �
                   "!�0 /4�!� ��!!'����� ���!�� 1��!�� �0� 3+&�� �)� ��#�� ��%� �0 "��&�� +�&� >*\4 3T��'M�

"���@�.  

  )�(              "������ ��%��� T�%�� "��4���� �����@��� �� ��%� �0 "��&�� +�&�)0 (  �!�A
��� �)A 3�,�4� �' ���� (��� ��'����� �����=�)� 7�@� ��#��� (����� /6��� .  

  )�(             "������ ��%��� T�%�� �,����@� /4�� � ��'��� "��� ��)1 (    �!� ���*@ ��-
                  �!� +�,& J0 (4 ������� (4 �,%# V���� �0 �,� +�&� � 3"��&�� P��%� J)�� <�%#�@�� F����

 ��#��� �+,&0 .        �#��� �+,&0 �� +�,& J; +�&� >*\4 3=�) /��        �!���� �	� "����� P),� 7�@� �0 �
                   �!��� � "�$�*D�!@� ���# �� L��* /4��� (4 ��-	��� �0 20� ����� >�4 ������� (4 �,%# "@����

�,�*&�.  

  )6(                 J�&� "%��@�� "*@�� "�*�+�� �\4 3����& "���� ���4 "���� ��' "�*�+���� ���'A C�� C� �)A
��� .��*��� ������
�� T�%�� �����&�(����� C�8*�� (4 �,.  

  )7 ) ( 0(                ��!'��� "!��� �!� ����@� ��#�� "4� �� ����� ���� ��� V0� ��#��� .
            B�� ��K 7��0 �)A ����� V0� ����+� "�+��� �����&�� )-�� �0 "��&�� ���� .     "!�D ��� C� �)A�

��'����� ����� ��A P���@� ��� >*\4 3�)� ����� V0� �� �+& ��A "&�#.  

  )1(               B��@!�� ����� V0� (4 ��'��� "��� ��� ���;� "4��� ���%� "��&�� ��%�
                  ��!%��� (!4 �!,��� .��!*��� l������ "!�D��� l���� V�@0 ��� 3>����+ (4 �,����
� �0 3��)��

)5)(1.(  

  )X(               �!�� ����� ��� C��� ������ O���'� ��� ��*� 3/4��� ���
 "��&�� ��#�
��� "*&� J0�"�8*��� "����� <�@*.  

  )�(                 3��!'��� "��� �� �,4�� (��� c������ /� T��@�*�� ����;� �� ���� �0 �U���
/4��� F����� ������ /�.  

  )8 ) ( 0(                  (!4 "!�8*��� �!%� /%� (��� "����� /� C����� �%��� <���� (4 .*�� �U���
         � ��� �)A T���̂b@ "����� P)� 7*�� �0 ��� �,�6��0    B�� ��K ����� ����� V0 .    B�̂b@�� P)� ���%� �����

           "�8*���� "U�*��� "����� ��� "��# �� (4 "���*� ��'���� /6�� �,#*� ���
� .     P)!� �!�8 ������
"�)��*��� "*&��� (4� "��&�� (4 �%�� 1�*��� C�#� 8��#� �,*\4 3B�@ C��%�� "�+��� "�����.  
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  )1(       �,��A ��
��� "����� <#�    "������ ��%��� (4)0 (     7*�� �,��� �6%*� �0 "�8*����
                 �,�4 C�� (��� "*@�� "��,* �� ���*@ G�D �� 9%*�� ���� J�@�� 3"���� C�%� ���-A 1&��� B�@

���-��.  

  )9(                 �D�0 �0 ��#�� "��� ��' �� 3(����� C�8*�� >��� .*� ��� T�%4� 3����@#�� "&��� C��
 �0 3��#��� ��� ��C,�%4��� )-0 �� "��&�� C,*Z�� X��-�� �� ����@# (&��� ��' ��.  

 �����58  

��8�A�
�� ��D;��  

  )1(  <��� T����#0 ������� P),� "%#���� "�)��*��� "#$��� ��6��:  
  "1"              �0 "!�)��*��� "!#$��� ��A "#��� ������� P)� �,��#� (��� �$�@����

�
 /6�� �,*0 ��� "#��� .*�Y���
 /6�� ���� B�@ �0 ��  
  "2"  Y"����A �����&A �0 �$�@� �0 ���
 "�	�  
  "3"  ������� P)� C��#0 )��*�� ����� ������ "�	�. 

  )2 ) ( 0(  "�)��*��� "#$��� �Z�� �0 "��&�� +�&�.  

  )1(   ��%��� C��#0 ������ /�)3(�,� ������ ����;� ����0 "D�D ������� 1���� 3.  
  )3 ) ( 0(  �,���� +�&� � (��� ����%�� "�)��*��� "#$��� ��#�:  

  "1"   3"����&A "%4���� �A  
  "2"                �!,���� ��� (��� ��'����� ����� �� "��� "�0 9��� C� �)A �A �0

            9��� C� �)A� 3(����� J��,���� .#��� �0 (����� G#��� ����\� (*����i     ������ P)� ���� ���*� 
  "�8*�   "���� "����#i              ����� 9�N�� �),� �,�6�4 �' ���� "�8*��� P)� (4 �6� ��'��� "��� "�0 

"�8*��� P),� .�-��� +�,&�� (4 ��6�;� 2�-;�.  

  )1(                 "���@!�� ��!������� �!� T��%�@� ����%�� P)� �� ����' "�0 ����@� �&0 ��
� ��%��� (4 >��A ��
��� ��
�� �����@� �U��� 3��)�� "�����)0"(1 " �0)0"(2."  

  )X(                 ��!%��� (!4 �,��A ��
��� ��$��� 2�#A (4 T��%�@� ����' "�0 X���A �&0 ��
 "������)0(=�) ��� "����&A "%4��� �4�� �U��� 3.  

  )4(                 "!������ ��!������ /6� �0 C��� ������ ��� �U��� >*0 ��� "�)��*��� "#$��� .*�
"��&�� "��'� �#�.  

  )5(  "�)��*��� "#$���� ������� (W�* ��� �+�*� ��&� "��# (4 3������� .* 7&��.  
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�
�(�� �����  
$�)*�����  

 �����59  

��.G�����  

     ������ C��#0 ������ /�64)5(             (4 ��'����� ����� �� �D�0 �0 ������ ��� 	
*� ��+* J0 �\4 3
        ��� "#$��� �0 ������� P)� <���� �0 ��@�� �	
         "�0 >#��� �0 +�&� 39������� >���@� C�� �� 3"�)��*

                 C!� �� 3(@�@;� "��#��� C�8*� <���� V����� /4� <��� �� 3"������ ���� "��#� ��� "U�*� "���
      "��@��� 2�-0 "%��� ��� "U�*��� ����� <��� .         �!�� ��+*�� O��� (��� ��'����� "����� ��� �U����

   � ��-� �0 "��#���             T�!��� 2�-;� ��'����� ����� ��#� �0 (����� 1����� ���� 3=�)� (����� 1����
��6�����.  

"��(�� �����  
�	
+���� �+,�����  

 �����60  

���	��� �	4���  

  )1(                  ���!�� .�!- ���M!� �%� <��� �� �-I �'� �� ������� P)� "&��� +�&�
��'�����.  

  )2(   �%� ��A ������ "��&�� ��%�"&����� ���M� J0.  

  )3(               J��,���� .#��� �0 (����� G#��� ����\� ������-� C�� "���� "����# "�8*� ��� <#�
1'��� "��� "&����� ���M� J0 �6#� �0 (�����.  

  )4(      ������ ���� +�&�53)5 (�)9 (�)11 (�54 � 55)4 (  ��A)8 (�56 � 57    �!� ��A 3
C��#0 1&��� �0 "&����� ���M� <��� ������ 61.  

 �����61  

���	��� ��%�5 6	� 0�	
  

  )1 ) ( 0(                 C�!%�� �0 C��� ������ �0 "�)��*��� "*&�� �0 "��&�� (4 �6� "��� "�; +�&�
 ������ ����� ��#��%��53)5 (�)9 (�)11 (�54� 55)4 ( ��A)8 (�56� 57.  
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  )1(         ����� ��A ��#��%��� P)� cf��� �0 C��� ������ ��� ��� �,6�� ��' ��'�����
�';� ��� �,
0 "�@� �,�4 �8*�� "��&��.  

  )2 ) ( 0(   ��%��� (4 �,��A ��
��� ������ ���� �� "��&�� ���� �0 �U���)1.(  

  )1(  �,� ������ ����;� ����0 "D�D ������� 1����.  

  )3 ) ( 0(            ��%��� (4 �,��A ��
��� ������ ���� �� )��* 0���)1 (     ������ C�@� �� �,
 ��
                =!�)� 3������ ������ �'� "��&�� (4 ��6�;� ����� ����0 "D�D �� �,���%� "����� �����-A C���

"��� ��� "����@��� ����%�� T�%4�.  

  )1(           ���!�� �!� C+�� ��
�� �),� >���' C� �' ���� ��)�� "���@�� ������ ���� ��
    � �*� "��&�� (4 ��6�;�             ����� "������ ����+���� ����+ >*	
 �� ���� J0 �	� T���� 3������ )��* ��

������ �)� �,���%� ��-� (��� ����� 2�@ C+�� � ��'�����.  

  )X(           "������ ��%��� C��#; T�%4� >���' C�� ���� ��)0 (     7��� (��� ����� �� C+��
�# ������ ��-� F���� �� "��&�� (4 ��6�0 "������ ��%��� C��#; T�%4� )��*��� +)0.(  

-����� �����  
�	���% ����  

 �����62  

���	��� *�� �����H� ����  

  )1(                (4 T�4�� 7��� �0 "���*��� "������ "���#� (����� ��#��� (4 �6� "��� ��� +�&�
1&��� ������� P)�:  

  "1"   3<������ "%�D� �,����A CD �,�'��  

  "2"   �0C��6*�� "%�D� ����A.  

  )2(  C��� ������ 2�� C��6*�� �0 <������ <$�D� ����.  

  )3(         ������ C��#0 ������� P)� ��� <���24       V���� "�'����� "��-�� C��,���@� "%�D� �� 
"���*��� "������ "���#�.  
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  )4(       ��%��� ��@�� +�&� �)3 (          ��� J��*� �,*0 ��� ���#;� �� ��# "�0 (4  "�0 B�����
                  P)!� 2�!-0 ��'��� "��� >��� <��� C��'A J; (���� /6��� ��� "�*�6�� �,�%4��� �0 ��'��� "���

����)��� ��%��� �6�%�� �������.  

 �����63  

���	��� 8�A� ��  

  )1 ) ( 0(       ��%��� C��#0 ������ /�)3(         "D�D ��6%*� �� )��*��� +�# ������� P)� �-�� 3
 � �,
0                �';� ��� �,*� ��� /��0 (4��@� �0 ��
� 3�,���6*� �0 �,%���� <$�D� ��� (*��D ����A �

"������ ���
�� �#0:  

  "1"              ��!��0 +��&� �' "U�*��� "����� (4 "������ ������� ��� ���� �0
Y(����� 1����� �� ������� "��*@�� ���$��#�� G�#; T�%4� 1�� B�0  

  "2"    *���� ���� �0          1�� B�0 �����0 �' �,�4 ����%��� �0 "U�*��� "����� �
Y(����� 1����� �� ������� "��*@�� ���$��#�� G�#; T�%4� 3(�*&0 ��� (4 �';� ���  

  "3"               1!�� B�E ��
!� C�@� �' "U�*��� "����� (*���� 1����� ���� �0
          ,�4 ����%� .�-
0 �� �0 "��*&0 ����� (*���� �� �';� ���       "��*@!�� ���$��!#�� G�#; T�%4� 3�

(����� 1����� �� �������.  

  )1(   ���� ��
� � 3��%��� P)� <���� 9��K;"������� ""�*��� X)��* �����.  

  )2(       ��%��� C��#0 ������ /�)3(            �!,��-� �*� ������� P)� (4 T�4�� 7��� � "��� �� 3
 ��%��� T�%4� )��*��� +�#)1(�,� C+��� 3�,���6*� �0 �,%���� "%�D� ����A F���� �� �,
0 "D�D �� .  

  )3(                 P)!,� "!%4���� "�)��*��� "#$��� (4 �,� "���%��� C��#;�� (*�D�� ����� C��#0 <��� �
                   ���
!�� �!#0 �4��!@� �' �,��& ���� ��� G�D >�4 7��� J)�� F������ �� T������� �A �������

    ��%��� (4 ���#���)1(              ���!��� T�%4� ��� �0 ��� ������� P)� (4 T�4���0 �';� ��� 64)1 (   � �!,*0
      (*�D�� ����� C��#	� "�+��� ���� �0 J�*� .            T�%��!@ ��!�� �0 +�&� � F���!��� =�) �\4 3=�) /��

 ��%��� T�%4� (�W�;� )��*�� F�����)1.(  
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 �����64  

��IA�
��4F

)4(  

  )1 ) ( 0(  � �0 "��� "�; +�&�(*�D�� ����� C��#	� "�+��� ��K �,*0 ��.  

  )1(            "������ ��%��� T�%4� T�*��A ���� (��� ����� C+��� �)0 (   (*�D�� ����� C��#	�
"�)��*��� "#$��� (4 �,� "���%��� C��#;���.  

  )2 ) ( 0(   ��%��� T�%4� T�*��A ���� C� "��� ��� +�&�)1)(0 (��� �0:  

  "1"    ��� ��K �,*0    ������ C��#	� "�+39)1 (      �!� ���� C��@� .-� ���4
 >� "�&��� (����� 1���� )>��� .��*� �� ���(Y  

  "2"            ������ (4 ��� ��� "�*���� �����&�� B'�� C�+���� �040   /*�� � 3
                    C!K� T�!��,�� ���� �0 ��� 3>%��� �� �0 (*���� �,���� ��' �� >� "�&�� �0 (����� 1���� �
*

 �0 =�) �������� (4 �,��� .��*��� ����+���� �� ��� � "����� P)�30� 38.  

  )1(  (������ >� C+��� �0 ����� �)� ���� (��� ����� ���.  

  )3 ) ( 0(                1�!��� ��K ��0 "������ ������� (����� �
*�� �0 ��� �0 "��� "�; +�&�
�,�-� ���4.  

  )1(        ��� �6�%�� (����� 1���� �
* C�� � ���21)2 (   3(���!�� 1!���� ���'� �)A
   ��6%*� ��18                 ��!%��� T�!%4� T�!*��A ���!�0 (��� ����� ���� ��� 3"����;� F���� ��� T��,
 

"������ )0.(  

  )X(         "������ ��%��� C��#0 <���� "��# (4)1(        =!�) C!K� (����� 1����� ����� 3
(����� 1���� �
* :  

  "1"   3"�)��*��� "#$�� T�%��Y������ 1�� ��� ��*� =�)�  

  "2"               �!� (����� 1���� V�@0 ��� ����� ��
* �0 (*�� 1�� �
* �)A
        "!������ ��!%��� T�!%4� T�*��A ����0 �' ���� "*U�� "��� "�; (*���� 1����� ��')0 (  1�@!#� �0

�)�  ��6%*� ��' V�� ���� �!
*�� ��4 =�)� 31�����18;� F���� �� T������� T��,
 "����.  

  )4 ) ( 0(              "���*��� "�*%��� "��# (4 �,������ ��D	� ��� (*���� �,��
� .*� "��� ��
             T�%4� >� 1������ "����;� F���� ���� �0 ���� 3�
*�� F����� <��@ F���� �� T�������   V���� "�'����

          � "����� P)� (4 (���� ������ F����� T���� "���*��� "������ "���#�        "!�*%��� "!��# 9��!K; T�!�
                                                           

)4(
  ������ �	
�� : �,��' ?�;�<�� () ��#� 1�2�� 3� *#���� ?����7��*#��� 3�) L�� 64)1 ( 3�)5 (

*#��E� ������ (���7� 3�) �'��� 5F�� 3�)�  :>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html<. 
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                  ���� � �,*��� ��� .*�� �,�6��0 X��- C�� (��� 1�� J0 ����A �0 ��� �0 �,� +�&� 3"���*���
"���*��� "�*%��� "��# 9��K; �,�4 T���4 T�����A.  

  )1(          "������ ��%��� T�%4� T�*��A ���� "��� ��)0(       C��#	� ���#�� P)� (4 C+��� � 3
 ������11)3.(  

  )X(           "������ ��%��� T�%4� T�*��A ���� "��� �� ���)0 (      >@!�* �'��� (4 ��� �0
                "!����� P)� (4 "���*��� "�*%��� "��# (4 �,*Z�� (��� "������ ������� �D0 ����@ ���
� F���� T"���� .
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 الالئحة التنفیذیة
 لمعاھدة التعاون بشأن البراءات

 (*))2202 یولیو 1 مننص نافذ اعتبارا (

 (**)الفھرس

 الجزء ألف:  قواعد تمھیدیة
 مختصرات 1 القاعدة 

 معنى المختصرات 1.1 
 تفسیر بعض الكلمات 2 القاعدة

 "مودع الطلب" 2.1 
 "الوكیل" 2.2 
 2.2) ً  "الممثل العام" )ثانیا
 "التوقیع" 2.3 
 "فترة األولویة" 2.4 

 المتعلقة بالفصل األول من المعاھدةالجزء باء:  القواعد 
 العریضة (شكلھا) 3 القاعدة

 استمارة العریضة 3.1 
 االستحصال على االستمارات 3.2 
 الجدول 3.3 
 التفاصیل 3.4 

 العریضة (محتویاتھا) 4 القاعدة
 التوقیع -المحتویات اإلجباریة والمحتویات االختیاریة  4.1 
 االلتماس 4.2 
 اسم االختراع 4.3 
 األسماء والعناوین 4.4 
 مودع الطلب 4.5 
 المخترع 4.6 
 الوكیل 4.7 
 الممثل العام 4.8 

  

                                                           
وفي  1979 وفي األول من مایو 1978أكتوبر  3وفي  1978 أبریل 14والمعدلة في  1970 ویونی 19المعتمدة في  (*)
فبرایر  3وفي  1983أكتوبر  4وفي  1982 سبتمبر 10وفي  1981 ویولی 3وفي  1980سبتمبر 26وفي  1980 ویونی 16

ر سبتمب 29وفي  1991 أكتوبر 2وفي  1991ویولی 12وفي  1985 وفي األول من أكتوبر 1984 سبتمبر 28وفي  1984
سبتمبر  29وفي  1998سبتمبر  15وفي  1997 وفي األول من أكتوبر 1995 كتوبرأ 3وفي  1993سبتمبر  29وفي  1992
وفي األول من  2002وفي األول من أكتوبر  2001أكتوبر 3وفي  2000 أكتوبر 3وفي  2000مارس  17وفي  1999

مایو  15وفي  2007نوفمبر  12وفي  2006 أكتوبر 3وفي  2005 أكتوبر 5وفي  2004أكتوبر  5وفي  2003أكتوبر 
أكتوبر  9وفي  2011أكتوبر  5وفي  2010سبتمبر  29وفي  2009وفي األول من أكتوبر  2008سبتمبر  29وفي  2008
 2017أكتوبر  11وفي  2016 أكتوبر 11وفي  2015أكتوبر  14وفي  2014سبتمبر  30وفي  2013أكتوبر  2وفي  2012
 .2021أكتوبر  8و 2019أكتوبر  9وفي  2018أكتوبر  2وفي 

 في النص األصلي، وإنما أضیف إلیھ تسھیالً الطالع القارئ. ومالحظات الناشر ال یرد ھذا الفھرس **)(
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 البراءات الوطنیة واإلقلیمیة ،أنواع الحمایة ،تعیین الدول 4.9 
 المطالبة باألولویة 4.10 
رئیس���ي أو س���ند ب ق أو تكملة أو تكملة جزئیة أو طلاإلش���ارة إلى بحث س���اب 4.11 

 رئیسي
 مراعاة نتائج بحث سابق 4.12 
 [تحذف] 4.13 
 [تحذف] 4.14 
 4.14) ً  اختیار إدارة البحث الدولي )ثانیا
 التوقیع 4.15 
 نقل حروف بعض الكلمات أو ترجمتھا 4.16 
اإلع��الن���ات ال��م��ت��ع��ل��ق���ة ب���ال��م��ت��ط��ل��ب���ات ال��وط��ن��ی���ة ال��مش����������ار إل��ی��ھ���ا ف��ي  4.17 

ً (51 القاعدة  "5" إلى "1أ)"(1)ثانیا
 باإلحالةبیان التضمین  4.18 
 إضافیةعناصر  4.19 

 الوصف 5 القاعدة
 طریقة صیاغة الوصف 5.1 
 الكشف عن تسلسل النوویدات أو الحوامض األمینیة 5.2 

 مطالب الحمایة 6 القاعدة
 عدد مطالب الحمایة وترقیمھا 6.1 
 إشارات إلى أجزاء أخرى من الطلب الدولي 6.2 
 طریقة صیاغة مطالب الحمایة 6.3 
 المطالب التابعة للحمایة 6.4 
 نماذج المنفعة 6.5 

 الرسوم 7 القاعدة
 رسوم تخطیط سیر العمل والرسوم البیانیة 7.1 
 المھلة 7.2 

 الملخص 8 القاعدة
 محتویات الملخص وشكلھ 8.1 
 الصورة 8.2 
 المبادئ الواجب االسترشاد بھا لتحریر الملخص 8.3 

 استعمالھاالعبارات، إلخ. الواجب عدم  9 القاعدة
 تعریف 9.1 
 التنبیھ إلى المخالفات 9.2 
 )6(21اإلشارة إلى المادة  9.3 

 المصطلحات والرموز 10 القاعدة
 المصطلحات والرموز 10.1 
 الثبات 10.2 
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 الشروط المادیة للطلب الدولي 11 القاعدة
 عدد النسخ 11.1 
 صالحیة النسخ 11.2 
 األوراق الواجب استعمالھا 11.3 
 األوراق المنفصلة، إلخ. 11.4 
 قیاس األوراق 11.5 
 الھوامش 11.6 
 ترقیم األوراق 11.7 
 ترقیم السطور 11.8 
 طریقة كتابة النصوص 11.9 
 استعمال الرسوم والصیغ والجداول في النصوص 11.10 
 الكلمات الواردة في الرسوم 11.11 
 التصحیحات، إلخ. 11.12 
 توفرھا في الرسومالشروط الخاصة الواجب  11.13 
 المستندات الالحقة 11.14 

جم المطلوب��ة ألغراض البح��ث ال��دولي االلغ��ة المحرر بھ��ا الطل��ب ال��دولي والتر 12 القاعدة
 والنشر الدولي

 اللغات المقبولة إلیداع الطلبات الدولیة 12.1 
 21.1) ً  3.20للغ��ة المحررة بھ��ا العن��اص�������ر واألجزاء الُمق��دَّم��ة بن��اء على الق��اع��دة  )ثانیا

ً (5.20أو 5.20 أو  6.20) أو ثانیا
 21.1) ً ً (13 لغة البیانات المقدمة بناء على القاعدة )ثالثا  4)ثانیا
 اللغة التي تحرر بھا التغییرات المدخلة على الطلب الدولي 12.2 
 الترجمة المطلوبة ألغراض البحث الدولي 12.3 
 الترجمة المطلوبة ألغراض النشر الدولي 12.4 

ً (12 القاعدة  تقدیم مودع الطلب وثائق تتعلق ببحث سابق )ثانیا
 12) ً مت بموجب  تقدیم مودع الطلب وثائق تتعلق ببحث سابق في 1)ثانیا حال عریضة قدِّ

 12.4 القاعدة
 12) ً طلب إدارة البحث الدولي الحص���ول على وثائق تتعلق ببحث س���ابق في حال  2)ثانیا

مت بموجب القاعدة   12.4عریضة قدِّ
 وحدة االختراع 13 القاعدة

 شرط وحدة االختراع 13.1 
 الحاالت التي یعتبر فیھا أن شرط وحدة االختراع قد استوفي 13.2 
 مطالب الحمایة دون المساس بتقدیر وحدة االختراع دیدطریقة تح 13.3 
 المطالب التابعة للحمایة 13.4 
 نماذج المنفعة 13.5 
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ً (13 القاعدة  بالمواد البیولوجیة االختراعات المتصلة )ثانیا
 13) ً  تعریف 1)ثانیا
 13) ً  اإلشارات (بصفة عامة) 2)ثانیا
 13) ً  إغفال إدراج اإلشارة أو أي بیان -اإلشارات:  محتویاتھا  3)ثانیا
 13) ً  اإلشارات:  مھلة تقدیم البیانات 4)ثانیا
 13) ً -المعین��ة اإلش��������ارات والبی��ان��ات ألغراض دول��ة واح��دة أو أكثر من ال��دول  5)ثانیا

اإلیداعات لدى مؤسسات اإلیداع  -اإلیداعات المختلفة لمختلف الدول المعینة 
 غیر المخطرة

 13) ً  تقدیم العینات 6)ثانیا
 13) ً  المتطلبات الوطنیة:  اإلخطار والنشر 7)ثانیا

ً (13 القاعدة  الكشف عن تسلسل النوویدات أو الحوامض األمینیة )ثالثا
 13) ً  إدارة البحث الدولياإلجراء لدى  1)ثالثا
 13) ً  اإلجراء لدى إدارة الفحص التمھیدي الدولي 2)ثالثا
 13) ً  الكشف التسلسلي لفائدة المكتب المعیّن 3)ثالثا

 رسم التحویل 14 القاعدة
 رسم التحویل 14.1 

 رسم اإلیداع الدولي 15 القاعدة
 رسم اإلیداع الدولي 15.1 
 مقدار الرسم؛ التحویل 15.2 
 المبلغ المستحق -التسدید مھلة  15.3 
 الرسوم رد 15.4 

 رسم البحث 16 القاعدة
 الحق في المطالبة بالرسوم 16.1 
 الرسوم رد 16.2 
 جزء من الرسوم رد 16.3 

ً (16 القاعدة  تمدید مھل تسدید الرسوم )ثانیا
 16) ً  دعوة مكتب تسلم الطلبات 1)ثانیا
 16) ً  رسم عن الدفع المتأخر 2)ثانیا

 وثیقة األولویة 17 القاعدة
 االلتزام بتقدیم نسخة عن الطلب الوطني أو الدولي السابق 17.1 
 إتاحة النسخ 17.2 

 مودع الطلب 18 القاعدة
 محل اإلقامة والجنسیة 18.1 
 [تحذف] 18.2 
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 تعدد مودعي الطلبات 18.3 
 معلومات عن الشروط المنصوص علیھا في القوانین الوطنیة بشأن المودعین 18.4 

 مكتب تسلم الطلبات المختص 19 القاعدة
 جھة إیداع الطلب 19.1 
 تعدد مودعي الطلبات 19.2 
 اإلشھار عن إحالة مھمات مكتب تسلم الطلبات 19.3 
 تحویل الطلب إلى المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات 19.4 

 الدولي تاریخ اإلیداع 20 القاعدة
 )1(11المادة المعاینة بناء على  20.1 
 )1(11بناء على المادة ة المعاینة اإلیجابی 20.2 
 )1(11أوجھ النقص بناء على المادة  20.3 
 )1(11ة بناء على المادة المعاینة السلبی 20.4 
 األجزاء غیر الموجودة 20.5 
 20.5) ً ً  )ثانیا  عناصر وأجزاء ُمودَعة خطأ
 تأكید تضمین العناصر واألجزاء باإلحالة 20.6 
 المھلة 20.7 
 عدم التماشي مع القوانین الوطنیة 20.8 

 إعداد النسخ 21 القاعدة
 مسؤولیة مكتب تسلم الطلبات 21.1 
 إصدار نسخة مصدقة لمودع الطلب 21.2 

 تحویل النسخة األصلیة والترجمة 22 القاعدة
 اإلجراءات 22.1 
 [تحذف] 22.2 
 )3(12المھلة المشار إلیھا في المادة  22.3 

 إرسال صورة عن البحث والترجمة والكشف التسلسلي 23 القاعدة
 اإلجراءات 23.1 

ً (23 القاعدة  إرسال وثائق تتعلق ببحث أو تصنیف سابق )ثانیا
 23) ً م�ت بموج�ب  1)ثانیا إرس��������ال وث�ائق تتعلق ببح�ث س��������ابق في ح�ال عریض��������ة ق�دِّ

 12.4 القاعدة
 23) ً  2.41 تصنیف سابق وفقا ألحكام القاعدةأو  إرسال الوثائق المتعلقة ببحث 2)ثانیا

 تسلم المكتب الدولي للنسخة األصلیة 24 القاعدة
 [تحذف] 24.1 
 اإلخطار بتسلم النسخة األصلیة 24.2 
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 تسلم إدارة البحث الدولي صورة عن البحث 25 القاعدة
 اإلخطار بتسلم صورة عن البحث 25.1 

 الدولي وتصحیحھا في مكتب تسلم الطلباتالتحقق من بعض عناصر الطلب  26 القاعدة
 )(ب) إلجراء التصحیح1(14 الدعوة الموجھة بناء على المادة 26.1 
 مھلة التصحیح 26.2 
 26.2) ً  "2" و"1)(أ)"1(14التحقق من الشروط بناء على المادة  )ثانیا
 "5)(أ)"1(14التحقق من الشروط المادیة بناء على المادة  26.3 
 26.3) ً )(ب) لتص�������حیح أوجھ النقص بناء على 1(14توجیھ دعوة بناء على المادة  )ثانیا

 11القاعدة 
 26.3) ً  "1)"4(3الدعوة إلى تصحیح أوجھ النقص بناء على المادة  )ثالثا
 اإلجراءات 26.4 
 قرار مكتب تسلم الطلبات 26.5 

ً (26 القاعدة   تصحیح المطالبة باألولویة أو إضافتھا )ثانیا
 26) ً  تصحیح المطالبة باألولویة أو إضافتھا 1)ثانیا
 26) ً  أوجھ النقص في المطالبة باألولویة 2)ثانیا
 26) ً  رد حق األولویة لدى مكتب تسلم الطلبات 3)ثانیا

ً (26 القاعدة   أو إضافتھا 4.17تصحیح اإلعالنات المقدمة بناء على القاعدة  )ثالثا
 26) ً  تصحیح اإلعالنات أو إضافتھا 1)ثالثا
ً ثال(26   معالجة اإلعالنات 2)ثا

ً (26 القاعدة   11.4أو إضافة البیانات بموجب القاعدة تصحیح  )رابعا
 26) ً  تصحیح أو إضافة البیانات 1)رابعا
 26) ً  التأخر في تصحیح أو إضافة البیانات 2)رابعا

 التخلف عن تسدید الرسوم 27 القاعدة
 الرسوم 27.1 

 المكتب الدوليأوجھ النقص التي یلحظھا  28 القاعدة
 مالحظة بشأن بعض أوجھ النقص 28.1 

 الطلبات الدولیة التي تعد مسحوبة 29 القاعدة
 مالحظة مكتب تسلم الطلبات 29.1 
 [تحذف] 29.2 
 تنبیھ مكتب تسلم الطلبات إلى بعض الوقائع 29.3 
 )4(14تبلیغ النیة على إصدار إعالن بناء على المادة  29.4 

 )4(14المحددة بناء على المادة المھلة  30 القاعدة
 المھلة 30.1 

 13الصور المطلوبة بناء على المادة  31 القاعدة
 طلب الصور 31.1 
 إعداد الصور 31.2 
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 تمدید آثار الطلب الدولي إلى بعض الدول الخلف 32 القاعدة
 طلب تمدید الطلب الدولي إلى دولة خلف 32.1 
 آثار التمدید إلى الدولة الخلف 32.2 

 حالة التقنیة الصناعیة السابقة ذات الصلة بالبحث الدولي 33 لقاعدةا
 حالة التقنیة الصناعیة السابقة ذات الصلة بالبحث الدولي 33.1 
 المجاالت التي یجب أن یغطیھا البحث الدولي 33.2 
 تحدید مجاالت البحث الدولي 33.3 

 الحد األدنى لمجموعة الوثائق 34 القاعدة
 تعریف 34.1 

 اإلدارة المختصة بالبحث الدولي 35 القاعدة
 إدارة واحدة مختصة بالبحث الدولي 35.1 
 إدارات عدیدة مختصة بالبحث الدولي 35.2 
قاعـ�������������دة  35.3  ناء على ال بات ب با لتس�������لم الطل لدولي مكت ما یكون المكتب ا عند

 "3(أ)"19.1
 يالمتطلبات الدنیا المطلوبة من إدارات البحث الدول 36 القاعدة

 تعریف المتطلبات الدنیا 36.1 
 االسم الناقص أو المعیب 37 القاعدة

 االسم الناقص 37.1 
 وضع االسم 37.2 

 الملخص الناقص أو المعیب 38 القاعدة
 الملخص الناقص 38.1 
 وضع الملخص 38.2 
 تعدیل الملخص 38.3 

 "1)(أ)"2(17موضوع البحث بناء على المادة  39 القاعدة
 تعریف 39.1 

 انعدام وحدة االختراع (البحث الدولي) 40 قاعدةال
 اإلضافیة والمھلة الدعوة إلى تسدید الرسوم 40.1 
 الرسوم اإلضافیة 40.2 

ً (40 القاعدة  ل��رس��������وم اإلض����������اف��ی���ة ف��ي ح���ال األج��زاء ال��ن���اقص����������ة أو ال��ع��ن���اص��������را )ثانیا
نت  كا لدولي أو التي تُعتبر كم�ا لو  واألجزاء الص�������حیح�ة الم�درجة في الطل�ب ا

 ُمدرجة في الطلب الدولي
 سابقوتصنیف مراعاة نتائج بحث  41 القاعدة

مت بموجب القاعدة 41.1   12.4 مراعاة نتائج بحث سابق في حال عریضة قدِّ
 مراعاة نتائج بحث وتصنیف سابق في الحاالت األخرى 41.2 

 المھلة المحددة إلعداد البحث الدولي 42 القاعدة
 البحث الدولي المھلة المحددة إلعداد 42.1 
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 تقریر البحث الدولي 43 القاعدة
 التعیینات 43.1 
 التواریخ 43.2 
 التصنیف 43.3 
 اللغة 43.4 
 النصوص المستشھد بھا 43.5 
 مجاالت البحث 43.6 
 43.6) ً  النظر في تصحیح األخطاء السافرة )ثانیا
 مالحظات بخصوص وحدة االختراع 43.7 
 الموظف المصرح لھ 43.8 
 عناصر إضافیة 43.9 
 الشكل 43.10 

ً (43 القاعدة  الرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي )ثانیا
 43) ً  الرأي المكتوب 1)ثانیا

 إرسال تقریر البحث الدولي والرأي المكتوب، الخ. 44 القاعدة
 صور عن التقریر أو عن اإلعالن والرأي المكتوب 44.1 
 االسم أو الملخص 44.2 
 المستشھد بھاصور عن الوثائق  44.3 

ً (44 القاعدة  التقریر التمھیدي الدولي إلدارة البحث الدولي عن األھلیة للبراءة )ثانیا
 44) ً  إرسال التقریر إلى المودع –إصدار التقریر  1)ثانیا
 44) ً  تحویل التقریر إلى المكاتب المعیّنة 2)ثانیا
 44) ً  الترجمة لفائدة المكاتب المعیّنة 3)ثانیا
 44) ً  مالحظات عن الترجمة 4)ثانیا

 ترجمة تقریر البحث الدولي 45 القاعدة
 اللغات 45.1 

ً (54 القاعدة  البحوث اإلضافیة الدولیة )ثانیا
 54) ً  التماس البحث اإلضافي 1)ثانیا
 54) ً  ضافياإلالمعالجة للبحث رسم  2)ثانیا
 54) ً  ضافيالبحث اإلرسم  3)ثانیا
 54) ً التحقّق من التماس البحث اإلض�������افي وتص�������حیح أوجھ النقص والتأخیر في  4)ثانیا

 المحددة ألغراض البحث اإلضافيدارة اإلتسدید الرسوم واإلرسال إلى 
 54) ً  بدء البحث اإلضافي الدولي وأساسھ ونطاقھ 5)ثانیا
 54) ً  وحدة االختراع 6)ثانیا
 54) ً  تقریر البحث اإلضافي الدولي 7)ثانیا
 54) ً  إرسال تقریر البحث اإلضافي الدولي وأثره 8)ثانیا
 54) ً  إجراء البحث اإلضافي الدوليالمختصة بإدارات البحث الدولي  9)ثانیا
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 تعدیل المطالب لدى المكتب الدولي 46 القاعدة
 المھلة 46.1 
 مكان اإلیداع 46.2 
 اللغة الواجب تحریر التعدیالت بھا 46.3 
 اإلعالن 46.4 
 التعدیالتطریقة تقدیم  46.5 

 إبالغ المكاتب المعینة 47 القاعدة
 اإلجراءات 47.1 
 الصور 47.2 
 اللغات 47.3 
 ) قبل النشر الدولي2(23االلتماس الصریح بناء على المادة  47.4 

 النشر الدولي 48 القاعدة
 والوسائل الشكل 48.1 
 المحتویات 48.2 
 لغات النشر 48.3 
 مودع الطلبالنشر المسبق بناء على طلب  48.4 
 تبلیغ النشر الوطني 48.5 
 نشر بعض الوقائع 48.6 

 22الصور والتراجم والرسوم بناء على المادة  49 القاعدة
 اإلخطار 49.1 
 اللغات 49.2 
البیانات المقدمة بناء على القاعدة  - 19اإلعالنات الص����ادرة بناء على المادة  49.3 

13) ً  4)ثانیا
 استعمال استمارة وطنیة 49.4 
 محتویات الترجمة وشروطھا المادیة 49.5 
 22ردّ الحقوق بعد إغفال أداء األعمال المشار إلیھا في المادة  49.6 

ً (49 القاعدة  البیانات المتعلقة بالحمایة المنشودة ألغراض المعالجة الوطنیة )ثانیا
 49) ً  اختیار أنواع معیّنة من الحمایة 1)ثانیا
 49) ً  البیاناتموعد تقدیم  2)ثانیا

ً (49 القاعدة بات ورد حق األولویة لدى المكتب  )ثالثا أثر رد حق األولویة لدى مكتب تس�������لم الطل
 المعیّن

 49) ً  أثر رد حق األولویة لدى مكتب تسلم الطلبات 1)ثالثا
 49) ً  رد حق األولویة في المكتب المعیّن 2)ثالثا

 )3(22الحق المنصوص علیھ في المادة  50 القاعدة
 مارسة الحقم 50.1 
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 المراجعة بمعرفة المكاتب المعینة 51 القاعدة
 المھلة المحددة لطلب إرسال الصور 51.1 
 صورة عن اإلخطار 51.2 
 المھلة المحددة لتسدید الرسم الوطني وتقدیم الترجمة 51.3 

ً (51 القاعدة  27بعض المتطلبات الوطنیة المقبولة بناء على المادة  )ثانیا
 51) ً  المتطلبات الوطنیة المقبولةبعض  1)ثانیا
 51) ً  بعض الظروف التي ال یجوز فیھا المطالبة بوثائق أو أدلة 2)ثانیا
 51) ً  إمكانیة استیفاء المتطلبات الوطنیة 3)ثانیا

 تعدیل المطالب والوصف والرسوم لدى المكاتب المعینة 52 القاعدة
 المھلة 52.1 

 من المعاھدةالجزء جیم:  القواعد المتعلقة بالفصل الثاني 
 طلب الفحص التمھیدي الدولي 53 القاعدة

 الشكل 53.1 
 المحتویات 53.2 
 االلتماس 53.3 
 مودع الطلب 53.4 
 الوكیل أو الممثل العام 53.5 
 تحدید الطلب الدولي 53.6 
 اختیار الدول 53.7 
 التوقیع 53.8 
 بیان عن التعدیالت 53.9 

 بتقدیم طلب الفحص التمھیدي الدوليمودع الطلب المصرح لھ  54 القاعدة
 محل اإلقامة والجنسیة 54.1 
 الحق في تقدیم طلب الفحص التمھیدي الدولي 54.2 
 الطلبات الدولیة المودعة لدى المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات 54.3 
 مودع الطلب غیر المصرح لھ بتقدیم طلب للفحص التمھیدي الدولي 54.4 

ً (54 القاعدة  مھلة تقدیم طلب الفحص التمھیدي الدولي )ثانیا
 54) ً  مھلة تقدیم طلب الفحص التمھیدي الدولي 1)ثانیا

 اللغات (الفحص التمھیدي الدولي) 55 القاعدة
 لغة طلب الفحص التمھیدي الدولي 55.1 
 ترجمة الطلب الدولي 55.2 
 ترجمة التعدیالت 55.3 
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 [تحذف] 56 القاعدة
 رسم المعالجة 57 القاعدة

 االلتزام بالدفع 57.1 
 مقدار الرسم؛ التحویل 57.2 
 المبلغ المستحق -مھلة التسدید  57.3 
 رد الرسم 57.4 

 رسم الفحص التمھیدي 58 القاعدة
 الحق في طلب دفع الرسم 58.1 
 [تحذف] 58.2 
 رد الرسم 58.3 

ً (58 القاعدة  تمدید مھلة تسدید الرسوم )ثانیا
 58) ً  دعوة إدارة الفحص التمھیدي الدولي 1)ثانیا
 58) ً  رسم عن الدفع المتأخر 2)ثانیا

 اإلدارة المختصة بالفحص التمھیدي الدولي 59 القاعدة
 )(أ)2(31طلبات الفحص التمھیدي الدولي المشار إلیھا في المادة  59.1 
 )(ب)2(31طلبات الفحص التمھیدي الدولي المشار إلیھا في المادة  59.2 
تحوی��ل طل��ب الفحص التمھی��دي ال��دولي إلى اإلدارة المختص��������ة ب��الفحص  59.3 

 التمھیدي الدولي
 بعض أوجھ النقص في طلب الفحص التمھیدي الدولي 60 القاعدة

 أوجھ النقص في طلب الفحص التمھیدي الدولي 60.1 
 تبلیغ طلب الفحص التمھیدي الدولي واالختیارات 61 القاعدة

 ومودع الطلب تبلیغ المكتب الدولي 61.1 
 تبلیغ المكاتب المختارة 61.2 
 المعلومات المقدمة لمودع الطلب 61.3 
 النشر في الجریدة 61.4 

ص�����ورة عن الرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي وعن التعدیالت التي تّمت بناء  62 القاعدة
 إلدارة الفحص التمھیدي الدولي 19على المادة 

دارة البحث الدولي وعن التعدیالت التي تّمت قبل ص������ورة عن الرأي المكتوب إل 1 .62 
 إیداع طلب الفحص التمھیدي الدولي

 التعدیالت التي تّمت بعد إیداع طلب الفحص التمھیدي الدولي 62.2 
ً (62 القاعدة   ترجمة الرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي لفائدة إدارة الفحص التمھیدي الدولي )ثانیا

 62) ً  والمالحظات الترجمة 1)ثانیا
 الشروط الدنیا المطلوبة من إدارة الفحص التمھیدي الدولي 63 القاعدة

 تعریف الشروط الدنیا 63.1 
 تحدید حالة التقنیة الصناعیة السابقة ألغراض إجراء الفحص التمھیدي الدولي 64 القاعدة

 حالة التقنیة الصناعیة السابقة 64.1 
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 الكشف كتابةالحاالت التي ال یجرى فیھا  64.2 
 بعض الوثائق المنشورة 64.3 

 النشاط االبتكاري أو عدم البداھة 65 القاعدة
 العالقة بحالة التقنیة الصناعیة السابقة 65.1 
 التاریخ المعني 65.2 

 اإلجراءات الواجب اتخاذھا لدى إدارة الفحص التمھیدي الدولي 66 القاعدة
 أساس الفحص التمھیدي الدولي 66.1 
ً ث(66.1   الرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي  )انیا
 الرأي المكتوب إلدارة الفحص التمھیدي الدولي 66.2 
 الرد الرسمي على إدارة الفحص التمھیدي الدولي 66.3 
 الفرص اإلضافیة لتقدیم التعدیالت أو الحجج 66.4 
 66.4) ً  بعین االعتبار وتصحیحات األخطاء السافرة أخذ التعدیالت والحجج )ثانیا
 التعدیالت 66.5 
 االتصاالت غیر الرسمیة بمودع الطلب 66.6 
 صورة وترجمة عن الطلب السابق المطالب بأولویتھ 66.7 
 شكل التعدیالت 66.8 
 اللغة التي تحرر بھا التعدیالت 66.9 

 "1)(أ)"4(34موضوع الفحص بناء على المادة  67 القاعدة
 تعریف 67.1 

 انعدام وحدة االختراع (الفحص التمھیدي الدولي) 68 القاعدة
 عدم الدعوة إلى الحد من المطالب أو الدفع 68.1 
 الحد من المطالب أو الدفع إلىالدعوة  68.2 
 الرسوم اإلضافیة 68.3 
 اإلجراءات المتخذة في حالة الحد من المطالب على وجھ غیر كاف 68.4 
 االختراع الرئیسي 68.5 

 الفحص التمھیدي الدولي والمھلة المحددة لھ بدء 69 القاعدة
 بدء الفحص التمھیدي الدولي 69.1 
 المھلة المحددة للفحص التمھیدي الدولي 69.2 

التقریر التمھی��دي ال��دولي عن األھلی��ة للبراءة إلدارة الفحص التمھی��دي ال��دولي  70 القاعدة
 (تقریر الفحص التمھیدي الدولي)

 تعریف 70.1 
 قریرأساس الت 70.2 
 التحدید 70.3 
 التواریخ 70.4 
 التصنیف 70.5 
 )2(35البیان الصادر بناء على المادة  70.6 
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 )2(35النصوص المستشھد بھا بناء على المادة  70.7 
 )2(35اإلیضاحات المقدمة بناء على المادة  70.8 
 الكشف غیر المكتوب 70.9 
 بعض الوثائق المنشورة 70.10 
 التعدیالتبیان  70.11 
 ذكر بعض أوجھ النقص ومسائل أخرى 70.12 
 مالحظات بشأن وحدة االختراع 70.13 
 الموظف المصرح لھ 70.14 
 العنوان -الشكل  70.15 
 مرفقات التقریر 70.16 
 اللغة التي یحرر بھا التقریر والمرفقات 70.17 

 الصلةإرسال تقریر الفحص التمھیدي الدولي والمستندات ذات  71 القاعدة
 المرسل إلیھ 71.1 
 صورة عن الوثائق المستشھد بھا 71.2 

 ترجمة تقریر الفحص التمھیدي الدولي والرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي 72 القاعدة
 اللغات 72.1 
 إعداد صور عن الترجمات لمودع الطلب 72.2 
 72.2) ً  بن���اء على ث ال���دولي كم���ا ھو مع���دّ ترجم���ة الرأي المكتوب إلدارة البح��� )ثانیا

ً (43 القاعدة  1)ثانیا
 مالحظات بشأن الترجمة 72.3 

 إرسال تقریر الفحص التمھیدي الدولي أو الرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي 73 القاعدة
 إعداد الصور 73.1 
 إرسال الوثائق إلى المكاتب المختارة 73.2 

 وإرسالھاترجمة مرفقات تقریر الفحص التمھیدي الدولي  74 القاعدة
 محتویات الترجمة ومھلة إرسالھا 74.1 

 [تحذف] 75 القاعدة
وتطبیق بعض القواع��د على اإلجراءات ل��دى المك��ات��ب  ترجم��ة وثیق��ة األولوی��ة 76 القاعدة

 المختارة
 [تحذف] 76.1 
 [تحذف] 76.2 
 [تحذف] 76.3 
 المھلة المحددة لترجمة وثیقة األولویة 76.4 
 لدى المكاتب المختارة على اإلجراءات القواعد بعض تطبیق 76.5 
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 )(ب)1(39الحق المنصوص علیھ في المادة  77 القاعدة
 ممارسة الحق 77.1 

 تعدیل المطالب والوصف والرسوم لدى المكاتب المختارة 78 القاعدة
 المھلة 78.1 
 [تحذف] 78.2 
 نماذج المنفعة 78.3 

 المعاھدة الجزء دال:  القواعد المتعلقة بالفصل الثالث من
 التقویم 79 القاعدة

 تحدید التواریخ 79.1 
 حساب المھل 80 القاعدة

 المھل المحددة بالسنوات 80.1 
 المھل المحددة باألشھر 80.2 
 المھل المحددة باألیام 80.3 
 التواریخ المحلیة 80.4 
 انقضاء المھلة في یوم عطلة 80.5 
 تاریخ المستندات 80.6 
 نھایة یوم العمل 80.7 

 تعدیل المھل المحددة في المعاھدة 81 القاعدة
 اقتراحات 81.1 
 قرارات الجمعیة 81.2 
 التصویت بالمراسلة 81.3 

 عدم انتظام خدمات البرید 82 القاعدة
 التأخیر في تسلیم البرید أو فقده 82.1 

ً (82 القاعدة  المھلاعتذار الدولة المعینة أو المختارة عن تأخرھا في مراعاة بعض  )ثانیا
 82) ً  )2(48معنى "المھلة" في المادة  1)ثانیا
 82) ً  )2(48الحقوق واألحكام األخرى التي تطبق علیھا المادة  استرداد 2)ثانیا

ً (82 القاعدة  تصحیح األخطاء التي یرتكبھا مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي )ثالثا
 82) ً  بالمطالبة باألولویةاألخطاء المتعلقة بتاریخ اإلیداع الدولي و 1)ثالثا

ً (82 القاعدة  عذر التأخر في مراعاة المھل وتمدید المھل )رابعا
 82) ً  المھلمراعاة التأخر في عذر  1)رابعا
 82) ً  عدم توفر وسائل االتصال اإللكترونیة في المكتب 2)رابعا
 82 ً  تمدید المھل بسبب حدوث اضطراب عام 3)(رابعا

 اإلدارات الدولیةحق التصرف أمام  83 القاعدة
 إثبات الحق 83.1 
 83.1) ً  عندما یكون المكتب الدولي مكتب تسلم الطلبات )ثانیا
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 اإلبالغ 83.2 
 الجزء ھاء:  القواعد المتعلقة بالفصل الخامس من المعاھدة

 مصاریف الوفود 84 القاعدة
 المصاریف التي تتحملھا الحكومات 84.1 

 القانوني في الجمعیةعدم توفر النصاب  85 القاعدة
 التصویت بالمراسلة 85.1 

 الجریدة 86 القاعدة
 المحتویات 86.1 
 التوقیت -شكل النشر وسائلھ  –اللغات  86.2 
 دوریة النشر 86.3 
 البیع 86.4 
 العنوان 86.5 
 التفاصیل األخرى 86.6 

 المنشورات تبلیغ 87 القاعدة
 تبلیغ المنشورات بناء على التماس 87.1 

 تعدیل الالئحة التنفیذیة 88 القاعدة
 شرط التصویت باإلجماع 88.1 
 [تحذف] 88.2 
 شرط عدم معارضة بعض الدول 88.3 
 اإلجراءات 88.4 

 التعلیمات اإلداریة 89 القاعدة
 النطاق 89.1 
 المصدر 89.2 
 النشر والدخول حیز التنفیذ 89.3 

 المعاھدةالجزء واو:  القواعد المتعلقة بعدة فصول من 
ً (89 القاعدة  كل  )ثانیا ھا في ش������� ھا وتحویل عالجت ندات األخرى وم یة والمس�������ت لدول بات ا یداع الطل إ

 إلكتروني أو بوسائل إلكترونیة
 89) ً  الطلبات الدولیة 1)ثانیا
 89) ً  المستندات األخرى 2)ثانیا
 89) ً  التحویل بین المكاتب 3)ثانیا

ً (89 القاعدة  لكتروني عن المستندات المودعة على الورقالنسخ المعدة في شكل إ )ثالثا
 89) ً  النسخ المعدة في شكل إلكتروني عن المستندات المودعة على الورق 1)ثالثا

 الوكالء والممثلون العامون 90 القاعدة
 تعیین الوكیل 90.1 
 الممثل العام 90.2 
أو  العاموناآلثار المترتبة على األعمال التي یباش������رھا الوكالء والممثلون  90.3 

 تباشر لمصلحتھم
 طریقة تعیین الوكیل أو الممثل العام 90.4 
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 التوكیل العام 90.5 
 اإللغاء والعدول 90.6 

ً (90 القاعدة  السحب )ثانیا
 90) ً  سحب الطلب الدولي 1)ثانیا
 90) ً  سحب التعیینات 2)ثانیا
 90) ً  سحب المطالبة باألولویة 3)ثانیا
 90) ً ً (3)ثانیا  التماس البحث اإلضافيسحب  )ثانیا
 90) ً  سحب طلب الفحص التمھیدي الدولي أو االختیارات 4)ثانیا
 90) ً  التوقیع 5)ثانیا
 90) ً  أثر السحب 6)ثانیا
 90) ً  )(ب)4(37الحق المنصوص علیھ في المادة  7)ثانیا

 األخرى المستنداتالطلب الدولي و األخطاء السافرة الواردة فيتصحیح  91 القاعدة
 األخطاء السافرة تصحیح 91.1 
 التماس التصحیح 91.2 
 التصریح بالتصحیح وأثر التصحیح 91.3 

 المراسالت 92 القاعدة
 ضرورة إرفاق كتاب بالمستند وتوقیعھ 92.1 
 اللغات 92.2 
 إرسال البرید من المكاتب الوطنیة والمنظمات الحكومیة الدولیة 92.3 
 الكاتبة وجھاز الفاكس، الخ.استعمال التلغراف والمبرقة  92.4 

ً (92 القاعدة تسجیل التغییرات المتعلقة ببعض البیانات في العریضة أو طلب الفحص التمھیدي  )ثانیا
 الدولي

 92) ً  تسجیل التغییرات من قبل المكتب الدولي 1)ثانیا
 حفظ الملفات والسجالت 93 القاعدة

 مكتب تسلم الطلبات 93.1 
 المكتب الدولي 93.2 
 إدارات البحث الدولي والفحص التمھیدي الدولي 93.3 
 النسخ 93.4 

ً (93 القاعدة  طریقة تحویل الوثائق )ثانیا
 93) ً  التحویل عبر مكتبة رقمیة -التحویل بناء على االلتماس  1)ثانیا

 إمكانیة االطالع على الملفات 94 القاعدة
 إمكانیة االطالع على الملف المحفوظ لدى المكتب الدولي 94.1 
 94.1) ً  إمكانیة االطالع على الملف المحفوظ لدى مكتب تسلم الطلبات )ثانیا
 94.1) ً  إمكانیة االطالع على الملف المحفوظ لدى إدارة البحث الدولي )ثالثا
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 لدى إدارة الفحص التمھیدي الدوليإمكانیة االطالع على الملف المحفوظ  94.2 
 94.2) ً  لدى إدارة الفحص التمھیدي الدوليإمكانیة االطالع على الملف المحفوظ  )ثانیا
 إمكانیة االطالع على الملف المحفوظ لدى المكتب المختار 94.3 

 إمكانیة االطالع على الملف المحفوظ لدى مكتب تسلم الطلبات
 المختارةتلقي المعلومات والنصوص المترجمة من المكاتب المعیّنة والمكاتب  95 القاعدة

المعلوم��ات المتعلق��ة بح��دوث اإلجراءات في المك��ات��ب المعیّن��ة والمك��ات��ب  95.1 
 المختارة

 االلتزام بتقدیم صور عن النصوص المترجمة 95.2 
 جدول الرسوم؛ استالم الرسوم وتحویلھا 96 القاعدة

 جدول الرسوم المرفق بالالئحة التنفیذیة 96.1 
 الرسوم إخطار استالم الرسوم؛ تحویل 96.2 

 جدول الرسوم
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 الجزء ألف
 قواعد تمھیدیة

 1القاعدة 
 مختصرات

 معنى المختصرات 1.1

 یقصد بكلمة "المعاھدة" في ھذه الالئحة التنفیذیة معاھدة التعاون بشأن البراءات. ( أ )

تش��یر كلمة "الفص��ل" في ھذه الالئحة التنفیذیة إلى فص��ل محدد في المعاھدة. كما تش��یر  (ب)
 "المادة" إلى مادة محددة في المعاھدة.كلمة 

 2القاعدة 
 تفسیر بعض الكلمات

 "مودع الطلب" 2.1

أیض������ا وكیل مودع الطلب أو أي ش������خص آخر یمثل مودع الطلب، "مودع الطلب" تعني عبارة 
حیثما ورد اس��تعمالھا، ما لم یس��تنتج خالف ذلك بوض��وح من نص الحكم أو من طابعھ، أو من س��یاق الكالم 

كما ھي الحال بخاصة إذا كان نص الحكم یشیر إلى محل إقامة مودع الطلب  تستعمل فیھ ھذه العبارةالذي 
 أو إلى جنسیتھ.

 "الوكیل" 2.2

، حیثما ورد اس�����تعمالھا، ما 90.1الوكیل الذي یتم اختیاره بناء على القاعدة  "الوكیل"تعني كلمة 
أو من س����یاق الكالم الذي تس����تعمل فیھ ھذه  لم یس����تنتج خالف ذلك بوض����وح من نص الحكم أو من طابعھ،

 الكلمة.

2.2) ً  "الممثل العام" )ثانیا

مودع الطلب الذي یتم اختیاره كممثل عام أو یعتبر كذلك بناء على  "الممثل العام"تعني عبارة 
 ، حیثما ورد استعمالھا.90.2القاعدة 

 "التوقیع" 2.3

الطلبات أو اإلدارة المختص���ة بالبحث الدولي أو إذا كان القانون الوطني الذي یطبقھ مكتب تس���لم 
بالفحص التمھیدي الدولي یتطلب اس�����تعمال خاتم معین بدال من التوقیع، فإن كلمة "التوقیع" تعني "الخاتم" 

 ألغراض عمل المكتب أو اإلدارة اآلنف ذكرھما، حیثما ورد استعمالھا.
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 "فترة األولویة" 2.4

ة"، متى استعمل مقترنا بمطالبة باألولویة، بما معناه فترة یفسر اصطالح "فترة األولوی ( أ )
شھرا اعتبارا من تاریخ الطلب األسبق الذي تكون أولویتھ محل تلك المطالبة. وال تشمل تلك الفترة یوم  12

 إیداع الطلب السابق.

 على فترة األولویة مع ما یلزم من تبدیل. 80.5تطبق القاعدة  (ب)

 الجزء باء
 المتعلقة بالفصل األول من المعاھدةالقواعد 

 3القاعدة 
 العریضة (شكلھا)

 استمارة العریضة 3.1

 تعد العریضة على استمارة مطبوعة أو تقدم في شكل نسخة مطبوعة على حاسوب.

 االستحصال على االستمارات 3.2

یس���تحص���ل مودعو الطلبات مجانا على نس���خ عن االس���تمارة المطبوعة س���واء من مكتب تس���لم 
 الطلبات أو من المكتب الدولي بناء على رغبة المكتب األول.

 الجدول 3.3

 تشتمل العریضة على جدول یبین فیھ ما یأتي: ( أ )

العدد اإلجمالي ألوراق الطلب الدولي وعدد أوراق كل عنص�����ر من ھذا الطلب،  "1"
ي كش���ف أي العریض���ة والوص���ف (على أن یذكر على حدة عدد الص���فحات المخص���ص���ة في الوص���ف أل

 تسلسلي) ومطالب الحمایة والرسوم والملخص؛

الوكیل  سند تعیینأن الطلب الدولي كما تم إیداعھ قد أرفق بھ توكیل رسمي (أي  "2"
أو إیصال  في شكل إلكترونيأو الممثل العام) أو صورة عن توكیل عام أو وثیقة أولویة أو كشف تسلسلي 

 في الجدول) عند االقتضاء؛عن الرسوم المسددة أو أي مستند آخر (یحدد 

رقم ص���ورة الرس���وم التي یقترح مودع الطلب نش���رھا باالقتران بالملخص عند  "3"
 نشره، علما بأنھ یجوز لمودع الطلب اقتراح أكثر من صورة في بعض الحاالت االستثنائیة.

بات  (ب) یھ مكتب تس�������لم الطل یتعین على مودع الطلب اس�������تكمال الجدول، وإال أدخل عل
 ".3البیانات الضروریة، دون أن یبین الرقم المشار إلیھ في الفقرة (أ)"
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 التفاصیل 3.4

، یجري النص على تفاص��یل اس��تمارة العریض��ة المطبوعة وأیة عریض��ة 3.3مع مراعاة القاعدة 
 تقدم في شكل نسخة مطبوعة على حاسوب في التعلیمات اإلداریة.

 4القاعدة 
 العریضة (محتویاتھا)

 التوقیع -المحتویات اإلجباریة والمحتویات االختیاریة  4.1

 یجب أن تشتمل العریضة على ما یأتي: ( أ )

 التماس؛ "1"

 اسم االختراع؛ "2"

 بیانات عن مودع الطلب وعن الوكیل إن وجد؛ "3"

بیانات عن المخترع إذا تطلب القانون الوطني لدولة معینة على األقل إبالغ اس��م  "4"
 إیداع طلب وطني.المخترع عند 

 عند االقتضاء، یجب أن تشتمل العریضة على ما یأتي: (ب)

 مطالبة باألولویة؛ "1"

" 1"4.12بیانات متعلقة ببحث س������ابق وفقا لما ھو منص������وص علیھ في القاعدتین  "2"
ً (12و  ؛)د) و(ب(1)ثانیا

 إشارة إلى طلب رئیسي أو إلى براءة رئیسیة؛ "3"

 الدولي المختصة التي یختارھا مودع الطلب.إشارة إلى إدارة البحث  "4"

 یجوز أن تشتمل العریضة على ما یأتي: (ج)

بیانات متعلقة بالمخترع إذا لم یتطلب القانون الوطني ألیة دولة معینة إبالغ اس��م  "1"
 المخترع عند إیداع طلب وطني؛

إلى التماس مرفوع إلى مكتب تس�������لم الطلبات لكي یعد ویرس�������ل وثیقة األولویة  "2"
المكتب الدولي إذا كان الطلب المطالب بأولویتھ قد أودع لدى المكتب الوطني أو اإلدارة الحكومیة الدولیة 

 التي ھي مكتب تسلم الطلبات؛

 ؛4.17اإلعالنات وفقا لما ھو منصوص علیھ في القاعدة  "3"

 ؛4.18وفقا لما ھو منصوص علیھ في القاعدة بیان  "4"
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 ؛ویةالتماس لرد حق األول "5"

 ".2"4.12بیان وفقا لما ھو منصوص علیھ في القاعدة  "6"

 یجب توقیع العریضة. (د)

 االلتماس 4.2

یجب أن یكون الغرض من االلتماس على النحو الوارد ذكره أدناه، ومن المس�����تحس�����ن أن یحرر 
التعاون بش�������أن على الوجھ اآلتي: "یلتمس الموقع أدناه أن یجري تناول ھذا الطلب الدولي وفقا لمعاھدة 

 البراءات".

 اسم االختراع 4.3

یجب أن یكون اس���م االختراع مقتض���با (ویس���تحس���ن أن یتراوح عدد كلماتھ ما بین كلمتین وس���بع 
 كلمات إن كان موضوعا باإلنكلیزیة أو مترجما إلى اإلنكلیزیة)، كما یجب أن یكون دقیقا.

 األسماء والعناوین 4.4

لطبیعیین بناء على اسم العائلة واالسم الشخصي، على أن یجب بیان أسماء األشخاص ا ( أ )
 یذكر اسم العائلة قبل االسم الشخصي.

 یجب بیان أسماء األشخاص المعنویة بناء على التسمیة الرسمیة الكاملة.  (ب)

یجب بیان العناوین بناء على الش��روط العادیة لض��مان توزیع البرید على وجھ الس��رعة  (ج)
حة. وعلى كل حال، یجب أن تتضمن العناوین كل الوحدات اإلداریة المناسبة، بما في على العناوین الموض

المنزل، فإن التخلف ذلك رقم المنزل إن وجد. وإذا كان القانون الوطني للدولة المعینة ال یتطلب بیان رقم 
بمودع الطلب، من الموص��ى  عن بیان ھذا الرقم لن یكون لھ أي أثر في ھذه الدولة. ومن أجل االتص�ال س�ریعا

بھ ذكر عنوان الطابعة الالسلكیة وكذلك أرقام الھاتف والفاكس أو ذكر المعلومات المتعلقة بوسائل االتصال 
 المماثلة األخرى لمودع الطلب، أو الوكیل أو الممثل العام عند االقتضاء.

لھ (د) ناً واحداً  . أما إذا لم یعین أي یجوز لكل مودع طلب أو مخترع أو وكیل أن یذكر عنوا
وكیل لتمثیل مودع الطلب أو مودعي الطلب كافة إن كانوا أكثر من واحد، فإن مودع الطلب أو الممثل العام إن 
كان ھناك أكثر من مودع واحد یجوز لھ أن یذكر عنوانا إض��افیا ترس��ل إلیھ اإلخطارات عالوة على أي عنوان 

 آخر یكون مذكورا في العریضة.

 طلبمودع ال 4.5

 یجب بیان ما یلي في العریضة: ( أ )

 االسم، "1"

 العنوان، "2"
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 الجنسیة ومحل اإلقامة "3"

 للمودع أو لكل مودع إن كان ھناك أكثر من مودع.

 یجب بیان جنسیة مودع الطلب بذكر اسم الدولة التي ھو واحد من مواطنیھا. (ب)

 التي یقیم فیھا.یجب بیان محل إقامة مودع الطلب بذكر اسم الدولة  (ج)

یجوز بیان مودعین مختلفین في العریض�������ة عن دول معینة مختلفة. وفي ھذه الحالة،  (د)
 یجب أن یبین في العریضة المودع أو المودعون عن كل دولة أو مجموعة دول معینة.

إذا كان المودع مس���جال لدى المكتب الوطني الذي یعمل بص���فتھ مكتبا لتس���لم الطلبات،  (ھ)
 یَّن في العریضة رقم تسجیل المودع أو غیر ذلك من البیانات المسجلة باسمھ.جاز أن یب

 المخترع 4.6

في أن یبیّن " من ھ��ذه الالئح��ة، یج��ب 1" أو (ج)"4(أ)"4.1في ح��ال��ة تطبیق الق��اع��دة  ( أ )
 .اسم المخترع وعنوانھ، وفي حالة وجود عدة مخترعین، یجب بیان اسم كل واحد منھم وعنوانھ العریضة

إذا كان مودع الطلب ھو المخترع في الوقت ذاتھ، وجب أن تش������تمل العریض������ة على  )(ب
 إعالن بھذا المعنى، بدال من كتابة البیانات الوارد ذكرھا في الفقرة (أ).

إذا اختلفت متطلبات القوانین الوطنیة للدول المعینة، جاز ذكر أش�������خاص مختلفین في  (ج)
المعینة المختلفة. وفي ھذه الحالة، یجب أن تتض����من العریض����ة  العریض����ة كمخترعین بالنس����بة إلى الدول

ھذا  إعالنا منفص���ال عن كل دولة أو مجموعة دول معینة یعد فیھا ش���خص معین أو عدة أش���خاص معینین أو
 الشخص نفسھ أو ھؤالء األشخاص أنفسھم بمثابة المخترع أو المخترعین.

 الوكیل 4.7

 ذلك في العریضة وذكر اسمھ وعنوانھ.في حالة تعیین وكیل، یجب بیان  ( أ )

إذا كان الوكیل مس����جال لدى المكتب الوطني الذي یعمل بص����فتھ مكتبا لتس����لم الطلبات،  (ب)
 جاز أن یبیَّن في العریضة رقم تسجیل الوكیل أو غیر ذلك من البیانات المسجلة باسمھ.

 الممثل العام 4.8

 ضة.في حالة تعیین ممثل عام، یجب بیان ذلك في العری

 البراءات الوطنیة واإلقلیمیة –أنواع الحمایة  –تعیین الدول  4.9

 یجب أن یشمل إیداع العریضة ما یلي: ( أ )

 تعیین كل الدول المتعاقدة التي تكون ملتزمة بالمعاھدة في تاریخ اإلیداع الدولي؛ "1"



 
 الالئحة التنفیذیة لمعاھدة التعاون بشأن البراءات 

75 

یة  "2" لدولي یرمي إلى الحص�������ول على كل أنواع الحما بأن الطلب ا ناً  یا المتاحة ب
 ؛44أو  43بتعیین الدولة، بالنسبة إلى كل دولة معیّنة تنطبق علیھا المادة 

بأن الطلب الدولي یرمي إلى الحص�������ول على براءة إقلیمیة، وعلى براءة  "3" ناً  یا ب
 ).1(45)، بالنسبة إلى كل دولة معینة تنطبق علیھا المادة 2(45وطنیة أیضاً ما لم تسِر المادة 

، على أن إیداع طلب 2005أكتوبر  5قانون الوطني لدولة متعاقدة ینص، في إذا كان ال (ب)
یؤدي دولي، یرد فیھ تعییُن تلك الدولة ومطالبةٌ بأولویة طلب وطني س����ابق یس����ري مفعولھ في تلك الدولة، 

مع العواقب ذاتھا المترتبة على س����حب الطلب الوطني الس����ابق،  توقف مفعول الطلب الوطني الس����ابقإلى 
على بیان بعدم  ترد فیھا المطالبة بطلب وطني س������ابق مودع في تلك الدولة، أن تحتوي أیة عریض������ةجاز 

المكتُب المعیُّن المكتب الدولي، في موعد  یخطر"، ش�������ریطة أن 1تعیین تلك الدولة، بالرغم من الفقرة (أ)"
لم یزل نافذا في تاریخ  وأن اإلخطار ، بأن ھذه الفقرة تنطبق على تعیین تلك الدولة2006ینایر  5أقص�������اه 

 1. ویتولى المكتب الدولي نشر تلك المعلومة في الجریدة في أقرب فرصة.اإلیداع الدولي

 المطالبة باألولویة 4.10

) ("المطالبة باألولویة") على 1(8یجوز أن یحتوي أي إعالن مش�������ار إلیھ في المادة  ( أ )
مطالبة بأولویة طلب سابق واحد أو أكثر أودع في أي بلد طرف في اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة 

تفاقیة أو تلك االأي عض���و من أعض���اء منظمة التجارة العالمیة لیس طرفا في  لدىأو ألغراض ذلك البلد أو 
. وھي تتكون من بیان یفید المطالبة ألغراض ذلك العض������و. ویتعیَّن إدراج أیة مطالبة باألولویة في العریض������ة

 یأتي: بأولویة طلب سابق، ویذكر فیھ ما

 التاریخ الذي أودع فیھ الطلب السابق؛ "1"

 رقم الطلب السابق؛ "2"

الص����ناعیة أو العض����و في منظمة البلد الطرف في اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة  "3"
 التجارة العالمیة غیر الطرف في تلك االتفاقیة الذي أودع فیھ الطلب السابق إن كان طلبا وطنیا؛

اإلدارة المكلف��ة بمنح البراءات اإلقلیمی��ة بن��اء على مع��اھ��دة البراءات اإلقلیمی��ة  "4"
 المطبقة إن كان الطلب السابق طلبا إقلیمیا؛

 الطلبات الذي أودع فیھ الطلب السابق إن كان طلبا دولیا.مكتب تسلم  "5"

 "،5" أو "4باإلضافة إلى أي بیان مطلوب بناء على الفقرة (أ)" (ب)

یجوز أن یرد في المطالبة باألولویة ذكر بلد واحد أو أكثر من البلدان األطراف  "1"
 السابق إن كان طلبا إقلیمیا أو دولیا؛في اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة التي أودع عنھا الطلب 

یج��ب أن یرد في المط��الب��ة ب��األولوی��ة ذكر بل��د واح��د على األق��ل من البل��دان  "2"
األطراف في اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الص���ناعیة أو عض���و واحد على األقل من األعض���اء في منظمة 

                                                           
تنشر تلك المعلومة أیضا على موقع الویبو اإللكتروني:  مالحظة الناشر: 1

>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html<. 
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إقلیمیا ولم یكن بلد واحد على األقل من البلدان التجارة العالمیة، الذي أودع عنھ الطلب السابق إن كان طلبا 
 األطراف في معاھدة البراءات اإلقلیمیة طرفاً في اتفاقیة باریس المذكورة أو عضوا في تلك المنظمة.

 " ألغراض الفقرتین (أ) و(ب).6"2ال تطبق المادة  (ج)

 اإلشارة إلى تكملة أو تكملة جزئیة أو طلب رئیسي أو سند رئیسي 4.11

 إذا: ) ( أ

ً (49كان المودع ینوي أن یقدم بیاناً، بناء على القاعدة  "1" (أ) أو (ب)، یبیّن 1)ثانیا
عاَمل الطلب الدولي، في أي دولة معینة، كما لو كان طلب  فیھ رغبتھ في أن یُ
براءة إض����افیة أو ش����ھادة إض����افیة أو ش����ھادة مخترع إض����افیة أو ش����ھادة منفعة 

 ؛إضافیة

قاعدة أو كان المودع  "2" ناء على ال ناً، ب یا ً (49ینوي أن یقدم ب یا (د)، یبیّن فیھ 1)ثان
نة، كما لو كان تكملة أو  یة دولة معی لدولي، في أ َمل الطلب ا عا تھ في أن یُ رغب

 .تكملة جزئیة لطلب سابق

الس���ند یُبیَّن فیھا الطلب الرئیس���ي المعني أو البراءة الرئیس���یة المعنیة أو ووجب أن یُبیَّن ذلك في العریض���ة 
 الرئیسي اآلخر.

 .4.9 ال یؤثر تضمین العریضة بیاناً من النوع المذكور في الفقرة (أ) في تطبیق القاعدة (ب)

 مراعاة نتائج بحث سابق 4.12

إذا رغب المودع في أن تراعي إدارة البحث الدولي، عند إجراء البحث الدولي، نتائج بحث دولي 
وطني س��ابق أجرتھ اإلدارة ذاتھا أو إدارة أخرى للبحث الدولي س��ابق أو بحث س��ابق دولي الطابع أو بحث 
 أو أجراه مكتب وطني ("البحث السابق"):

یة أو المكتب المعني  "1" ھا اإلدارة المعن حدَّد فی لك في العریض�������ة وأن ت وجب أن یبیَّن ذ
 ؛ویُحدَّد فیھا الطلب الذي تّم بشأنھ البحث السابق

الحال، على بیان مفاده أن الطلب الدولي ھو ذاتھ أو وجاز أن تحتوي العریضة، حسب  "2"
سابق  سا ذاتھ الطلب ال سا سابق أو أن الطلب الدولي ھو ذاتھ أو أ شأنھ البحث ال سا ذاتھ الطلب الذي تم ب سا أ

 إال أنھ مودع بلغة أخرى.

 ]ان[تحذف 4.14و 4.13

4.14) ً  اختیار إدارة البحث الدولي )ثانیا

من إدارات البحث الدولي مختص�������ة ببحث الطلب الدولي، تعین على إذا كانت إدارتان أو أكثر 
 مودع الطلب أن یذكر في العریضة إدارة البحث الدولي التي اختارھا.



 
 الالئحة التنفیذیة لمعاھدة التعاون بشأن البراءات 

77 

 التوقیع 4.15

 یجب على مودع الطلب أن یوقع العریضة، أو یوقعھا كل مودع في حالة وجود أكثر من مودع.

 نقل حروف بعض الكلمات أو ترجمتھا 4.16

إذا لم یكتب أي اس��م أو عنوان بالحروف الالتینیة، وجب بیانھ أیض��ا بالحروف الالتینیة  ( أ )
س�������واء بنقل حروفھ أو بترجمتھ إلى اإلنكلیزیة. ویختار مودع الطلب الكلمات التي یكتفي بنقل حروفھا 

 والكلمات التي یتعین ترجمتھا.

 أیضا باإلنكلیزیة.إذا لم یكتب اسم بلد بالحروف الالتینیة، وجب بیانھ  (ب)

ً (51اإلعالنات المتعلقة بالمتطلبات الوطنیة المشار إلیھا في القاعدة  4.17  "5" إلى "1(أ)"1)ثانیا

یجوز أن تحتوي العریضة على إعالن واحد أو أكثر من اإلعالنات التالیة بالصیاغة المقررة في 
 أكثر من الدول المعینة:  التعلیمات اإلداریة، ألغراض القانون الوطني المطبق في دولة أو

ً (51إعالن بھویة المخترع كما ھو مشار إلیھ في القاعدة  "1"  "؛1(أ)"1)ثانیا

إعالن بحق المودع، في تاریخ اإلیداع الدولي، في طلب براءة والحص�������ول  "2"
ً (51علیھا، كما ھو مشار إلیھ في القاعدة   "؛2(أ)"1)ثانیا

بة بأولویة الطلب  إعالن بحق المودع، في تاریخ اإلیداع "3" الدولي، في المطال
ً (51السابق، كما ھو مشار إلیھ في القاعدة   "؛3(أ)"1)ثانیا

ً (51إعالن بأبوة االختراع، كما ھو مش�������ار إلیھ في القاعدة  "4" "، 4(أ)"1)ثانیا
 على أن یكون موقعا وفقا لما ھو مقرر في التعلیمات اإلداریة؛

االس��تثناءات لعدم توفر الِجدَّة، كما ھو إعالن بحاالت الكش��ف غیر الض��ارة و "5"
ً (51مشار إلیھ في القاعدة   ".5(أ)"1)ثانیا

 بیان التضمین باإلحالة 4.18

إذا كان الطلب الدولي، في التاریخ الذي یكون فیھ مكتب تس���لم الطلبات قد تس���لم أص���ال عنص���را 
بأولویة طلب سابق، جاز أن تحتوي "، یطالب 3)"1(11واحدا أو أكثر من العناصر المشار إلیھا في المادة 

، أي عنص���ر 6.20العریض���ة على بیان یفید بأن الطلب الدولي یتض���من باإلحالة، ألغراض تطبیق القاعدة 
، أو أي جزء من أجزاء الوص��ف )ھ("(د) أو 3)"1(11من عناص��ر الطلب الدولي المش��ار إلیھا في المادة 

(أ)، أو أي عنص��ر أو جزء من الوص��ف أو المطالب 5.20أو المطالب أو الرس��وم المش��ار إلیھا في القاعدة 
ً (5.20أو الرس�����وم الُمش�����ار إلیھا في القاعدة  الطلب الدولي ولكنھ كان واردا بالكامل  في)(أ) إذا لم یرد ثانیا

. وإذا لم یرد ذلك البیان في العریضة في ذلك 6.20في الطلب السابق، شرط إجراء التثبیت بموجب القاعدة 
زت إض�����افتھ إلى العریض�����ة بش�����رط واحد ال غیر وھو أن یكون ذلك البیان قد ورد في الطلب التاریخ، جا

م معھ، في ذلك ال  .تاریخالدولي أو قُدِّ
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 إضافیةعناصر  4.19

الوارد ذكرھا في القواعد العناصر خالف عناصر یجب أال تتضمـ������ن العریضـ������ة أیة  ( أ )
إضافیة منصوص علیھا في عناصر . بید أنھ یجوز أن تسمح التعلیمات اإلداریة بإدراج أیة 4.18إلى  4.1

 التعلیمات اإلداریة في العریضة دون أن تلزم بذلك.

إلى  4.1الوارد ذكرھا في القواعد العناص��ر خالف عناص��ر إذا تض��منت العریض��ة أیة  (ب)
ناء على الفقرة (أ)، وجب على مكتب تس����لم تس����مح بھا التعلیمات اإلداریة بعناص����ر ، أو تض����منت 4.18

 اإلضافیة من تلقاء نفسھ.العناصر الطلبات أن یحذف 

 5القاعدة 
 الوصف

 طریقة صیاغة الوصف 5.1

یجب أن یتضمن الوصف بادئ ذي بدء اسم االختراع كما ھو وارد في العریضة. كما  ( أ )
 یجب:

 ختراع؛أن یوضَّح فیھ المجال التقني الذي یرتبط بھ اال "1"

أن تبیَّن فیھ التقنیة الس�������ابقة التي یمكن النظر إلیھا تبعا لمعرفة مودع الطلب لھا  "2"
 كأمر مفید لفھم االختراع وبحثھ وفحصھ، وأن تذكر فیھ باألحرى المستندات التي تصور تلك التقنیة؛

التقنیة أن یُكشف فیھ عن االختراع المطلوب حمایتھ بأسلوب یسمح بفھم المشكلة  "3"
وحلھا (حتى لو لم تكن المش���كلة محددة ص���راحة على ھذا النحو)، وأن تبیَّن فیھ اآلثار المفیدة لالختراع إن 

 وجدت باإلشارة إلى التقنیة السابقة؛

 أن توضح فیھ باختصار صور الرسوم إن وجدت؛ "4"

بة إلنجاز  "5" ناس������� ھا مودع الطلب م قة یرا یھ على األقل أفض�������ل طری أن تبین ف
ختراع المطلوب حمایتھ، على أن یستعمل لذلك األمثلة عند الضرورة ویشیر إلى الرسوم إن وجدت. أما اال

إذا لم یتطلب القانون الوطني للدولة المعینة وص���ف أفض���ل طریقة إلنجاز االختراع، وإنما اكتفى بالمطالبة 
م وص���ف أفض���ل طریقة لن بوص���ف أیة طریقة إلنجازه (س���واء كانت أو لم تكن الطریقة المثلى)، فإن عد

 یكون لھ أي أثر في تلك الدولة؛

أن یبین فیھ ص������راحة، إذا لم یتض������ح ذلك بداھة من وص������ف االختراع أو من  "6"
طابعھ، الطریقة التي تسمح باستغالل االختراع في الصناعة، والطریقة التي تسمح بإنتاجھ وباستعمالھ، أو 

مكان اس��تعمالھ فقط. ویجب فھم مص��طلح "الص��ناعة" بأوس��ع الطریقة التي تس��مح باس��تعمالھ إذا كان في اإل
 معانیھ، كما ھو الحال في اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة.

یتعین اتباع النھج والترتیب الموضحین في الفقرة (أ)، ما لم یترتب فھم أفضل وعرض  (ب)
 أوفر على أي نھج أو ترتیب مخالف نتیجة لطابع االختراع.
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اعاة الفقرة (ب)، من المس���تحس���ن أن یس���بق كل بیان وارد في الفقرة (أ) بعنوان مع مر (ج)
 مالئم، كما مقترح في التعلیمات اإلداریة.

 الكشف عن تسلسل النوویدات أو الحوامض األمینیة 5.2

للنوویدات أو الحوامض األمینیة، وكانت  إذا تضمن الطلب الدولي كشفاً عن تسلسالت ( أ )
مما تشترط التعلیمات اإلداریة إدراجھ في كشف تسلسلي، وجب أن یتضمن الوصف جزءا تلك التسلسالت 

 .بما یستوفي القاعدة المعیاریة المنصوص علیھا في التعلیمات اإلداریة یخص الكشف التسلسلي

ال یتعین اش���تراط أن یُدرج النص الدخیل المعتمد على اللغة والوارد في الجزء الخاص  (ب)
 .ي من الوصف في القسم الرئیسي من الوصفبالكشف التسلسل

 6القاعدة 
 مطالب الحمایة

 عدد مطالب الحمایة وترقیمھا 6.1

یجب أن یكون عدد مطالب الحمایة عددا معقوال، بالنظر إلى طابع االختراع المطلوب  ( أ )
 حمایتھ.

 إذا تعددت مطالب الحمایة، وجب ترقیمھا على التوالي باألرقام العربیة. (ب)

 في حالة تعدیل مطالب الحمایة، یحدد نظام الترقیم تبعا للتعلیمات اإلداریة. (ج)

 إشارات إلى أجزاء أخرى من الطلب الدولي 6.2

بالنس��بة إلى الخص��ائص التقنیة لالختراع، یجب أال تس��تند مطالب الحمایة إلى إش��ارات  ( أ )
ستدعِ ذلك الضرورة القصو شارات إلى الوصف أو إلى الرسوم، ما لم ت ستند بخاصة إلى إ ى. ویجب أال ت

 ... من الرسوم". نظیر "كما ھو موضح في الجزء ... من الوصف" أو "كما ھو موضح في الصورة

إذا تض���من الطلب الدولي رس���وما، وجب باألحرى أن تتلى الخص���ائص التقنیة الواردة  (ب)
اس���تعمال اإلش���ارات المرجعیة،  في مطالب الحمایة بإش���ارات مرجعیة متعلقة بھذه الخص���ائص. وفي حالة

یجب وض��عھا باألحرى بین قوس��ین. وإذا لم یكن من ش��أن اس��تعمال اإلش��ارات المرجعیة تیس��یر فھم مطلب 
الحمایة بص��ورة أس��رع على وجھ الخص��وص، وجب االمتناع عن اس��تعمالھا. ویجوز لكل مكتب معین أن 

 یحذف اإلشارات المرجعیة ألغراض النشر.

 طالب الحمایةطریقة صیاغة م 6.3

 یجب تعریف الموضوع المطلوب لھ الحمایة على أساس الخصائص التقنیة لالختراع. ( أ )

 یجب أن تشتمل مطالب الحمایة، كلما كان ذلك مناسبا، على ما یأتي: (ب)

إعالن تبین فیھ الخص������ائص التقنیة لالختراع الض������روریة لتحدید الموض������وع  "1"
 ك جزء من حالة التقنیة السابقة في حالة الجمع بینھا؛المطالب بحمایتھ، والتي ھي مع ذل
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"ویتض���من  أو" بیس���بق بعبارات مثل "یتمیز بأنھ" أو "یتمـ���������یز  –جزء ممیز  "2"
وتعرض فی��ھ ب��إیج��از  -التحس�������ین ال��ذي أدخ��ل علی��ھ"، أو أی��ة عب��ارات أخرى تھ��دف إلى الغرض ذات��ھ 

 ".1التقنیة الواردة في البند " الخصائص التقنیة المنشود حمایتھا باإلضافة إلى الخصائص

إذا لم یتطل��ب الق��انون الوطني لل��دول��ة المعین��ة ص�������ی��اغ��ة مط��ال��ب الحم��ای��ة ب��الطریق��ة  (ج)
المنص�������وص علیھا في الفقرة (ب)، فإن عدم ص�������یاغة المطالب بھذه الطریقة ال یكون لھ أي أثر في تلك 

 ولة.الدولة، شرط صیاغتھا بطریقة متمشیة مع القانون الوطني لتلك الد

 المطالب التابعة للحمایة 6.4

مطلب الحمایة الذي یتض�����من كل خص�����ائص مطلب واحد أو أكثر من مطالب الحمایة  ( أ )
األخرى (مطلب الحمایة التابع الش���كل والمش���ار إلیھ فیما بعد بمص���طلح "المطلب التابع للحمایة") یجب أن 

مطلب اآلخر أو ھذه المطالب األخرى، ویجب أن یصاغ بھذا الشكل باإلشارة في البدایة إن أمكن إلى ھذا ال
تحدد فیھ الخص��ائص اإلض��افیة المطلوب حمایتھا. وكل مطلب تابع للحمایة یش��یر إلى أكثر من مطلب آخر 
شیر إلى ھذه المطالب األخرى إال كحل بدیل فقط. أما مطالب  ("مطلب الحمایة التابع والمتعدد") یجب أال ی

فیجب عدم اس������تخدامھا كأس������اس ألي مطلب حمایة تابع ومتعدد آخر. وإذا كان  الحمایة التابعة والمتعددة،
القانون الوطني للمكتب الوطني الذي یعمل كإدارة للبحث الدولي ال یس�������مح بص�������یاغة المطالب التابعة 
والمتعددة بص��ورة مختلفة عما ھو منص��وص علیھ في الجملتین الس��ابقتین، فإن عدم ص��یاغة المطالب بھذا 

)(ب) في تقریر البحث الدولي، وعدم صیاغة المطالب 2(17یؤدي إلى بیان ذلك بناء على المادة  الشكل قد
بالش����كل المذكور لیس لھ أي أثر في أیة دولة معینة إذا كانت المطالب قد ص����یغت بش����كل یتفق مع القانون 

 الوطني لھذه الدولة.

دات المتض��منة في مطلب یجب تفس��یر أي مطلب تابع للحمایة على أنھ یش��مل كل التقیی (ب)
الحمایة الذي یش�����یر إلیھ، أو على أنھ یش�����مل كل التقییدات الواردة في مطلب الحمایة الذي یؤخذ معھ بعین 

 االعتبار إذا تعلق األمر بمطلب حمایة تابع ومتعدد.

عة  (ج) تاب لب ال یة ممكنة بین كل المطا قة عمل قدر اإلمكان وبأفض�������ل طری یجب الجمع ب
یر إلى مطلب واحد س���ابق للحمایة من جھة، وكل المطالب التابعة للحمایة التي تش���یر إلى للحمایة التي تش���

 عدة مطالب سابقة للحمایة من جھة أخرى.

 نماذج المنفعة 6.5

یجوز لك��ل دول��ة معین��ة یطل��ب فیھ��ا نموذج منفع��ة على أس��������اس طل��ب دولي أن تطبق األحك��ام 
، بعد ما تبدأ معالجة 6.4إلى  6.1بدال من القواعد المنص�������وص علیھا في ھذا الش�������أن في قانونھا الوطني 

بات أحكام  قا لمتطل بھ وف لة، یحق لمودع الطلب أن یعدل طل لدولة. وفي ھذه الحا لدولي في ھذه ا الطلب ا
 .22القانون الوطني خالل شھرین على األقل من انقضاء المھلة المطبقة بناء على المادة 

 7القاعدة 
 الرسوم

 العمل والرسوم البیانیة رسم تخطیط سیر 7.1

 رسوم تخطیط سیر العمل والرسوم البیانیة تعد رسوما. 
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 المھلة 7.2

" یجب أن تكون معقولة بالنظر إلى ش�������روط كل حالة، 2)"2(7المھلة المش�������ار إلیھا في المادة 
س���وم ویجب أال تقل بأي حال عن ش���ھرین اعتبارا من تاریخ الدعوة المرس���لة كتابیا إلیداع الرس���وم أو الر

 اإلضافیة بناء على الحكم السابق ذكره.

 8القاعدة 
 الملخص

 محتویات الملخص وشكلھ 8.1

 یجب أن یشتمل الملخص على ما یأتي: ( أ )

موجز ما ھو مكشوف عنھ في الوصف ومطالب الحمایة وأیة رسوم. ویجب أن  "1"
فكرة حریره بش�������كل یس�������مح بتكوین یبیَّن في الموجز المجال التقني الذي ینتمي إلیھ االختراع، كما یجب ت

االستعماالت  واضحة عن المشكلة التقنیة، وجوھر حل ھذه المشكلة بوساطة االختراع واالستعمال الرئیسي أو
 الرئیسیة لالختراع؛

عند االقتضاء، الصیغة الكیمیائیة التي تمیز االختراع على أفضل وجھ بالمقارنة  "2"
 الدولي.بكل الصیغ األخرى الواردة في الطلب 

یجب أن یكون الملخص مقتض��با بقدر ما یس��مح بھ الكش��ف (ویس��تحس��ن أن یتراوح بین  (ب)
 خمسین ومائة وخمسین كلمة إذا حرر باإلنكلیزیة أو ترجم إلى ھذه اللغة).

یجب أال یتض�������من الملخص أي إعالن بش�������أن المزایا أو القیمة المزعومة لالختراع  (ج)
 تھ المتوقعة.المطلوب حمایتھ، أو بشأن تطبیقا

كل خاص��یة من الخص��ائص التقنیة الرئیس��یة المذكورة في الملخص والموض��حة برس��م  (د)
 في الطلب الدولي، یجب أن تتبع بإشارة مرجعیة موضوعة بین قوسین.

 الصورة 8.2

"، أو إذا رأت إدارة 3(أ)"3.3إذا لم یقدم مودع الطلب البیان المش�������ار إلیھ في القاعدة  ( أ )
الدولي أن أیة ص����ورة أو ص����ور خالف تلك التي یقترحھا مودع الطلب قد تس����مح بتمییز االختراع البحث 

على وجھ أفض��ل بالمقارنة بكل ص��ور الرس��وم، وجب على اإلدارة المذكورة أن تبین الص��ورة أو الص��ور 
لة، (ب). وفي ھذه الحا التي یجب أن تص������حب الملخص عندما ینش������ره المكتب الدولي، مع مراعاة الفقرة

یص�حب الملخص بالص�ورة أو بالص�ور التي تحددھا إدارة البحث الدولي، وإال ص�حب الملخص بالص�ورة 
 (ب). أو بالصور التي اقترحھا مودع الطلب، مع مراعاة الفقرة

إذا رأت إدارة البحث الدولي أن ص����ور الرس����وم ال تفید في فھم الملخص، وجب علیھا  (ب)
ھذه الحالة، ال یصحب الملخص عندما ینشره المكتب الدولي بأیة صورة أن تبلغ ذلك للمكتب الدولي. وفي 

 ".3(أ)"3.3للرسوم، حتى إذا قدم مودع الطلب اقتراحا بناء على القاعدة 
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 المبادئ الواجب االسترشاد بھا لتحریر الملخص 8.3

أي  یجب تحریر الملخص بش��كل یس��مح باس��تعمالھ على نحو فعال كأداة مس��ح ألغراض البحث في
مجال تقني محدد، وال سیما لمساعدة رجال العلم أو الھندسة أو البحث في معرفة ما إذا كان من الضروري 

 االطالع على الطلب الدولي بالذات.

 9القاعدة 
 . الواجب عدم استعمالھالخإالعبارات، 

 تعریف 9.1

 یجب أال یشتمل الطلب الدولي على ما یأتي:

 ؛عبارات أو رسوم مخالفة لآلداب "1"

 عبارات أو رسوم مخالفة للنظام العام؛ "2"

إعالنات تحط من شأن منتجات الغیر أو طرائق صنعھ، أو تحط من قیمة طلبات  "3"
الغیر أو براءاتھ أو من ص��حتھا (علما بأن مجرد المقارنة بحالة التقنیة الص��ناعیة الس��ابقة ال یعد مِحّطاً في 

 حد ذاتھ)؛

البیانات التي ال تكون مناسبة أو ضروریة في ظروف إعالنات أو غیر ذلك من  "4"
 الحال.

 التنبیھ إلى المخالفات 9.2

لدولي واإلدارة المحدَّدة ألغراض البحث  بات وإدارة البحث ا كل من مكتب تس�������لم الطل یجوز ل
، واالقتراح على 9.1اإلض�������افي والمكتب الدولي التنبیھ إلى عدم اس�������تیفاء أي طلب دولي ألحكام القاعدة 

ودع الطلب بإجراء التص����حیح الالزم من تلقاء نفس����ھ، وفي تلك الحالة وجب إبالغ مكتب تس����لم الطلبات م
وإدارة البحث الدولي المختص���ة واإلدارة المختص���ة المحدَّدة ألغراض البحث اإلض���افي والمكتب الدولي، 

 حسب الحال، بذلك االقتراح.

 )6(21اإلشارة إلى المادة  9.3

) ما ورد تحدیده 6(21"اإلعالنات التي تحط من شأن الغیر" المشار إلیھا في المادة یقصد بعبارة 
 ".3"9.1في القاعدة 

 10القاعدة 
 المصطلحات والرموز

 المصطلحات والرموز 10.1

تح��دد وح�دات األوزان والمك��ایی��ل تبع��ا للنظ��ام المتري، أو تح��دد ك�ذل�ك بن��اء على ھ�ذا  ( أ )
 األمر بناء على نظام آخر.النظام إذا سبق تحدیدھا أول 
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تحدد درجة حرارة الجو بالدرجة المئویة، أو تحدد كذلك بالدرجة المئویة إذا س�������بق  (ب)
 تحدیدھا أول األمر بناء على نظام آخر.

 [تحذف] (ج)

 تراعى القواع��د المعمول بھ��ا دولی��ا، لبی��ان الحرارة والط��اق��ة والض������وء والص������وت والقوة (د)
الریاض����یة والوحدات الكھربائیة. وتطبق الرموز واألوزان الذریة والص����یغ المغناطیس����یة وكذلك الص����یغ 

 الجزیئیة المتبعة عموما على الصیغ الكیمیائیة.

ینبغي االقتص��ار بص��فة عامة على اس��تعمال المص��طلحات والعالمات والرموز التقنیة  (ھ)
 المقررة عموما في كل فرع تقني.

باإلنكلیزیة أو الص�������ینیة أو الیابانیة أو مترجما إلى ھذه إذا كان الطلب الدولي محررا  (و)
اللغات، وجب بیان الكس�������ور العش�������ریة بنقطة. أما إذا كان الطلب الدولي محررا أو مترجما بلغة غیر 

 اإلنكلیزیة أو الصینیة أو الیابانیة، فإنھ یجب بیان الكسور العشریة بفاصلة.

 الثبات 10.2

 ولي بطریقة واحدة ثابتة.تكتب مصطلحات ورموز الطلب الد

 11القاعدة 
 الشروط المادیة للطلب الدولي

 عدد النسخ 11.1

شار إلیھا في  ( أ ) ستندات الم مع مراعاة الفقرة (ب)، یجب إیداع الطلب الدولي وكل من الم
 ") بنسخة واحدة.2(أ)"3.3الجدول (القاعدة 

بة بإیدا (ب) ع الطلب الدولي وأي من یجوز لكل مكتب من مكاتب تس�������لم الطلبات المطال
") بنسختین أو ثالث نسخ، باستثناء إیصال أو شیك 2(أ)"3.3المستندات المشار إلیھا في الجدول (القاعدة 

تس����دید الرس����وم. وفي ھذه الحالة، یكون مكتب تس����لم الطلبات مس����ؤوال عن التحقق من مطابقة كل نس����خة 
 للنسخة األصلیة.

 صالحیة النسخ 11.2

اص���ر الطلب الدولي (أي العریض���ة والوص���ف ومطالب الحمایة والرس���وم تقدم كل عن ( أ )
والملخص) بش��كل یس��مح بنس��خھا مباش��رة بالتص��ویر الفوتوغرافي وبالوس��ائل اإللكتروس��تاتیة واألوفس��ت 

 والمیكروفیلم بأي عدد من النسخ.

 یجب أال تكون األوراق متجعدة أو ممزقة أو مثنیة. (ب)

 فقط من كل ورقة.یجب استعمال جانب واحد  (ج)



 
 الالئحة التنفیذیة لمعاھدة التعاون بشأن البراءات 

84 

(ي)، یجب اس������تعمال كل ورقة عمودیاً 11.13(د) والقاعدة 11.10مع مراعاة القاعدة  (د)
 (أي یجب أن تكون جوانبھا الصغیرة في أعلى الورقة وفي أسفلھا).

 األوراق الواجب استعمالھا 11.3

 تكتب كل عناص�������ر الطلب الدولي على ورق مرن ومتین وأبیض وأملس وغیر براق وش�������دید
 التحمل.

 .لخإاألوراق المنفصلة،  11.4

یكتب كل عنصر من عناصر الطلب الدولي (أي العریضة والوصف ومطالب الحمایة  ( أ )
 والرسوم والملخص) على ورقة جدیدة.

تجّمع كل أوراق الطلب الدولي بش������كل یس������مح بتقلیبھا بس������ھولة عند االطالع علیھا،  (ب)
 تطلب األمر الفصل بینھا ألغراض النسخ. وبالفصل بینھا وتجمیعھا من جدید إذا

 قیاس األوراق 11.5

س��م). بید أنھ یجوز لمكاتب تس��لم الطلبات  21 × س��م A4 (29.7 یجب أن تكون األوراق من قیاس
قبول الطلبات الدولیة المقدمة على أوراق من قیاس آخر، ش��رط أن تكون النس��خة األص��لیة المقدمة للمكتب 

 .A4الدولي وكذلك صورة البحث التي تطلبھا إدارة البحث الدولي المختصة من قیاس 

 الھوامش 11.6

نى لھوامش األوراق المتض�������منة الوص�������ف ومطالب الحمایة یجب أن یكون الحد األد ( أ )
 والملخص كاآلتي:
 سم 2الھامش األعلى:  -
 سم 2.5الھامش األیسر:  -
 سم 2الھامش األیمن:  -
 سم 2الھامش األسفل:  -

 الحد األقصى الموصى بھ للھوامش المشار إلیھا في الفقرة (أ) ھو كاآلتي: (ب)
 سم 4الھامش األعلى:  -
 سم 4األیسر:  الھامش -
 سم 3الھامش األیمن:  -
 سم 3الھامش األسفل:  -

 26.2یجب أال تتجاوز مساحة األوراق التي تتضمن الرسوم والتي تصلح لالستعمال  (ج)
سم، كما یجب أال تتضمن أي إطار حول المساحة الصالحة لالستعمال أو المستعملة. ویجب  17.0× سم 

 تي:أن یكون الحد األدنى للھوامش كاآل
 سم 2.5الھامش األعلى:  -
 سم 2.5الھامش األیسر:  -
 سم 1.5الھامش األیمن:  -
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 سم 1.0الھامش األسفل:  -

. A4األوراق من قیاس  تنطبق الھوامش المشار إلیھا في الفقـ���ـ���رات (أ) إلى (ج) عـ���لى (د)
حتى إذا وافق مكتب تسلم الطلبات على  A4وبالتالي، فإن النسخة األصلیة للطلب الدولي التي تكون من قیاس 
إن طلب تقدیمھا، یجب أن تراعى فیھما  A4قبول أوراق من قیاسات أخرى، وكذلك صورة البحث من قیاس 

 الھوامش السابق ذكرھا.

(ب)، یجب أن تكون ھوامش الطلب الدولي المقدم 11.8مع مراعاة الفقرة (و) والقاعدة  (ھ)
 بیضاء تماما.

ض���من ركن الیس���ار من الھامش األعلى إش���ارة إلى رقم مرجع ملف مودع یجوز أن یت (و)
س����م من أعلى الورقة. ویجب أال یتجاوز عدد حروف  1.5الطلب، ش����رط أن یظھر رقم المرجع في حدود 

 رقم مرجع ملف مودع الطلب الحد األقصى المحدد في التعلیمات اإلداریة.

 ترقیم األوراق 11.7

 المتضمنة في الطلب الدولي على التوالي باألرقام العربیة.یجب ترقیم األوراق  ( أ )

 یجب وضع األرقام في وسط السطر في أعلى الورقة أو أسفلھا، ولیس في الھامش. (ب)

 ترقیم السطور 11.8

من الموص�����ى بھ جدا ترقیم كل خمس�����ة أس�����طر من أوراق الوص�����ف وأوراق مطالب  ( أ )
 الحمایة.

 نصف األیمن من الھامش األیسر.ینبغي كتابة األرقام في ال (ب)

 طریقة كتابة النصوص 11.9

یجب طباعة العریض�������ة والوص�������ف ومطالب الحمایة والملخص على اآللة الكاتبة أو  ( أ )
 الحاسوب.

یجوز عند الض���رورة كتابة الرموز والحروف البیانیة والص���یغ الكیمیائیة أو الحس���ابیة  (ب)
 قط بالید أو رسمھا.وبعض حروف اللغة الصینیة أو الیابانیة ف

 یجب أن تفصل كل سطرین في النصوص المطبوعة مسافة ونصف. (ج)

سم، كما یجب  0.28یجب كتابة كل النصوص بحروف ال یقل ارتفاع الكبیرة منھا عن  (د)
سود داكن وثابت مع مراعاة الشروط الواردة في القاعدة  ، شرط أن یكون من الجائز 11.2أن تكون بلون أ

 .سم 0.21نص یرد في العریضة مكتوبا بأحرف ال یقل ارتفاع الكبیرة منھا عن أن یكون أي 

بالنس���بة إلى المس���افة بین األس���طر الواجب مراعاتھا في النص���وص المطبوعة وحجم  (ھ)
 الحروف، ال تنطبق الفقرتان (ج) و(د) على النصوص الموضوعة باللغة الصینیة أو الیابانیة.
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 والجداول في النصوص استعمال الرسوم والصیغ 11.10

 یجب أال یتضمن كل من العریضة والوصف ومطالب الحمایة والملخص أیة رسوم. ( أ )

یجوز أن یش���تمل كل من الوص���ف ومطالب الحمایة والملخص على ص���یغ كیمیائیة أو  (ب)
 حسابیة. 

یجوز أن یش���تمل كل من الوص���ف والملخص على جداول. أما مطالب الحمایة، فإنھ ال  (ج)
 أن تشتمل على أیة جداول إال إذا كان من المستحسن استعمالھا بسبب موضوعھا. یجوز

یجوز وض�����ع الجداول والص�����یغ الكیمیائیة أو الحس�����ابیة أفقیا على الورقة إذا كان من  (د)
المس���تحیل كتابتھا عمودیا على وجھ مناس���ب. ویجب إعداد األوراق التي توض���ع علیھا الجداول أو الص���یغ 

 الحسابیة أفقیا بحیث یظھر الجزء األعلى للجداول أو للصیغ على الجانب األیسر من الورقة.الكیمیائیة أو 

 الكلمات الواردة في الرسوم 11.11

یجب أال تش��تمل الرس��وم على أیة نص��وص، باس��تثناء كلمة واحدة أو بض��ع كلمات إذا  ( أ )
"، ABغلق" أو "مقطع حس���ب تطلبت الض���رورة القص���وى ذلك، مثل "ماء" أو "بخار" أو "مفتوح" أو "م

وعدد قلیل من الكلمات األس��اس��یة الض��روریة لفھم الرس��وم التخطیطیة للدورات الكھربائیة أو للمنش��آت أو 
 لسیر العمل.

یجب بیان كل كلمة مس��تعملة بحیث یمكن لص��ق ترجمتھا علیھا دون إخفاء أي خط من  (ب)
 الرسوم.

 التصحیحات، الخ. 11.12

لكلمات الواردة في كل ورقة بإفراط. ویجب أال تش����تمل الورقة على أیة یجب االمتناع عن محو ا
ستث سماح ببعض ا سطور. ویجوز ال اءات لھذه القاعدة إذا لم تكن نتصحیحات أو إضافات أو تعلیقات بین ال

 لتؤثر في صحة المحتویات أو تنتقص من الشروط الالزمة للنسخ السلیم.

 ي الرسومالشروط الخاصة الواجب توفرھا ف 11.13

یجب إعداد الرسوم بخطوط ثابتة وسوداء وكثیفة وداكنة بما فیھ الكفایة، وسمیكة على  ( أ )
 نسق واحد ومحددة بوضوح دون تلوین.

یل منحرفة ش�������رط أال تحول دون قراءة  (ب) یة بخطوط تظل یان المقاطع العرض������� یجب ب
 الرموز المرجعیة والخطوط الرئیسیة بسھولة.

اس الرس��وم وتخطیطھا بوض��وح بحیث یس��ھل تمییز كل تفاص��یلھا في یجب اختیار مقی (ج)
 حالة نسخھا فوتوغرافیا بعد تصغیرھا إلى الثلثین.

 إذا ظھر المقیاس على الرسم في بعض الحاالت االستثنائیة، وجب بیانھ خطیا. (د)
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یجب أن تكون كل األرقام والحروف والخطوط المرجعیة الواردة في الرس���وم بس���یطة  (ھ)
ض�����حة. ویجب االمتناع عن اس�����تعمال أیة أقواس أو دوائر أو عالمات للتنص�����یص باالرتباط باألرقام ووا

 والحروف.

 یجب عادة رسم كل خطوط الرسوم بأدوات الرسم التقني. (و)

یجب أن یكون كل عنصر من عناصر كل صورة متناسبا مع كل من العناصر األخرى  (ز)
 سبة مختلفة لتوضیح الصورة.للصورة، ما لم یتطلب األمر استعمال ن

س��م. ویجب اس��تعمال حروف الھجاء  0.32یجب أال یقل ارتفاع األرقام والحروف عن  (ح)
 الالتینیة في الرسوم، ولكن یجوز استعمال حروف الھجاء الیونانیة حسب العرف.

یجوز وض��ع عدة ص��ور في ورقة رس��م واحدة. وإذا كانت الص��ور الواردة في ورقتین  (ط)
تمثل صورة كاملة واحدة، وجب بیانھا بطریقة تسمح بتجمیع الصورة بأكملھا دون إخفاء أي جزء أو أكثر 

 من الصور المبینة في مختلف األوراق.

تكون یجب ترتیب مختلف الص����ور على ورقة واحدة أو أكثر، واألفض����ل عمودیا، على أن  (ي)
المس��احة. وإذا لم ترتب الص��ور عمودیا، منفص��لة الواحدة عن األخرى بكل وض��وح، مع عدم التفریط في 

 وجب وضعھا أفقیا على أن یوضع الجزء األعلى منھا في الجانب األیسر من الورقة.

یج��ب ترقیم مختلف الرس�������وم على التوالي ب��األرق��ام العربی��ة بغض النظر عن ترقیم  (ك)
 األوراق.

وص����ف، والعكس یجب أال تظھر في الرس����وم اإلش����ارات المرجعیة غیر الواردة في ال (ل)
 صحیح.

یجب أن تكون اإلشارات المرجعیة الدالة على العناصر ذاتھا متماثلة في الطلب الدولي  (م)
 بأكملھ. 

إذا تض���منت الرس���وم عددا كبیرا من اإلش���ارات المرجعیة، فمن الموص���ى بھ بش���دة أن  (ن)
 التي تدل علیھا.یرفق الطلب الدولي بورقة منفصلة تسرد فیھا كل اإلشارات وكذلك كل العناصر 

 المستندات الالحقة 11.14

أیض�������ا على كل المس�������تندات التي تقدم بعد إیداع الطلب  11.13إلى  11.1و 10تنطبق القواعد 
 ومطالب الحمایة المعدلة والتراجم. كاألوراق البدیلةالدولي، 
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 12القاعدة 
 اللغة المحرر بھا الطلب الدولي

 الدولي والنشر الدوليجم المطلوبة ألغراض البحث اوالتر

 اللغات المقبولة إلیداع الطلبات الدولیة 12.1

یجب إیداع كل طلب دولي بأي لغة من اللغات التي یقبلھا مكتب تس�������لم الطلبات لذلك  ( أ )
 الغرض.

تس��توفي  على كل مكتب لتس��لم الطلبات أن یقبل إیداع الطلبات الدولیة بلغة واحدة على األقل (ب)
 ن:الشرطین التالیی

أن تكون اللغ�ة مقبول�ة ل�دى إدارة البح�ث ال�دولي أو ل�دى إح�دى إدارات البح��ث  "1"
الدولي على األقل وعند االقتض�������اء، على أن تكون تلك اإلدارة مختص�������ة في إجراء البحوث الدولیة في 

 الطلبات الدولیة المودعة لدى ذلك المكتب لتسلم الطلبات،

 وأن تكون لغة من لغات النشر. "2"

بالرغم من الفقرة (أ)، تودع العریض�������ة بأي لغة نش�������ر یقبلھا مكتب تس�������لم الطلبات  (ج)
 ألغراض ھذه الفقرة.

بالرغم من الفقرة (أ)، یودع كل نص دخیل معتمد على اللغة ووارد في الجزء الخاص  (د)
لغة  بالكش��ف التس��لس��لي من الوص��ف بلغة یقبلھا مكتب تس��لم الطلبات لذلك الغرض. ویتعین أن تس��توفي أي

لة بموجب الفقرة (أ) الش�������رطین المح�دّدین في الفقرة (ب).  ھذه الفقرة وغیر مقبو لة بموجب  تكون مقبو
ویجوز لمكتب تسلم الطلبات أن یسمح بإیداع النص الدخیل المعتمد على اللغة بأكثر من لغة وفقا للتعلیمات 

 .اإلداریة، ولكن ال یجوز لھ اشتراط ذلك

21.1) ً ً (5.20أو 5.20أو  3.20رة بھا العناص�������ر واألجزاء الُمقدَّمة بناء على القاعدة اللغة المحر )ثانیا  )ثانیا
 6.20 أو

الذي یقدمھ المودع بناء على القاعدة ) ھ("(د) أو 3)"1(11یكون العنص��ر المش��ار إلیھ في المادة 
ً (5.20(ب) أو 3.20 ً (5.20)(ب) أو ثانیا المطالب أو الرسوم (أ) والجزء من الوصف أو 6.20)(ج) أو ثانیا

ً (5.20(ج) أو 5.20(ب) أو 5.20الذي یقدمھ المودع بناء على القاعدة  یا ً (5.20)(ب) أو ثان یا )(ج) أو ثان
(أ) محرراً بلغة الطلب الدولي كما جرى إیداعھ، وإذا كانت ترجمة الطلب مطلوبة بناء على القاعدة 6.20
معني محررین بلغة الطلب كما جرى إیداعھ ولغة (أ)، وجب أن یكون العنصر والجزء ال4.12(أ) أو 3.12

 تلك الترجمة.

21.1) ً ً (13 لغة البیانات المقدمة بناء على القاعدة )ثالثا  4.)ثانیا

ً (13 یكون أي بیان یتعلق بمادة بیولوجیة مودعة یقدَّم بناء على القاعدة محررا باللغة التي  4.)ثانیا
المش��ترط تقدیم أي بیان من ذلك القبیل، إذا كانت ترجمة الطلب جرى بھا إیداع الطلب الدولي، على أن من 

(أ)، باللغة التي جرى بھا إیداع الطلب الدولي ولغة تلك 12.4(أ) أو 12.3 الدولي مطلوبة بناء على القاعدة
 الترجمة.
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 اللغة التي تحرر بھا التغییرات المدخلة على الطلب الدولي 12.2

الدولي یجب تحریره باللغة التي أودع بھا الطلب، ش�����رط كل تعدیل مدخل على الطلب  ) أ (
 .55.3و 46.3مراعاة القاعدتین 

بشأن خطأ سافر في الطلب الدولي یجب تحریره  91.1كل تصویب یباشر وفقا للقاعدة  (ب)
 باللغة التي أودع بھا الطلب مع مراعاة الشرطین التالیین:

(أ) 12.4 (أ) أو12.3على القاعـ��دة  إذا كانت ترجمة الطلب الدولي مطلـ��وبة بناء "1"
" بلغة الطلب وبلغة تلك 3" و"2)"ب(91.1(أ)، وجب إیداع التص���ویبات المش���ار إلیھا في القاعدة 55.2أو 

 الترجمة؛

ً (26.3وإذا كانت ترجمة العریضة مطلوبة بناء على القاعدة  "2" )(ج)، فإنھ یكفي إیداع ثالثا
 " بلغة تلك الترجمة.1)"ب(91.1التصویبات المشار إلیھا في القاعدة 

بشأن أوجھ النقص الواردة في الطلب  26كل التصحیحات التي تباشر بناء على القاعدة  (ج)
الدولي یجب تحریرھا باللغة التي أودع بھا الطلب الدولي. وكل التص�����حیحات المباش�����رة بناء على القاعدة 

، أو كل 12.4أو  12.3بناء على القاعدة  بش�������أن أوجھ النقص الواردة في ترجمة للطلب الدولي مقدمة 26
(ج) بش�������أن أوجھ النقص في ترجمة مقدمة بناء على 55.2 التص�������حیحات التي تباش�������ر بناء على القاعدة

في ترجمة للعریض������ة مقدمة بناء على القاعدة  كل التص������حیحات بش������أن أوجھ النقص (أ) أو55.2 القاعدة
26.3) ً  )(ج) یجب تحریرھا بلغة الترجمة.ثالثا

 الترجمة المطلوبة ألغراض البحث الدولي 12.3

إذا لم تكن اللغة التي أودع بھا الطلب الدولي مقبولة لدى إدارة البحث الدولي المكلفة  ( أ )
بمباش�����رة البحث الدولي، وجب على مودع الطلب أن یقدم إلى مكتب تس�����لم الطلبات ترجمة للطلب الدولي 

ش���ھر واحد من التاریخ الذي یتس���لم فیھ ذلك المكتب الطلب  بلغة تس���توفي كل الش���روط التالیة، في غض���ون
 الدولي:

 أن تكون تلك اللغة مقبولة لدى تلك اإلدارة، "1"

 وأن تكون تلك اللغة لغة من لغات النشر، "2"

-12 وأن تكـ���ون تلك اللغـ���ة مقبولة لدى مكتب تسلـ���م الطلبات بناء على القاعدة "3"
 بلغة من لغات النشر.(أ)، ما لم یودع الطلب الدولي 1

ً -(أ (أ) سوى  النسبة إلى أي جزء خاص بالكشف التسلسلي من الوصف، ال تنطبق الفقرةب )ثانیا
على النص الدخیل المعتمد على اللغة؛ وتقدم أي ترجمة للنص الدخیل المعتمد على اللغة وفقا للتعلیمات 

 .اإلداریة

 ال تسري الفقرة (أ) على العریضة. (ب)

ل مكتب تس��لم الطلبات إلى مودع الطلب اإلخطار المنص��وص علیھ في القاعدة إذا أرس�� (ج)
(أ)، وجب  (ج) ولم یكن مودع الطلب، حتى ذلك الحین، قد أرس���ل الترجمة المطلوبة بناء على الفقرة20.2
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على مكتب تس����لم الطلبات أن یوجھ إلى مودع الطلب دعوة من المس����تحس����ن إرفاقھا باإلخطار للغرض����ین 
 التالیین:

 تقدیم الترجمة المطلوبة في غضون المھلة المنصوص علیھا في الفقرة (أ)؛ "1"

وفي حال لم تقدم الترجمة المطلوبة في غض������ون المھلة المنص������وص علیھا في  "2"
سدید رسم التأخیر المشار إلیھ في الفقرة  شھر واحد (ھ) الفقرة (أ)، تقدیمھا وت عند االقتضاء، في غضون 

ش������ھرین من التاریخ الذي تس������لم فیھ مكتب تس������لم الطلبات الطلب الدولي، مع األخذ من تاریخ الدعوة أو 
 بالتاریخ الذي ینقضي آخرا.

إذا كان مكتب تس��لم الطلبات قد أرس��ل إلى مودع الطلب دعوة بناء على الفقرة (ج) ولم  (د)
المھلة المطبقة بناء یقدم مودع الطلب الترجمة المطلوبة ولم یسدد رسم التأخیر عند االقتضاء، في غضون 

إعالن ذلك.  "، وجب اعتبار الطلب الدولي مس���حوبا وتعین على مكتب تس���لم الطلبات2الفقرة (ج)" على
وتعد أي ترجمة تسلمھا مكتب تسلم الطلبات كما یعد أي مبلغ مسدد لذلك المكتب قبل إعالن الطلب مسحوبا 

ولویة كما لو كان المكتب تسلمھما قبل انقضاء تلك شھرا من تاریخ األ 15وفقا للجملة السابقة وقبل انقضاء 
 المھلة.

من  ٪25لحسابھ یساوي لھ ویجوز لمكتب تسلم الطلبات أن یشترط تسدید رسم تأخیر  (ھ)
من جدول الرس����وم مقابل تقدیم الترجمة بعد انقض����اء المھلة  1رس����م اإلیداع الدولي المش����ار إلیھ في البند 

المنص���وص علیھا في الفقرة (أ)، من غیر أن یأخذ في الحس���بان أي رس���م عن كل ورقة من أوراق الطلب 
 الدولي بعد الورقة الثالثین.

 الترجمة المطلوبة ألغراض النشر الدولي 12.4

إذا لم تكن اللغة التي أودع بھا الطلب الدولي لغة نش���ر ولم تكن أي ترجمة مطلوبة بناء  ) أ (
(أ)، وجب على مودع الطلب أن یقدم إلى مكتب تسلّم الطلبات ترجمة للطلب الدولي بأي 12.3على القاعدة 

 تاریخ األولویة.شھرا من  14لغة نشر یقبلھا مكتب تسلّم الطلبات ألغراض ھذه الفقرة، في غضون 

ً -(أ بالنسبة إلى أي جزء خاص بالكشف التسلسلي من الوصف، ال تنطبق الفقرة (أ) سوى  )ثانیا
على النص الدخیل المعتمد على اللغة؛ وتقدم أي ترجمة للنص الدخیل المعتمد على اللغة وفقا للتعلیمات 

 .اإلداریة

 ال تسري الفقرة (أ) على العریضة. (ب)

ناء على الفقرة (أ)، في غض�������ون إذا لم یكن  (ج) مودع الطلب قد قدّم الترجمة المطلوبة ب
المھلة المشار إلیھا في تلك الفقرة، وجب على مكتب تسلم الطلبات أن یدعو مودع الطلب إلى تقدیم الترجمة 

سدید رسم التأخیر المنصوص علیھ في الفقرة  شھرا من  16عند االقتضاء، في غضون (ھ) المطلوبة، وت
خ األولویة. وتعدّ أي ترجمة یتس��لمھا مكتب تس��لم الطلبات قبل أن یرس��ل ذلك المكتب الدعوة بناء على تاری

 الجملة السابقة كما لو كان المكتب تسلمھا قبل انقضاء المھلة المنصوص علیھا في الفقرة (أ).

لوب عند إذا لم یكن مودع الطلب قد قدّم الترجمة المطلوبة ولم یس��دّد رس��م التأخیر المط (د)
االقتضاء، في غضون المھلة المنصوص علیھا في الفقرة (ج)، وجب اعتبار الطلب الدولي مسحوبا وتعیّن 
سلّم الطلبات كما یعدّ أي مبلغ مسدّد  سلّمھا مكتب ت سلّم الطلبات إعالن ذلك. وتعدّ أي ترجمة یت على مكتب ت
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شھرا من تاریخ األولویة كما  17قبل انقضاء لذلك المكتب قبل إعالن الطلب مسحوبا وفقا للجملة السابقة و
 لو كان المكتب تسلّمھا قبل انقضاء تلك المھلة.

٪ من 25لحسابھ یساوي لھ ویجوز لمكتب تسلّم الطلبات أن یشترط تسدید رسم تأخیر  (ھ)
لة من جدول الرس����وم مقابل تقدیم الترجمة بعد انقض����اء المھ 1رس����م اإلیداع الدولي المش����ار إلیھ في البند 

المنص���وص علیھا في الفقرة (أ)، من غیر أن یأخذ في الحس���بان أي رس���م عن كل ورقة من أوراق الطلب 
 الدولي بعد الورقة الثالثین.

ً (12القاعدة   )ثانیا
 تقدیم مودع الطلب وثائق تتعلق ببحث سابق

12) ً مت بموجب  1)ثانیا  12.4 القاعدةتقدیم مودع الطلب وثائق تتعلق ببحث سابق في حال عریضة قدِّ

، أن تراعي إدارة البحث الدولي نتائج 12.4في حال التمس المودع، بناء على القاعدة  ( أ )
بحث س�������ابق أجرتھ اإلدارة ذاتھا أو إدارة أخرى للبحث الدولي أو أجراه مكتب وطني، فإنھ یتعین على 

سلم الطلبات مع الطلب الدولي المودع، شرط مراعاة أحكام الفقرات من (ب) إلى (د)، أن یقدّم إلى مكتب  ت
ص���ورة عن نتائج البحث الس���ابق أیا كان الش���كل الذي قدمتّھا بھ اإلدارة المعنیة أو قدّمھا بھ المكتب المعني 

 (مثال، بشكل تقریر البحث أو قائمة بحالة التقنیة الصناعیة السابقة المستشھد بھا أو تقریر الفحص).

تب ذاتھ الذي یعمل بصفتھ مكتبا لتسلم الطلبات، جاز في حال أجرى البحث السابق المك (ب)
للمودع أن یعرب عن رغبتھ في أن یتولى مكتب تس���لم الطلبات إعداد الص���ورة المش���ار إلیھا في الفقرة (أ) 
وإرس�������الھا إلى إدارة البحث الدولي، بدال من أن یقدّمھا المودع نفس�������ھ. ویتعین أن یقدَّم ذلك االلتماس في 

 مكتب تسلم الطلبات أن یفرض دفع رسم لھ ولحسابھ نظیر ذلك االلتماس.العریضة ویجوز ل

في حال أجرت البحث الس�������ابق إدارة البحث الدولي ذاتھا، أو أجراه المكتب ذاتھ الذي  (ج)
یعمل بص�����فتھ إدارة للبحث الدولي، فال یُش�����ترط تقدیم الص�����ورة المش�����ار إلیھا في الفقرة (أ) بناء على تلك 

 الفقرة.

إلدارة  ال كانت الصورة المشار إلیھا في الفقرة (أ) متاحة لمكتب تسلم الطلبات أوفي ح (د)
البحث الدولي بالش���كل والطریقة التي تقبلھا، مثال من مكتبة رقمیة ، وكان المودع یبیّن ذلك في العریض���ة، 

 فال یُشترط تقدیم الصورة بناء على تلك الفقرة.

12) ً مت طلب إدارة البحث الدولي  2)ثانیا الحص���ول على وثائق تتعلق ببحث س���ابق في حال عریض���ة قدِّ
 12.4بموجب القاعدة 

تدعو المودع  )أ  ( عاة أحكام الفقرتین (ب) و(ج) أن  لدولي، مع مرا حث ا یجوز إلدارة الب
 إلى تقدیم ما یلي في غضون مھلة تكون معقولة حسب ظروف الحال:

 صورة عن الطلب السابق المعني؛ "1"

، ترجمة ال تقبلھا إدارة البحث الدوليالطلب الس�������ابق محررا بلغة ان في حال ك "2"
 ؛تقبلھا تلك اإلدارة لغةبللطلب السابق 



 
 الالئحة التنفیذیة لمعاھدة التعاون بشأن البراءات 

92 

ة ال تقبلھا إدارة البحث الدولي، غلكانت نتائج البحث الس�������ابق محررة بفي حال  "3"
 ترجمة لتلك النتائج بلغة تقبلھا تلك اإلدارة؛

 نتائج البحث السابق. صورة عن أیة وثیقة مستشھد بھا في "4"

في حال أجرت البحث الس�������ابق إدارة البحث الدولي ذاتھا، أو أجراه المكتب ذاتھ الذي  )ب(
یعمل بصفتھ إدارة البحث الدولي، أو كانت الصورة أو الترجمة المشار إلیھما في الفقرة (أ) متاحتین إلدارة 

مكتبة رقمیة أو بشكل وثیقة أولویة، فال یُشترط تقدیم البحث الدولي بالشكل والطریقة التي تقبلھما، مثال من 
 الصورة أو الترجمة المشار إلیھما في الفقرة (أ) بناء على تلك الفقرة.

" مفاده أن الطلب الدولي ھو ذاتھ أو أس��اس��ا ذاتھ 2"12.4في حال تقدیم بیان وفقا للقاعدة  )ج(
ھو ذاتھ أو أساسا ذاتھ الطلب السابق إال أنھ مودع  الطلب الذي تم بشأنھ البحث السابق أو أن الطلب الدولي

على تلك بناء " 2" و"1بلغة أخرى، فال یُش��ترط تقدیم الص��ورة أو الترجمة المش��ار إلیھما في الفقرتین (أ)"
 الفقرتین.

 13القاعدة 
 وحدة االختراع

 شرط وحدة االختراع 13.1

و بمجموع��ة من االختراع��ات التي ال یجوز أن یتعلق الطل��ب ال��دولي ب��أكثر من اختراع واح��د أ
 یتصل الواحد منھا باآلخر، وتمثل مفھوما ابتكاریاً عاماً واحداً ("شرط وحدة االختراع").

 الحاالت التي یعتبر فیھا أن شرط وحدة االختراع قد استوفي 13.2

یة مجموعة من االختراعات في طلب دولي واحد، فإن ش�������رط وحدة االختراع  إذا طلبت حما
ال یكون قد اس������توفي إال إذا كانت بین ھذه االختراعات عالقة تقنیة تختص  13.1إلیھ في القاعدة المش������ار 

العناصر التقنیة بعنصر واحد أو أكثر من العناصر التقنیة الخاصة المتماثلة أو المتشابھة. ویقصد بعبارة "
بھا وتعتبر ككل  یطالب الخاص���ة" العناص���ر التقنیة التي تحدد مس���اھمة كل اختراع من االختراعات التي

 بالنسبة إلى حالة التقنیة الصناعیة السابقة.

 طریقة تحدید مطالب الحمایة دون المساس بتقدیر وحدة االختراع 13.3

من أجل معرفة ما إذا كانت مجموعة من االختراعات مترابطة فیما بینھا بحیث أنھا تمثل مفھوما 
ختراعات موض�����ع مطالب منفص�����لة أو اختیارات بدیلة في مطلب ابتكاریاً عاماً واحداً، ال یھم أن تكون اال

 واحد.

 المطالب التابعة للحمایة 13.4

، یجوز إدراج عدد معقول من المطالب التابعة للحمایة المتعلقة باألشكال 13.1مع مراعاة القاعدة 
النظر إلى المحددة لالختراع موض�������وع المطلب المس�������تقل للحمایة في طلب دولي واحد، حتى لو أمكن 

 خصائص مطلب تابع واحد على أنھا تمثل في حد ذاتھا اختراعا.
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 نماذج المنفعة 13.5

یجوز لك��ل دول��ة معین��ة یطل��ب فیھ��ا نموذج منفع��ة على أس��������اس طل��ب دولي أن تطبق األحك��ام 
، بعدما یبدأ فحص الطلب 13.4إلى  13.1المنص�������وص علیھا في قانونھا الوطني بدال من أحكام القواعد 

ي في ھذه الدولة. وفي ھذه الحالة، یحق لمودع الطلب أن یعدل طلبھ الدولي حسب متطلبات أحـ�������كام الدول
 .22القانـون الوطني خـالل شھرین على األقل من انقضاء المھلة المطبقة بناء على المادة 

ً (13القاعدة   )ثانیا

 االختراعات المتصلة بالمواد البیولوجیة

13) ً  تعریف 1)ثانیا

القاعدة، یقصد بعبارة "اإلشارة إلى مادة بیولوجیة مودعة" المعلومات المقدمة في  ألغراض ھذه
أي طلب دولي بخصوص إیداع مواد بیولوجیة لدى مؤسسة إیداع أو بخصوص المادة البیولوجیة المودعة 

 على ھذا النحو.

13) ً  اإلشارات (بصفة عامة) 2)ثانیا

القاعدة. وإذا كان األمر كذلك، فإنھا تعد مس����توفیة یش����ار إلى أي مادة بیولوجیة مودعة طبقا لھذه 
 لمتطلبات القانون الوطني لكل دولة معینة.

13) ً  إغفال إدراج اإلشارة أو أي بیان -اإلشارات:  محتویاتھا  3)ثانیا

 یجب أن یبیّن في اإلشارة إلى أي مادة بیولوجیة مودعة ما یأتي: ( أ )

 أجري اإلیداع لدیھا؛اسم وعنوان مؤسسة اإلیداع التي  "1"

 تاریخ إیداع المادة البیولوجیة لدى ھذه المؤسسة؛ "2"

 الرقم التسلسلي الذي خصصتھ ھذه المؤسسة لإلیداع؛ "3"

المعلوم��ات اإلض��������افی��ة التي أُخطر بھ��ا المكت��ب ال��دولي بن��اء على الق��اع��دة  "4"
13) ً قد س���بق نش���ره في الجریدة "، ش���رط أن یكون النص على ض���رورة بیان ھذه المعلومات 1(أ)"7)ثانیا

ً (13وفقا للقاعدة   (ج) قبل إیداع الطلب الدولي بشھرین على األقل.7.)ثانیا

أي  ال یترتب على إغفال إدراج اإلش������ارة إلى أي مادة بیولوجیة مودعة أو إغفال إدراج (ب)
ال  ولة معینةبیان مش�������ار إلیھ في الفقرة (أ) في اإلش�������ارة إلى أي مادة بیولوجیة مودعة أي أثر في كل د

 یقتضي قانونھا الوطني إدراج ھذه اإلشارة أو ھذا البیان في الطلب الوطني.

13) ً  اإلشارات: مھلة تقدیم البیانات 4)ثانیا

ً (13إذا لم یدرج أحد البیانات المنص���وص علیھا في القاعدة  ( أ ) (أ) في اإلش���ارة إلى 3)ثانیا
عھ، تعین أحد األمرین التالیین ش�������رط مراعاة الفقرتین أي مادة بیولوجیة في الطلب الدولي كما جرى إیدا

 (ب) و(ج):
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أن یعتبر كل مكتب معین أن البیان قد أرس�������ل في الوقت المناس�������ب إن كان قد  "1"
 شھرا من تاریخ األولویة؛ 16أرسل إلى المكتب الدولي في غضون 

األش����ھر  أن یعتبر كل مكتب معین أن البیان قد أرس����ل في الیوم األخیر من مھلة "2"
الس����تة عش����ر المحس����وبة اعتبارا من تاریخ األولویة إن كان قد أرس����ل إلى المكتب الدولي بعد تلك المھلة 

 وتسلمھ ذلك المكتب قبل االنتھاء من إعداد النشر الدولي من الناحیة التقنیة.

یجوز للمكتب المعین أن یش���ترط إرس���ال أي بیان من البیانات المش���ار إلیھا في القاعدة  (ب)
13) ً (أ) قبل األش��ھر الس��تة عش��ر المحس��وبة اعتبارا من تاریخ األولویة إذا كان القانون الوطني الذي 3)ثانیا

یطبقھ ذلك المكتب یقتض���ي ذلك فیما یخص الطلبات الوطنیة وعلى أن یكون المكتب الدولي قد أُخطر بذلك 
ً (13الشرط وفقا للقاعدة  ً (13فقا للقاعدة " ونشر ذلك الشرط في الجریدة و2(أ)"7)ثانیا (ج) قبل إیداع 7)ثانیا

 الطلب الدولي بشھرین على األقل.

)(ب)، جاز لكل مكتب 2(21إذا التمس مودع الطلب النش�������ر المبكر بناء على المادة  (ج)
معین أن یعد البیان الذي لم یرس���ل قبل االنتھاء من إعداد النش���ر الدولي من الناحیة التقنیة كما لو لم یرس���ل 

 لمناسب.في الوقت ا

یتولى المكتب الدولي إخطار مودع الطلب بالتاریخ الذي تس��لم فیھ أي بیان مرس��ل بناء  (د)
 على الفقرة (أ) ویباشر أحد األمرین التالیین:

م البیان قبل االنتھاء من إعداد النش������ر الدولي من الناحیة التقنیة، وجب إذا تس������لّ  "1"
 ؛(أ) وإشارة إلى تاریخ تسلمھ، مع الطلب الدولي الفقرةینشر البیان المقدَّم بناء على علیھ أن 

م البیان بعد االنتھاء من إعداد النش����ر الدولي من الناحیة التقنیة، وجب وإذا تس����لّ  "2"
 علیھ أن یخطر المكاتب المعینة بذلك التاریخ والعناصر المعنیة من البیان.

13) ً یانات ألغراض دولة واحدة أو أكثر من الدول المعینة  5)ثانیا فة  -اإلش�������ارات والب اإلیداعات المختل
 المخطرةاإلیداعات لدى مؤسسات اإلیداع غیر  -لمختلف الدول المعینة 

تعد اإلش���ارة إلى أي مادة بیولوجیة مودعة أنھا قد أجریت ألغراض كل الدول المعینة،  ( أ )
نات الواردة في ما لم تجر ص�������راحة ألغراض بع یا بالمثل على الب نة فقط. وینطبق ذلك  لدول المعی ض ا

 اإلشارة.

 تجوز اإلشارة إلى اإلیداعات المختلفة للمادة البیولوجیة لمختلف الدول المعینة. (ب)

یجوز لكل مكتب معین إغفال اإلیداع الذي یجرى لدى أي مؤس�����س�����ة إیداع خالف تلك  (ج)
ً (13ى القاعدة التي أرسل لھا إخطاراً بناء عل  (ب).7)ثانیا

13) ً  تقدیم العینات 6)ثانیا

، ال یجوز إال بناء على تص���ریح من مودع الطلب تقدیم عینات من 40و 23وفقا ألحكام المادتین 
المادة البیولوجیة المودعة والمش����ار إلیھا في طلب دولي قبل انقض����اء المھلة المطبقة التي یجوز الش����روع 

الطلب األعمال الوطنیة بناء على المادتین الس�������ابق ذكرھما. أما إذا أنجز مودع  بعدھا في اتخاذ اإلجراءات
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ذكرھا، فإنھ یجوز تس��لیم  بعد النش��ر الدولي ولكن قبل انقض��اء المھل الس��ابق 39أو  22المش��ار إلیھا في المادتین 
حكم الس�����ابق، یجوز عینات من المادة البیولوجیة المودعة إثر إنجاز األعمال المذكورة. وعلى الرغم من ال

تس�������لیم عینات من المادة البیولوجیة المودعة بناء على القانون الوطني الذي یطبقھ كل مكتب معین، ما أن 
تترتب على النش����ر الدولي آثار النش����ر الوطني اإلجباري لطلب وطني غیر مفحوص وفقا للقانون الس����ابق 

 ذكره.

13) ً  المتطلبات الوطنیة:  اإلخطار والنشر 7)ثانیا

یجوز لك��ل مكت��ب وطني أن یخطر المكت��ب ال��دولي بمتطلب��ات الق��انون الوطني التي  ( أ )
 تقتضي ما یلي:

بیان المعلومات المحددة في اإلخطار باإلض���افة إلى المعلومات المش���ار إلیھا في  "1"
ً (13القاعدة   وطني؛" في اإلشارة إلى أیة مادة بیولوجیة مودعة وواردة في طلب 3" و"2" و"1(أ)"3)ثانیا

ً (13وإدراج بیـ��ان واحـ��د أو أكثر من البیانات المشار إلیھا في القاعدة  "2" (أ) 3)ثانیا
في أي طلب وطني كما جرى إیداعھ، أو تقدیم البیانات في وقت محدد في اإلخطار وسابق لتاریخ األولویة 

 بستة عشر شھرا.

اإلیداع التي یجوز على كل مكتب وطني أن یخطر المكتب الدولي بأس���ماء مؤس���س���ات  (ب)
قانون الوطني التخاذ اإلجراءات المتعلقة بالبراءات أمام المكتب  یداع المواد البیولوجیة لدیھا بموجب ال إ

 الوطني، أو یتعین علیھ اإلخطار بأن القانون الوطني ال ینص على ھذا اإلیداع أو ال یجیزه.

بناء على الفقرة (أ) وكذلك  على المكتب الدولي أن ینش�������ر المتطلبات التي أُخطر بھا (ج)
 المعلومات التي أخطر بھا بناء على الفقرة (ب) في الجریدة في أقرب فرصة.

ً (13القاعدة   )ثالثا

 الكشف عن تسلسل النوویدات أو الحوامض األمینیة

13) ً  اإلجراء لدى إدارة البحث الدولي 1)ثالثا

للنوویدات أو الحوامض إذا كان الطلب الدولي یحتوي على كش������ف عن تس������لس������الت  ( أ )
األمینیة، وكانت تلك التس��لس��الت مما تش��ترط التعلیمات اإلداریة إدراجھ في كش��ف تس��لس��لي، جاز إلدارة 
البحث الدولي أن تدعو المودع إلى تزویدھا، ألغراض البحث الدولي، بكش���ف تس���لس���لي یس���توفي المعیار 

ف التسلسلي متاحا لھا في شكل ولغة وطریقة المنصوص علیھ في التعلیمات اإلداریة، ما لم یكن ذلك الكش
مما ھو مقبول لدیھا، وإلى دفع رس�����م الكش�����ف المتأخر المش�����ار إلیھ في الفقرة (ج)، عند االقتض�����اء، في 

 .غضون مھلة تكون محددة في الدعوة

 ]تحذف[ (ب)

یجوز إلدارة البحث الدولي أن تجعل تزویدھا بكشف تسلسلي استجابة لدعوة بناء على  (ج)
الفقرة (أ) محل رسم مقابل الكشف المتأخر یسدد لھا ولصالحھا وتحدد مقداره إدارة البحث الدولي، على أال 

من جدول الرس�����وم ومن غیر أن یؤخذ في  1٪ من رس�����م اإلیداع الدولي المش�����ار إلیھ في البند 25یتجاوز 
 .الحسبان أي رسم مستحق عن كل ورقة في الطلب الدولي بعد الورقة الثالثین
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إذا تخلّف المودع عن تقدیم الكش��ف التس��لس��لي المطلوب ودفع أي رس��م مطلوب مقابل  (د)
الكش������ف المتأخر، في غض������ون المھلة المحددة في الدعوة بناء على الفقرة (أ)، تكون إدارة البحث الدولي 

 .ملزمة ببحث الطلب الدولي فقط في حدود ما یمكن إجراؤه من بحث ُمجٍد بدون الكشف التسلسلي

ال یُعد أي كش��ف تس��لس��لي لم یرد في الطلب الدولي كما جرى إیداعھ، س��واء تم تقدیمھ  (ھ)
اس�������تجابة لدعوة بناء على الفقرة (أ) أو خالفا لذلك، جزءا من الطلب الدولي، على أن ھذه الفقرة ال تمنع 

 .)(ب)2(34المودع من أن یعدّل الوصف فیما یتعلق بكشف تسلسلي وفقا للمادة 

13) ً  اإلجراء لدى إدارة الفحص التمھیدي الدولي 2)ثالثا

ً (13 تس�������ري القاعدة ، مع ما یلزم من تبدیل، على اإلجراء المباش�������ر لدى إدارة الفحص 1)ثالثا
 التمھیدي الدولي.

13) ً  الكشف التسلسلي لفائدة المكتب المعیّن 3)ثالثا

خالف الكش�����ف ال یجوز ألي مكتب معیّن أن یش�����ترط على المودع تزویده بكش�����ف تس�����لس�����لي 
 التسلسلي الذي یفي بالمعیار المنصوص علیھ في التعلیمات اإلداریة.

 14القاعدة 
 رسم التحویل

 رسم التحویل 14.1

ولحس����ابھ یجوز لكل مكتب من مكاتب تس����لم الطلبات مطالبة مودع الطلب بأن یدفع لھ  ( أ )
 وإلى إدارة البحث الدولي المختصة، مقابل تسلم الطلب الدولي، وتحویل صور عنھ إلى المكتب الدوليرسما 

وأداء كل المھمات األخرى المكلف بھا ذلك المكتب بخص��وص الطلب الدولي بص��فتھ مكتبا لتس��لم الطلبات 
 ("رسم التحویل").

 یحدد مكتب تسلم الطلبات مقدار رسم التحویل، إن وجد. (ب)

ویكون المقدار  یس���دد رس���م التحویل في غض���ون ش���ھر من تاریخ تس���لم الطلب الدولي. (ج)
 المستحق ھو المقدار المطبق في ذلك التاریخ لتسلم الطلب الدولي.

 15القاعدة 
 رسم اإلیداع الدولي

 رسم اإلیداع الدولي 15.1

ل مكت��ب تس�������لم الطلب��ات لحس��������اب المكت��ب ال��دولي رس�������م��ا عن ك��ل طل��ب دولي  یحص��������ِّ
 الدولي"). اإلیداع ("رسم

 مقدار الرسم؛ التحویل 15.2

 رسم اإلیداع الدولي بالمقدار المحدَّد في جدول الرسوم.یكون  ( أ )
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یس���دد رس���م اإلیداع الدولي بالعملة أو إحدى العمالت المقررة في مكتب تس���لم الطلبات  (ب)
 ("العملة المقررة")

إذا كانت العملة المقررة ھي الفرنك الس����ویس����ري، یحیل مكتب تس����لم الطلبات الرس����م  (ج)
 .2.96إلى المكتب الدولي وفقاً للقاعدة المذكور بالفرنك السویسري 

 وكانت تلك العملة: إذا كانت العملة المقررة عملة خالف الفرنك السویسري (د)

قابلة للتحویل إلى الفرنك السویسري دون قید أو شرط، یحدد المدیر العام، بالنسبة  "1" 
رس��م اإلیداع الدولي، مبلغاً معادالً  إلى كل مكتب من مكاتب تس��لم الطلبات یقر بعملة من ذلك القبیل لتس��دید

لذلك الرس������م بالعملة المقررة وفقاً لتوجیھات الجمعیة، ویحیل مكتب تس������لم الطلبات المبلغ بتلك العملة إلى 
 ؛2.96المكتب الدولي وفقاً للقاعدة 

غیر قابلة للتحویل إلى الفرنك الس����ویس����ري دون قید أو ش����رط، یكون مكتب تس����لم  "2" 
مس���ؤوالً عن تحویل رس���م اإلیداع الدولي من العملة المقررة إلى الفرنك الس���ویس���ري ویحیل ذلك الطلبات 

. 2.96الرسم بالفرنك السویسري إلى المكتب الدولي، بمقدار المبلغ المحدد في جدول الرسوم، وفقاً للقاعدة 
ستعیض عن ذلك بتحویل رسم اإلیداع الدولي من العملة  سلم الطلبات أن ی المقررة إلى الیورو أو ولمكتب ت

ال��دوالر األمریكي، إن رغ��ب في ذل��ك، على أن یحی��ل المبلغ المع��ادل ل��ذل��ك الرس�������م ب��الیورو أو ال��دوالر 
، كما یحدده المدیر العام وفقاً لتوجیھات الجمعیة المش�������ار 2.96األمریكي إلى المكتب الدولي وفقاً للقاعدة 

 ".1إلیھا في البند "

 لغ المستحقالمب -مھلة التسدید  15.3

سدد سلم الطلبات رسم اإلیداع الدولي ی سلم الطلب الدولي.  لمكتب ت في غضون شھر من تاریخ ت
 ویكون المبلغ المستحق المبلغ المطبق في ذلك التاریخ.

 الرسوم رد 15.4

 یردُّ مكتب تسلم الطلبات رسم اإلیداع الدولي للمودع:

 ) سلبیة،1(11لمادة إذا كانت نتیجة المعاینة المشار إلیھا في ا "1"

أو إذا س��حب الطلب الدولي أو اعتبر مس��حوباً قبل إرس��ال النس��خة األص��لیة إلى  "2"
 المكتب الدولي،

باألمن  "3" یات تتعلق  یا لمقتض������� با دول باره طل باعت لدولي  عامل الطلب ا أو إذا لم ی
 القومي.
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 16القاعدة 
 رسم البحث

 الحق في المطالبة بالرسوم 16.1

یجوز لكل إدارة من إدارات البحث الدولي أن تطالب مودع الطلب بتس������دید رس������م لھا  ( أ )
مقابل إجراء البحث الدولي وأداء كل المھمات األخرى المعھودة إلى إدارات البحث الدولي بناء ولحس����ابھا 

 على المعاھدة وھذه الالئحة التنفیذیة ("رسم البحث").

ل مكتب تس�����لم الطلبات رس�����م البح (ب) المكتب ذلك یقررھا  ث الذي یس�����دد بالعملة التيیحص�����ّ
 ").المقررةعملة ال("

إذا كانت العملة المقررة ھي العملة التي حددت بھا إدارة البحث الدولي الرس��م المذكور  (ج)
("العمل��ة المح��ددة")، یحی��ل مكت��ب تس�������لم الطلب��ات الرس�������م الم��ذكور إلى تل��ك اإلدارة بتل��ك العمل��ة وفق��اً 

 .2.96 للقاعدة

 وكانت تلك العملة: العملة المحددةإذا كانت العملة المقررة عملة خالف  (د)

قابلة للتحویل إلى العملة المحددة دون قید أو ش��رط، یحدد المدیر العام، بالنس��بة إلى  "1" 
كل مكتب من مكاتب تس��لم الطلبات یقر بعملة من ذلك القبیل لتس��دید رس��م البحث، مبلغاً معادالً لذلك الرس��م 
بالعملة المقررة وفقاً لتوجیھات الجمعیة، ویحیل مكتب تس�������لم الطلبات المبلغ بتلك العملة إلى إدارة البحث 

 ؛2.96الدولي وفقاً للقاعدة 

غیر قابلة للتحویل إلى العملة المحددة دون قید أو شرط، یكون مكتب تسلم الطلبات  "2" 
العملة المحددة ویحیل ذلك الرس��م بالعملة المحددة مس��ؤوالً عن تحویل رس��م البحث من العملة المقررة إلى 

 .2.96إلى إدارة البحث الدولي، بمقدار المبلغ الذي تحدده إدارة البحث الدولي، وفقاً للقاعدة 

المحددة، إذا كان خالف العملة  بعملة مقررة تكونفیما یتعلق بتس�������دید رس�������م البحث  (ھ)
عملة الب " من ھذه القاعدة1بناء على الفقرة (د)" فعال مقدار الرس�������م الذي تس�������لمتھ إدارة البحث الدولي

المكتب الدولي  یس���ددأقل من مقدار الرس���م الذي كانت قد حددتھ،  ، عند تحویلھ إلى العملة المحددة،رةالمقر
إلدارة المذكورة. أما إذا تجاوز مقدار الرس��م المتس��لم مقدار الرس��م المحدد، فإن الفرق یعود للمكتب لالفرق 
 .الدولي

المتعلقة برس�م اإلیداع الدولي على مھلة تس�دید رس�م البحث  15.3تنطبق أحكام القاعدة  (و)
 والمبلغ المستحق مع ما یلزم من تبدیل.

 الرسوم رد 16.2

 یردّ مكتب تسلم الطلبات رسم البحث إلى المودع:

 ) سلبیة،1(11إذا كانت نتیجة المعاینة المشار إلیھا في المادة  "1"

س����حب الطلب الدولي أو اعتبر مس����حوباً قبل إرس����ال ص����ورة البحث إلى  أو إذا "2"
 إدارة البحث الدولي،
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باألمن  "3" یات تتعلق  یا لمقتض������� با دول باره طل باعت لدولي  عامل الطلب ا أو إذا لم ی
 القومي.

 جزء من الرسوم رد 16.3

جراء البحث ، عند إ41.1إذا راعت إدارة البحث الدولي نتائج بحث س�������ابق بناء على القاعدة 
وجب على اإلدارة المذكورة رد رس��م البحث المس��دد عن الطلب الدولي وفقا للش��روط المحددة في الدولي، 

 )(ب).3(16االتفاق المنصوص علیھ في المادة 

ً (16القاعدة   )ثانیا

 تمدید مھل تسدید الرسوم

16) ً  دعوة مكتب تسلم الطلبات 1)ثانیا

(ج) 14.1وقت اس�����تحقاق الرس�����وم بناء على القواعد إذا تبین لمكتب تس�����لم الطلبات،  ( أ )
(و)، أن أي رس���م لم یس���دد لھ أو أن المقدار المس���دد لھ أقل مما ھو ض���روري لتغطیة رس���م 16.1و 15.3و

خالل مھلة التحویل ورس��م اإلیداع الدولي ورس��م البحث، وجب علیھ أن یدعو مودع الطلب إلى أن یدفع لھ 
المش��ار إلیھ  طلوب لتغطیة ھذه الرس��وم، عالوة على رس��م الدفع المتأخرش��ھر من تاریخ الدعوة المبلغ الم

ً (16في القاعدة   .(د) وشرط مراعاة الفقرة ، عند االقتضاء2)ثانیا

 [تحذف] (ب)

إذا أرسل مكتب تسلم الطلبات الدعوة إلى المودع بناء على الفقرة (أ)، ولم یدفع المودع  (ج)
المتأخر المش��ار خالل المھلة المش��ار إلیھا في تلك الفقرة المبلغ المس��تحق بالكامل، بما في ذلك رس��م الدفع 

ً (16إلیھ في القاعدة  یلي بش��رط مراعاة  ما، عند االقتض��اء، وجب على المكتب المذكور أن یباش��ر 2)ثانیا
 ):ھ(الفقرة 

 )،3(14أن یصدر اإلعالن المنصوص علیھ في المادة  "1"

 .29وأن یتخذ اإلجراءات المنصوص علیھا في القاعدة  "2"

(أ)  الفقرةیعتبر كل مبلغ یتس��لمھ مكتب تس��لم الطلبات قبل إرس��ال الدعوة المذكورة في  (د)
ـاعـدة كما لو تم تسلمھ قبل انقضاء المھلة المنصو (و)، حسب 16.1أو  15.3(ج) أو 14.1ص علیھا في الق

 الحال.

یعتبر كل مبلغ یتس��لمھ مكتب تس��لم الطلبات قبل إص��دار اإلعالن المنص��وص علیھ في  (ھ)
 ) كما لو تم تسلمھ قبل انقضاء المھلة المشار إلیھا في الفقرة (أ).3(14المادة 

16) ً  رسم عن الدفع المتأخر 2)ثانیا

عن الدفع المتأخر على لھ ولحس������ابھ یجوز لمكتب تس������لم الطلبات أن یفرض رس������ما  ( أ )
ً (16الرسوم المدفوعة استجابة للدعوة الموجھة بناء على القاعدة   (أ). ویبلغ ھذا الرسم:1)ثانیا

 من مقدار الرسوم غیر المدفوعة المحدد في الدعوة، 50٪ "1"
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مقدار الرسوم المحسوب بناء على البند أو ما یعادل مقدار رسم التحویل إذا كان  "2"
 " أقل منھ.1"

٪ من مقدار رسم اإلیداع الدولي 50یجب أال یكون مقدار رسم الدفع المتأخر أعلى من  (ب)
من جدول الرسوم من غیر أن یؤخذ في الحسبان أي رسم عن كل ورقة من أوراق  1المشار إلیھ في البند 

 الطلب الدولي بعد الورقة الثالثین.

 17لقاعدة ا
 وثیقة األولویة

 االلتزام بتقدیم نسخة عن الطلب الوطني أو الدولي السابق 17.1

، یجب على 8في حالة المطالبة بأولویة طلب وطني أو دولي س�������ابق بناء على المادة  ( أ )
دارة اإل مودع الطلب أن یقدم للمكتب الدولي أو لمكتب تس���لم الطلبات نس���خة عن ذلك الطلب الس���ابق مص���دقة من

سلم الطلبات باالقتران بالطلب الدولي  سبق إیداعھا لدى مكتب ت التي أودع لدیھا ("وثیقة األولویة")، ما لم ی
ً -(بالمطالب فیھ باألولویة وش���رط مراعاة الفقرتین (ب) و )، بعد انقض���اء تاریخ األولویة بس���تة عش���ر ثانیا

المذكور یتسلمھا المكتب الدولي بعد انقضاء تلك شھرا على األكثر، علما بأن كل نسخة عن الطلب السابق 
المھلة تعد كما لو كان ذلك المكتب قد تس������لمھا في الیوم األخیر من تلك المھلة إذا بلغتھ قبل تاریخ النش������ر 

 الدولي للطلب الدولي.

إذا كانت وثیقة األولویة صادرة عن مكتب تسلم الطلبات، جاز لمودع الطلب أن یلتمس  (ب)
المذكور إعداد تلك الوثیقة وتحویلھا إلى المكتب الدولي بدال من تقدیمھا بنفس�������ھ. ویجب تقدیم من المكتب 

ذلك االلتماس بعد انقض��اء تاریخ األولویة بس��تة عش��ر ش��ھرا على األكثر، ویجوز لمكتب تس��لم الطلبات أن 
 یفرض رسما علیھ.

ً -ب( قة األولویة متاحة  )ثانیا نت وثی كا قالإذا  لدولي، وف بة  لمكتب ا مات اإلداریة، من مكت للتعلی
 ، جاز لمودع الطلب أن یس���تعیض عن تقدیم وثیقة األولویةقبل تاریخ النش���ر الدولي للطلب الدولي رقمیة

الحص�������ول على وثیقة األولویة من تلك المكتبة  المكتب الدولي، قبل تاریخ النش�������ر الدولي،أن یلتمس من ب
 .الرقمیة

لفقرات الثالث الس��ابقة، یجوز ألي مكتب معیّن أال یأخذ إذا لم تُس��توَف ش��روط أي من ا (ج)
المطالبة باألولویة بعین االعتبار ش�������رط مراعاة الفقرة (د)، علما بأنھ ال یجوز ألي مكتب معیّن أن یمتنع 
عن أخذ المطالبة باألولویة بعین االعتبار قبل أن یتیح لمودع الطلب فرص�����ة لتقدیم وثیقة األولویة في مھلة 

 قولة حسب ظروف الحال.تكون مع

ال یجوز ألي مكت��ب معیّن أال ی��أخ��ذ المط��الب��ة ب��األولوی��ة بعین االعتب��ار بن��اء على  (د)
(ج) إذا كان الطلب الس���ابق المش���ار إلیھ في الفقرة (أ) قد أودع لدیھ بص���فتھ مكتبا وطنیا أو إذا كانت  الفقرة

 ن مكتبة رقمیة.وثیقة األولویة متاحة، وفقا للتعلیمات اإلداریة، انطالقا م

 إتاحة النسخ 17.2

ً -(أ) أو (ب) أو (ب17.1في ح��ال امتث��ل مودع الطل��ب للق��اع��دة  ( أ ) )، على المكت��ب ث��انی��ا
الدولي أن یزّود المكتب المعیّن، بناء على التماس صریح منھ، بنسخة عن وثیقة األولویة في أقرب فرصة 
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ولكن لیس قبل النش�������ر الدولي للطلب الدولي. ویجب أال یطلب أي مكتب معیّن إلى مودع الطلب أن یزّوده 
بنس���خة. وال یلتزم مودع الطلب بتزوید المكتب المعیّن بترجمة قبل انقض���اء المھلة المطبقة بناء على المادة 

) قبل النش���ر الدولي 2(23ى المادة . وإذا تقدم مودع الطلب بالتماس ص����ریح إلى المكتب المعیّن بناء عل22
ص���ریح منھ، بنس���خة عن وثیقة  للطلب الدولي، تولى المكتب الدولي تزوید المكتب المعیّن، بناء على التماس

 األولویة في أقرب فرصة بعد تسلمھا.

یحظر على المكتب الدولي أن یوفر لعامة الجمھور أیة نس�������خة عن وثیقة األولویة قبل  (ب)
 للطلب الدولي.النشر الدولي 

، وجب على المكتب الدولي أن یزّود أي ش��خص 21إذا نش��ر الطلب الدولي وفقا للمادة  (ج)
 التكلفة، ما لم یتم قبل ھذا النشر:تسدید بنسخة عن وثیقة األولویة بناء على طلبھ ومقابل 

 سحب الطلب الدولي، "1"

ً (26لى القاعدة أو سحـب المطالبــة باألولویــة أو اعتبــارھا بنـاء ع "2" (ب) 2)ثانیا
 كما لو لم تقدم.

 18القاعدة 
 مودع الطلب

 محل اإلقامة والجنسیة 18.1

مع مراع��اة أحك��ام الفقرتین (ب) و(ج)، یتوقف تح��دی��د مح��ل إق��ام��ة مودع الطل��ب أو  ( أ )
بت مكتب جنس�������یتھ على القانون الوطني للدولة المتعاقدة التي یزعم أنھ مقیم فیھا أو أنھ من مواطنیھا. وی

 تسلم الطلبات في ھذه المسألة.

 على كل حال،  (ب)

یعد امتالك منش����أة ص����ناعیة أو تجاریة حقیقیة وفعلیة في أیة دولة متعاقدة محل  "1"
 إقامة فیھا،

 یعد أي ش����خص معنوي مؤس����س وفقا للقانون الوطني لدولة متعاقدة واحداً من "2"
 مواطنیھا.

المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتس�������لم الطلبات، تعین على إذا أودع الطلب الدولي لدى  (ج)
المكتب الدولي، في الظروف المحددة في التعلیمات اإلداریة، أن یلتمس من المكتب الوطني للدولة المتعاقدة 
المعنیّة أو المكتب العامل نیابة عنھا أن یبت في المس����ألة المش����ار إلیھا في الفقرة (أ). وعلى المكتب الدولي 

یخطر مودع الطلب بذلك االلتماس، ویُمنح مودع الطلب فرص�������ة لتقدیم حججھ مباش�������رة إلى المكتب  أن
 الوطني. وعلى المكتب الوطني أن یبت في المسألة المذكورة في أقرب فرصة.
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 [تحذف] 18.2

 تعدد مودعي الطلبات 18.3

واحد منھم على األقل إذا كان ھناك أكثر من مودع، فإن الحق في إیداع طلب دولي ینش���أ إذا كان 
 .9مؤھال إلیداع طلب دولي وفقا للمادة 

 معلومات عن الشروط المنصوص علیھا في القوانین الوطنیة بشأن المودعین 18.4

 [تحذفان] ( أ ) و(ب)

ینش��ر المكتب الدولي من وقت آلخر معلومات عن مختلف القوانین الوطنیة التي یجوز  (ج)
إلیداع طلب وطني (المخترع أو خلفھ أو ص�����احب االختراع، إلخ.). بمقتض�����اھا معرفة الش�����خص المؤھل 

ویص�������حب تلك المعلومات بتنبیھ یفید أن اآلثار المترتبة على الطلب الدولي في أیة دولة معیّنة قد تتوقف 
على معرفة ما إذا كان الش���خص المعین في الطلب الدولي كمودع طلب ألغراض تلك الدولة مؤھال إلیداع 

 اء على القانون الوطني لتلك الدولة.طلب وطني بن

 19القاعدة 
 مكتب تسلم الطلبات المختص

 جھة إیداع الطلب 19.1

 مع مراعاة الفقرة (ب)، یودع الطلب الدولي حسب اختیار مودع الطلب، ( أ )

لدى المكتب الوطني للدولة المتعاقدة التي یقیم فیھا مودع الطلب أو المكتب الذي  "1"
 لك الدولة؛یعمل نیابة عن ت

أو لدى المكتب الوطني للدولة المتعاقدة التي ھو واحد من مواطنیھا أو المكتب  "2"
 الذي یعمل نیابة عن تلك الدولة؛

 أو لدى المكتب الدولي، بص�������رف النظر عن الدولة المتعاقدة التي یكون مودع "3"
 الطلب من مواطنیھا أو المقیمین فیھا.

تتفق مع دولة متعاقدة أخرى أو مع منظمة حكومیة دولیة یجوز لكل دولة متعاقدة أن  (ب)
على أن یقوم المكتب الوطني للدولة األخیرة أو تقوم المنظمة الحكومیة الدولیة بالعمل لكل األغراض أو 
للبعض منھا نیابة عن المكتب الوطني للدولة األولى كمكتب لتس�����لم الطلبات بالنس�����بة إلى مودعي الطلبات 

تلك الدولة األولى أو یكونون من مواطنیھا. وبالرغـ�������������م من ذلك االتفاق، یعد المكتب  الذین یقیمون في
 ).5(15 الوطني للدولة األولى مكتب تسلم الطلبات المختص ألغراض تطبیق المادة

)، تختار الجمعیة المكتب الوطني الذي 2(9فیما یخص أي قرار یتخذ بناء على المادة  (ج)
الدولیة التي تعمل كمكتب لتس���لم طلبات مواطني الدول التي تحددھا الجمعیة أو  یعمل أو المنظمة الحكومیة

المقیمین في تلك الدول. ویتطلب ذلك االختیار الحصول على الموافقة السابقة لذلك المكتب الوطني أو لتلك 
 المنظمة الحكومیة الدولیة.
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 تعدد مودعي الطلبات 19.2

 في حالة تعدد مودعي الطلبات،

مس��توفاة إذا كان المكتب الوطني الذي یودع لدیھ الطلب  19.1ش��روط القاعدة  تعد "1"
الدولي ھو المكتب الوطني لدولة متعاقدة أو المكتب الوطني الذي یعمل نیابة عنھا، وكان واحد من مودعي 

 الطلبات على األقل من مواطنیھا أو المقیمین فیھا؛

المكـ�����تب الـ�����دولي بناء على القاعدة یجـ�����وز إیداع الطلـ�����ب الـ�����دولي لـ�����ـ�����دى  "2"
" إذا ك��ان أح��د مودعي الطل��ب على األق��ل من المقیمین في إح��دى ال��دول المتع��اق��دة أو من 3(أ)"19.1

 مواطنیھا.

 اإلشھار عن إحالة مھمات مكتب تسلم الطلبات 19.3

وطني تخطر الدولة المتعاقدة التي تحیل مھمات مكتب تس������لم الطلبات س������واء إلى المكتب ال ( أ )
لدولة متعاقدة أخرى أو إلى المكتب الذي یعمل نیابة عنھا، أو إلى منظمة حكومیة دولیة، المكتب الدولي باالتفاق 

 (ب) في أقرب فرصة.19.1المشار إلیھ في القاعدة 

 ینشر المكتب الدولي اإلخطار في الجریدة في أقرب فرصة بعد تسلمھ. (ب)

 باعتباره مكتبا لتسلم الطلباتتحویل الطلب إلى المكتب الدولي  19.4

سلم الطلبات بناء على المعاھدة،  ( أ ) إذا أودع طلب دولي لدى مكتب وطني یعمل كمكتب لت
 لكنھ ثبتت إحدى الحاالت التالیة:

لتس������لم ذلك  19.2أو  19.1أن المكتب الوطني لیس مختص������ا بناء على القاعدة  "1"
 الطلب الدولي،

بلغة غیر مقبولة في ذلك المكتب الوطني بناء على الطلب الدولي محرر أو أن  "2"
(أ)، أو أن النص الدخیل المعتمد على اللغة والوارد في الكش�������ف 1.12القاعدة 

التس�����لس�����لي للوص�����ف محرر بلغة غیر مقبولة في ذلك المكتب الوطني بموجب 
(د)، ولكنھ محرر بلغة مقبولة في المكتب الدولي العامل كمكتب 1.12القاعدة 
 لطلبات بناء على تلك القاعدة،لتسلم ا

"2"- ً أو كان جزء من الطلب، أو كلھ، قد أودع بشكل إلكتروني وبنسق غیر مقبول  ثانیا
 في ذلك المكتب الوطني،

أو أن المكتب الوطني والمكتب الدولي وافقا على ض�������رورة مباش�������رة اإلجراء  "3"
البندین  المنص�����وص علیھ في ھذه القاعدة ألي س�����بب خالف ما ورد تحدیده في

ً -"2و"" 2" و"1" یا وبتص�������ریح من مودع الطلب، فإن ذلك الطلب الدولي  ثان
یعتبر كما لو كان ذلك المكتب تس�����لمھ بالنیابة عن المكتب الدولي باعتباره مكتبا 

 ."3(أ)"1.19لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 
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لتس����لم الطلبات بناء إذا تس����لم مكتب وطني بالنیابة عن المكتب الدولي باعتباره مكتبا  (ب)
"، طلبا دولیا بناء على الفقرة (أ)، تعین على ذلك المكتب الوطني أن یحول الطلب 3(أ)"19.1على القاعدة 

الدولي إلى المكتب الدولي في أقرب فرصة، ما لم تحل مقتضیات األمن القومي دون تحویل الطلب الدولي. 
ویساوي رسم التحویل لحسابھ لھ وویُدفع ب الوطني ویجوز أن یخضع ھذا التحویل لرسم یفرضھ ذلك المكت

. ویعتبر الطلب الدولي المحول بھذا الش�������كل كما لو 14الذي یطلبھ ذلك المكتب الوطني بناء على القاعدة 
" في التاریخ الذي 3(أ)"19.1كان المكتب الدولي قد تس��لمھ باعتباره مكتبا لتس��لم الطلبات بناء على القاعدة 

 مكتب الوطني الطلب الدولي.تسلم فیھ ذلك ال

(و)، یعتبر تاریخ تس������لم الطلب الدولي ھو 16.1و 15.4(ج) و14.1ألغراض القواعد  (ج)
التاریخ الذي یتس��لم فیھ المكتب الدولي الطلب الدولي فعال إذا تم تحویلھ إلى المكتب الدولي بناء على الفقرة 

 الفقرة (ب).(ب). وألغراض ھذه الفقرة، ال تطبق الجملة األخیرة من 

 20القاعدة 
 الدوليتاریخ اإلیداع 

 )1(11المعاینة بناء على المادة  20.1

سلم الطلبات المستندات المزعوم أنھا طـ�������لب دولي، یتعین علیھ ( أ ) سلم مكتب ت أن  بعدما یت
 ).1(11 الشروط المنصوص علیھا في المادة تستوفيیعاین تلك المستندات في أقرب فرصة لیتأكد من أنھا 

"(ج)، یكفي بیان اس��م مودع الطلب على وجھ یس��مح 3)"1(11ألغراض تطبیق المادة  (ب)
بإثبات ھویتھ، حتى إذا كان ھناك خطأ في إمالء ذلك االس����م، أو لم یكن االس����م الش����خص����ي كامال، أو كان 

 االسم مبینا باختصار أو على وجھ غیر كامل إن تعلق األمر بشخص معنوي.

الجزء الذي یبدو وص�������فا (ما عدا  أن یكون"، یكفي 2)"1(11ة ألغراض تطبیق الماد (ج)
بلغة مقبولة لمكتب تس��لم  محررین الجزء الخاص بأي كش��ف تس��لس��لي) والجزء الذي یبدو مطلبا أو مطالب

 (أ).12.1الطلبات بناء على القاعدة 

إذا لم تكن الفقرة (ج) متمش���یة مع القانون الوطني الذي یطبقھ مكتب تس���لم الطلبات في  (د)
القانون، شرط  ذلك، فإنھا ال تطبق على المكتب المذكور ما دامت غیر متمشیة مع 1997األول من أكتوبر 

یتعین على على أكثر تقدیر. و 1997دیس�����مبر  31أن یحیط المكتب المذكور المكتب الدولي علماً بذلك في 
 2المكتب الدولي أن ینشر المعلومات المتسلمة بھذا الشأن في الجریدة في أقرب فرصة.

 )1(11بناء على المادة ة المعاینة اإلیجابی 20.2

إذا رأى مكتب تس�����لم الطلبات، وقت تس�����لم المس�����تندات المزعوم أنھا طلب دولي، أن  ( أ )
تس��لم الطلبات أن یعتمد تاریخ تس��لم الطلب الدولي بمثابة ) مس��توفاة، تعیّن على مكتب 1(11 ش��روط المادة

 تاریخ اإلیداع الدولي.

                                                           
تنشر تلك المعلومة أیضا على موقع الویبو اإللكتروني:  مالحظة الناشر: 2

>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html<. 
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یختم مكتب تس��لم الطلبات عریض��ة الطلب الدولي الذي اعتمد لھ تاریخا لإلیداع الدولي  (ب)
شكل  سخة الطلب الدولي التي تكون عریضتھا مختومة بذلك ال كما ھو مقرر في التعلیمات اإلداریة. وتعد ن

 ة األصلیة عن الطلب الدولي.النسخ

یُخِطر مكتب تس�������لم الطلبات مودع الطلب برقم الطلب الدولي وبتاریخ اإلیداع الدولي  (ج)
في أقرب فرص��ة. ویرس��ل في الوقت ذاتھ ص��ورة عن ھذا اإلخطار إلى المكتب الدولي، ما لم یكن قد س��بق 

 (أ).22.1 ى المكتب الدولي بناء على القاعدةلھ أن أرسل النسخة األصلیة أو ما لم یرسلھا في الوقت ذاتھ إل

 )1(11أوجھ النقص بناء على المادة  20.3

إذا رأى مكتب تس�����لم الطلبات، عند معاینة المس�����تندات المزعوم أنھا طلب دولي للتأكد  ( أ )
) لم یُس���توف أو ال یبدو مس���توفى، 1(11 )، أن أیا من ش���روط المادة1(11 من أنھا تس���توفي ش���روط المادة

 یّن علیھ أن یدعو المودع في أقرب فرصة إلى أحد األمرین حسب اختیار المودع:تع

 )؛2(11أن یقدم التصحیح الالزم بناء على المادة  "1"

"(د) 3)"1(11 المادة (أ) أن العنص��ر المش��ار إلیھ في20.6أو أن یؤكد وفقا للقاعدة  "2"
الش������روط المعنیة تتعلق ، إذا كانت 4.18 مض������ّمن باإلحالة بناء على القاعدة(ھ) أو 

 بعنصر من ذلك القبیل؛

. وإذا كانت تلك المھلة تنقضي 20.7 وأن یدلي بأیة مالحظات، في غضون المھلة المطبقة بناء على القاعدة
ش��ھرا من تاریخ إیداع أي طلب یطالب بأولویتھ، وجب على مكتب تس��لم الطلبات أن یُلفت  12بعد انقض��اء 

 الظرف.عنایة المودع إلى ذلك 

(أ) أو خالف��ا  إذا ق��ام��ت إح��دى الح��التین الت��الیتین عق��ب دعوة موجھ��ة بن��اء على الفقرة (ب)
 لذلك:

) 2(11 قدَّم المودع إلى مكتب تس�����لم الطلبات التص�����حیح الالزم بناء على المادة "1"
على  بعد تاریخ تس������لم الطلب الدولي المزعوم ولكن في تاریخ الحق یقع في غض������ون المھلة المطبقة بناء

، وجب على مكتب تس�������لم الطلبات أن یعتمد ذلك التاریخ الالحق بمثابة تاریخ اإلیداع الدولي 20.7 القاعدة
 (ب) و(ج)؛20.2 ویتخذ اإلجراءات المنصوص علیھا في القاعدة

، بناء على ھ)"(د) أو(3)"1(11 اعتُبر أحد العناص�������ر المش�������ار إلیھا في المادة "2"
الطلب الدولي في التاریخ الذي تس��لم فیھ مكتب تس��لم الطلبات أص��ال عنص��را (ب)، واردا في 20.6 القاعدة

"، وجب على مكتب تس��لم الطلبات أن یعتمد 3)"1(11 واحدا أو أكثر من العناص��ر المش��ار إلیھا في المادة
) بمثابة تاریخ اإلیداع الدولي وأن یتخذ اإلجراءات 1(11 التاریخ الذي تس������توفى فیھ جمیع ش������روط المادة

 (ب) و(ج).20.2 منصوص علیھا في القاعدةال

الحقا، أو أدرك باالس�������تناد إلى رد المودع، أنھ أخطأ  لمكتب تس�������لم الطلباتإذا تبیّن  (ج)
) كانت مس���توفاة عند تس���لم المس���تندات، وجب 1(11 (أ) ألن ش���روط المادة بإص���دار دعوة بناء على الفقرة

 .20.2 ةعلیھ أن یتخذ اإلجراءات المنصوص علیھا في القاعد
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 )1(11ة بناء على المادة المعاینة السلبی 20.4

أو  التص����حیح ،7-20المطبقة بناء على القاعدة خالل المھلة  ،إذا لم یتس����لم مكتب تس����لم الطلبات
ش����روط أو التأكید ولكنھ لم یكن یس����توفي التص����حیح  تس����لّمأو إذا  ،(أ)20.3 التأكید المش����ار إلیھ في القاعدة

 ):1(11 المادة

علی��ھ أن یخطر مودع الطل��ب في أقرب فرص��������ة ب��أن��ھ ال یع��د طلب��ھ في  وج��ب "1"
 الحاضر وفي المستقبل كطلب دولي، وأن یوضح لھ أسباب ھذا القرار؛

وجب علیھ أن یخطر المكتب الدولي بأن الرقم الذي وض��عھ على المس��تندات لن  "2"
 یستخدم كرقم لطلب دولي؛

أنھ��ا طل��ب دولي، وك��ذل��ك ب��أی��ة وج��ب علی��ھ أن یحتفظ ب��المس�������تن��دات المزعوم  "3"
 ؛93.1مراسالت متعلقة بھا كما ھو منصوص علیھ في القاعدة 

 وجب علیھ أن یرس��ل ص��ورة عن تلك المس��تندات إلى المكتب الدولي، إن كان "4"
 ).1(25 مودع المقدم بناء على المادةلطلب الذلك المكتب في حاجة إلى تلك الصورة وطلبھا صراحة، تلبیة 

 ء غیر الموجودةاألجزا 20.5

إذا رأى مكتب تس�����لم الطلبات، عند معاینة المس�����تندات المزعوم أنھا طلب دولي للتأكد  ( أ )
)، أن جزءاً من الوصف أو المطالب أو الرسوم لیس موجودا أو یبدو 1(11من أنھا تستوفي شروط المادة 

لة التي تكون فیھا جمیع الرس�������وم غیر م نھ لیس موجودا، بما في ذلك الحا بدو غیر موجودة أ وجودة أو ت
("جزء غیر موجود")، ولكن ع��دا الح��ال��ة التي یكون فیھ��ا أح��د العن��اص�������ر المش��������ار إلیھ��ا في الم��ادة 

ھا في ) ھ("(د) أو 3)"1(11 لة الُمش�������ار إلی بدو غیر موجود، على اإلطالق، وعدا الحا غیر موجود أو ی
ً (5.20القاعدة  في أقرب فرص�������ة،  یینإلى أحد األمرین التال )(أ)، تعیّن أن یدعو ذلك المكتب المودعثانیا

 حسب اختیار المودع:

 أن یستكمل الطلب الدولي المزعوم بتقدیم الجزء غیر الموجود؛ "1"

(أ)، أن الجزء مض�������ّمن ب��اإلح��ال��ة بن��اء على 20.6 أو أن یؤك��د، وفق��ا للق��اع��دة "2"
 ؛4.18 القاعدة

. وإذا كانت تلك المھلة تنقضي 20.7 على القاعدةوأن یدلي بأیة مالحظات، في غضون المھلة المطبقة بناء 
ش��ھرا من تاریخ إیداع أي طلب یطالب بأولویتھ، وجب على مكتب تس��لم الطلبات أن یُلفت  12بعد انقض��اء 

 عنایة المودع إلى ذلك الظرف.

إذا قدَّم المودع لمكتب تس������لم الطلبات الجزء غیر الموجود المش������ار إلیھ في الفقرة (أ)  (ب)
الس��تكمال الطلب الدولي المزعوم، عقب دعوة موجھة بناء على الفقرة (أ) أو خالفا لذلك، في التاریخ الذي 

) مس���توفاة أو قبلھ ولكن في غض���ون المھلة المطبقة بناء على القاعدة 1(11تكون فیھ جمیع ش���روط المادة 
ات التاریخ الذي تكون فیھ ، تعین إدراج ذلك الجزء في الطلب، ووجب أن یعتمد مكتب تس�������لم الطلب7.20

) مس���توفاة بمثابة تاریخ اإلیداع الدولي وأن یتخذ اإلجراءات المنص���وص علیھا 1(11جمیع ش���روط المادة 
 (ب) و(ج).2.20في القاعدة 
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(أ)  إذا قدَّم المودع لمكتب تس������لم الطلبات الجزء غیر الموجود المش������ار إلیھ في الفقرة (ج)
(أ) أو خالفا لذلك، بعد التاریخ الذي تكون  ة موجھة بناء على الفقرةالس�������تكمال الطلب الدولي، عقب دعو

، تعین 20.7 ) مس����توفاة ولكن في غض����ون المھلة المطبقة بناء على القاعدة1(11 فیھ جمیع ش����روط المادة
إدراج ذلك الجزء في الطلب ووجب أن یص��حح مكتب تس��لم الطلبات تاریخ اإلیداع الدولي لیص��بح التاریخ 

فیھ مكتب تس��لم الطلبات ذلك الجزء، وأن یخطر المودع بذلك وأن یتخذ اإلجراءات المنص��وص  الذي تس��لم
 علیھا في التعلیمات اإلداریة.

(أ) أو  (أ)، عقب دعوة موجھة بناء على الفقرة إذا اعتُبر الجزء المش�����ار إلیھ في الفقرة (د)
(ب)، في التاریخ الذي یكون فیھ 20.6 ةخالفا لذلك، مض�������ّمنا في الطلب الدولي المزعوم، بناء على القاعد

"، تعیّن 3)"1(11 مكتب تس��لم الطلبات قد تس��لم أص��ال واحدا أو أكثر من العناص��ر المش��ار إلیھا في المادة
) مستوفاة بمثابة تاریخ 1(11 على مكتب تسلم الطلبات أن یعتمد التاریخ الذي تكون فیھ جمیع شروط المادة

 .(ب) و(ج)20.2 راءات المنصوص علیھا في القاعدةاإلیداع الدولي وأن یتخذ اإلج

ناء على الفقرة (ھ) لدولي ب تاریخ اإلیداع ا (ج)، جاز للمودع أن یلتمس،  إذا تم تص�������حیح 
بموجب إش������عار مقدّم إلى مكتب تس������لم الطلبات في غض������ون ش������ھر واحد من تاریخ اإلخطار بناء على 

لو لم یكن. وفي ھذه الحالة، یعتبر الجزء غیر الموجود (ج)، اعتبار الجزء المعني غیر الموجود كما  الفقرة
كما لو لم یقدّم ویعتبر تص���حیح تاریخ اإلیداع الدولي بناء على تلك الفقرة كما لو لم یتم، ویتخذ مكتب تس���لم 

 الطلبات اإلجراءات المنصوص علیھا في التعلیمات اإلداریة.

20.5) ً ً  )ثانیا  عناصر وأجزاء ُمودَعة خطأ

رأى مكتب تس�����لم الطلبات، عند معاینة المس�����تندات المزعوم أنھا طلب دولي للتأكد إذا  ( أ )
"(د) أو (ه) ُمودَعٌ 3)"1(11)، أن عنصراً كامالً ُمشاراً إلیھ في المادة 1(11من أنھا تستوفي شروط المادة 

طأً أو یبدو أنھ ُمودَعٌ خطأً أو یبدو أنھ ُمودَعٌ خطأً، أو أن جزءاً من الوصف أو المطالب أو الرسوم ُمودٌَع خ
ُمودَعة خطأً ("عنص���ر أو  اخطأً، بما في ذلك الحالة التي تكون فیھا جمیع الرس���وم ُمودَعة خطأً أو یبدو أنھ

جزء ُمودَع خطأً")، تعیّن أن یدعو ذلك المكتُب مودَع الطلب إلى أحد األمرین التالیین في أقرب فرص�������ة، 
 حسب اختیار المودع:

 الدولي المزعوم بتقدیم العنصر أو الجزء الصحیح؛ أن یصحح الطلب "1"

ن 6.20أو أن یؤكد، وفقا للقاعدة  "2" (أ)، أن العنص������ر أو الجزء الص������حیح ُمض������مَّ
 ؛18.4باإلحالة بناء على القاعدة 

. وإذا كانت تلك 7.20وأن یدلي بالمالحظات، إن وجدت، في غض�������ون المھلة المطبقة بناء على القاعدة 
ش���ھراً من تاریخ إیداع أي طلب یطالب بأولویتھ، وجب على مكتب تس���لم  12د انقض���اء المھلة تنقض���ي بع

 الطلبات أن یُلفت عنایة المودع إلى ذلك الظرف.

إذا قدَّم المودُع إلى مكتب تس���لم الطلبات العنص���ر أو الجزء الص���حیح لتص���حیح الطلب  )ب(
ھة بناء على الفقرة (أ) أو خالفاً لذلك، في التاریخ الذي تكون فیھ جمیع  الدولي المزعوم، عقب دعوة ُموجَّ

، وجب 7.20) مس�����توفاة أو قبلھ ولكن في غض�����ون المھلة المطبقة بناء على القاعدة 1(11ش�����روط المادة 
إدراج ذلك العنص���ر أو الجزء الص���حیح في الطلب، ووجب حذف العنص���ر أو الجزء المعني الُمودَع خطأً 

) 1(11من الطلب، ووجب أن یعتمد مكتب تس�������لم الطلبات التاریخ الذي تكون فیھ جمیع ش�������روط المادة 
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(ب) و(ج) 2.20القاعدة  مس���توفاة بمثابة تاریخ اإلیداع الدولي وأن یتخذ اإلجراءات المنص���وص علیھا في
 والمنصوص علیھا في التعلیمات اإلداریة.

إذا قدَّم المودُع إلى مكتب تس���لم الطلبات العنص���ر أو الجزء الص���حیح لتص���حیح الطلب  )ج(
ھة بناء على الفقرة (أ) أو خالفاً لذلك، بعد التاریخ الذي تكون فیھ جمیع ش�������روط  الدولي، عقب دعوة ُموجَّ

، وجب إدراج ذلك العنصر 7.20اة ولكن في غضون المھلة المطبقة بناء على القاعدة ) مستوف1(11المادة 
أو الجزء الصحیح في الطلب، ووجب حذف العنصر أو الجزء المعني الُمودَع خطأً من الطلب، ووجب أن 

ذلك  یص��حح مكتب تس��لم الطلبات تاریخ اإلیداع الدولي لیص��بح التاریخ الذي تس��لَّم فیھ مكتب تس��لم الطلبات
العنص���ر أو الجزء الص���حیح، وأن یُخطر مودع الطلب بذلك، وأن یتخذ اإلجراءات المنص���وص علیھا في 

 التعلیمات اإلداریة.

إذا اعتُبر العنصر أو الجزء الصحیح، عقب دعوة موجھة بناء على الفقرة (أ) أو خالفاً  (د)
ناً في الطلب الدولي المزعوم، بناء على القاعدة  (ب)، في التاریخ الذي یكون فیھ مكتب 6.20لذلك، ُمض������مَّ

"، وجب أن 3)"1(11تسلم الطلبات قد تسلم في األصل واحداً أو أكثر من العناصر المشار إلیھا في المادة 
یبقى العنص��ر أو الجزء المعني الُمودَع خطأً في الطلب، وتعیّن على مكتب تس��لم الطلبات أن یعتمد التاریخ 

) مس�������توفاة بمثابة تاریخ اإلیداع الدولي وأن یتخذ اإلجراءات 1(11لمادة الذي تكون فیھ جمیع ش�������روط ا
 (ب) و(ج) والمنصوص علیھا في التعلیمات اإلداریة.2.20المنصوص علیھا في القاعدة 

ناء على الفقرة (ج)، جاز للمودع أن یلتمس،  (ه) لدولي ب تاریخ اإلیداع ا إذا تم تص�������حیح 
لطلبات في غض��ون ش��ھر واحد من تاریخ اإلخطار بناء على الفقرة بموجب إش��عار مقدّم إلى مكتب تس��لم ا

(ج)، اعتبار العنصر أو الجزء الصحیح كما لو لم یكن. وفي ھذه الحالة، یُعتبر العنصر أو الجزء الصحیح 
كما لو لم یقدّم، ویُعتبر العنص����ر أو الجزء المعني الُمودَع خطأً غیر محذوف من الطلب، ویُعتبر تص����حیح 

إلیداع الدولي بناء على الفقرة (ج) كما لو لم یتم، ویتخذ مكتب تسلم الطلبات اإلجراءات المنصوص تاریخ ا
 علیھا في التعلیمات اإلداریة.

 تأكید تضمین العناصر واألجزاء باإلحالة 20.6

یجوز للمودع أن یقدّم لمكتب تس�������لم الطلبات، في غض�������ون المھلة المطبقة بناء على  ( أ )
إش��عارا مكتوبا یؤكد فیھ أن عنص��را أو جزءاً قد تم تض��مینھ باإلحالة في الطلب الدولي بناء ، 20.7 القاعدة

 ، مشفوعا بما یلي:4.18 على القاعدة

ورقة واحدة أو عدة أوراق تكون بمثابة العنص�������ر المكتمل كما ورد في الطلب  "1"
 السابق أو بمثابة الجزء المعني؛

قا "2" ثل لل قد امت ً -(أ) أو (ب) أو (ب17.1 عدةإذا لم یكن المودع  یا ما یتعلق ثان ) فی
 بوثیقة األولویة، صورة عن الطلب السابق كما تم إیداعھ؛

إذا لم یكن الطلب الس�������ابق محررا باللغة التي أودع بھا الطلب الدولي، ترجمة  "3"
(أ) أو 12.3 القاعدةللطلب الس�������ابق إلى تلك اللغة، أو إذا كانت ترجمة الطلب الدولي مطلوبة بناء على 

 (أ)، ترجمة للطلب السابق إلى اللغة التي أودع بھا الطلب الدولي ولغة تلك الترجمة؛12.4
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إذا تعلق األمر بجزء من الوص�����ف أو المطالب أو الرس�����وم، بیان بالمكان الذي  "4"
 ضاء." عند االقت3" یرد فیھ ذلك الجزء في الطلب السابق، وفي أي ترجمة مشار إلیھا في البند

(أ) قد اس�����توفیت وأن  والفقرة 4.18 إذا رأى مكتب تس�����لم الطلبات أن ش�����روط القاعدة (ب)
(أ) یرد بكاملھ في الطلب الس����ابق المعني، فإن ذلك العنص����ر أو  العنص����ر أو الجزء المش����ار إلیھ في الفقرة

تس�������لم الطلبات قد الجزء یعتبر كما لو كان واردا في الطلب الدولي المزعوم في التاریخ الذي كان مكتب 
 ".3)"1(11 تسلم فیھ أصال واحدا أو أكثر من العناصر المشار إلیھا في المادة

أو الفقرة (أ) لم  4.18إذا رأى مكتب تس������لم الطلبات أن ش������رطاً من ش������روط القاعدة  (ج)
المعني، تعیّن یس��توف أو أن العنص��ر أو الجزء المش��ار إلیھ في الفقرة (أ) لم یرد بالكامل في الطلب الس��ابق 

(ب) 5.20" أو 1(ب)"3.20على مكتب تس����لم الطلبات أن یتخذ اإلجراءات المنص����وص علیھا في القاعدة 
ً (5.20(ج) أو 5.20أو  ً (5.20)(ب) أو ثانیا  )(ج)، حسب الحال.ثانیا

 المھلة 20.7

عدة والقا 4.20(أ) و(ب) والقاعدة 3.20تكون المھلة المطبقة المش�����ار إلیھا في القاعدة  ( أ )
ً (5.20(أ) و(ب) و(ج) والقاعدة 5.20  (أ) كما یلي:6.20)(أ) و(ب) و(ج) والقاعدة ثانیا

(أ) أو 5.20(أ) أو القاعدة 3.20إذا أرس������لت دعوة إلى المودع بناء على القاعدة  "1"
ً (5.20القاعدة   )(أ)، حسب ما یقتضیھ الحال، شھرین اعتباراً من تاریخ الدعوة؛ثانیا

دعوة من ذلك القبیل إلى المودع، خالل شھرین اعتباراً من التاریخ إذا لم ترسل  "2"
شار إلیھا في المادة  سلم في األصل واحداً أو أكثر من العناصر الم سلم الطلبات قد ت الذي یكون فیھ مكتب ت

11)1"(3." 

سلم الطلبات تصحیحا بناء على المادةی لم إذا (ب) سلم مكتب ت شعارا بناء على 2(11 ت ) أو إ
 قبلباإلحالة، (ھ) "(د) أو 3)"1(11 یؤكد تض���مین أحد العناص���ر المش���ار إلیھا في المادة (أ)20.6 اعدةالق

فإن أي تصحیح أو إشعار من ھذا القبیل یتسلمھ ذلك المكتب بعد (أ)  انقضاء المھلة المطبقة بناء على الفقرة
" یعتبر كما 1"20.4 ء على القاعدةولكن قبل أن یُرس���ل المكتب إخطارا إلى المودع بناانقض���اء ھذه المھلة 

 لو كان متسلما في غضون تلك المھلة.

 عدم التماشي مع القوانین الوطنیة 20.8

، في 20.6" و(د) و2(أ)"20.5" و2" و(ب)"2(أ)"20.3 إذا لم تكن أي من القواع��د ( أ )
تتماشى مع القانون الوطني الذي یطبقھ مكتب تسلم الطلبات، فإن القواعد المعنیة ال تطبق  2005أكتوبر  5

دامت ال تتماش�������ى مع ذلك القانون، ش�������رط أن یعلم المكتب  على طلب دولي مودع لدى ذلك المكتب ما
الدولي المعلومة التي  المكتب. وینش�������ر 2006أبریل  5المذكور المكتب الدولي بذلك في موعد أقص�������اه 

 3یتسلمھا في الجریدة في أقرب فرصة.

                                                           
تنشر تلك المعلومة أیضا على موقع الویبو اإللكتروني:  مالحظة الناشر: 3

>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html<. 
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ً -(أ ً (5.20إذا لم تكن أي ق��اع��دة من الق��اع��دتین  )ثانیا ، 2019أكتوبر  9" و(د)، في 2)(أ)"ث��انی��ا
سلم الطلبات، فإن القواعد المعنیة ال تطبق على طلب دولي  شى مع القانون الوطني الذي یطبقھ مكتب ت تتما

تب ما دامت ال تتماشى مع ذلك القانون، شرط أن یُعلم المكتب المذكور المكتب الدولي مودع لدى ذلك المك
سلمھا في الجریدة في أقرب 2020أبریل  9بذلك في موعد أقصاه  شر المكتب الدولي المعلومة التي یت . وین

 3فرصة.

ً -(أ  18.4القاعدتین إذا استحال تضمین الطلب الدولي باإلحالة عنصراً أو جزءاً، بناء على  )ثانیا
ً -بس�����بب إعمال الفقرة (أ) أو الفقرة (أ 6.20و ) من ھذه القاعدة، یتخذ مكتب تس�����لم الطلبات اإلجراءات ثانیا

ً (5.20(ج) أو 5.20(ب) أو 5.20" أو 1(ب)"3.20المنص�������وص علیھ���ا في الق���اع���دة  )(ب) أو ث���انی���ا
5.20) ً ات المنص����وص علیھا في القاعدة )(ج)، حس����ب الحال. وإذا اتخذ مكتب تس����لم الطلبات اإلجراءثانیا
ً (5.20(ج) أو 5.20 أو ) ھ(5.20)(ج)، جاز للمودع أن یتخذ اإلجراءات المنص��وص علیھا في القاعدة ثانیا
5.20) ً  )(ه)، حسب الحال.ثانیا

، في 20.6" و(د) و2(أ)"20.5" و2" و(ب)"2(أ)"20.3إذا لم تكن أي من القواع��د  (ب)
ن الوطني الذي یطبقھ المكتب المعیّن، ال تنطبق القواعد المعنیة على ، متماش������یة مع القانو2005أكتوبر  5

لدى ذلك المكتب،  22 ذلك المكتب فیما یتعلق بطلب دولي بوش����رت بش����أنھ األفعال المش����ار إلیھا في المادة
دامت ال تتماش��ى مع ذلك القانون، ش��رط أن یعلم المكتب المذكور المكتب الدولي بذلك في موعد أقص��اه  ما
 3في الجریدة في أقرب فرصة.. وینشر المكتب الدولي المعلومة المتسلمة 2006بریل أ 5

ً -ب( ً (5.20إذا لم تكن أي ق��اع��دة من الق��اع��دتین  )ثانیا ، 2019أكتوبر  9" و(د)، في 2)(أ)"ث��انی��ا
فیما متماش�������یة مع القانون الوطني الذي یطبقھ المكتب المعیّن، ال تنطبق القواعد المعنیة على ذلك المكتب 

لدى ذلك المكتب، ما دامت ال تتماشى  22یتعلق بطلب دولي بوشرت بشأنھ األفعال المشار إلیھا في المادة 
. 2020أبریل  9مع ذلك القانون، ش������رط أن یُعلم المكتب المذكور المكتب الدولي بذلك في موعد أقص������اه 

 3ة.وینشر المكتب الدولي المعلومة التي یتسلمھا في الجریدة في أقرب فرص

إذا كان ھناك عنص���ر أو جزء یعتبر مض���منا باإلحالة في الطلب الدولي بموجب نتیجة  (ج)
(ب) ولكن ذلك التض����مین باإلحالة ال ینطبق على 6.20خلص إلیھا مكتب تس����لم الطلبات بناء على القاعدة 

ً -(ب الطلب الدولي ألغراض اإلجراء المباش�����ر لدى مكتب معیّن بس�����بب إعمال الفقرة (ب) أو الفقرة ) ثانیا
من ھذه القاعدة، جاز للمكتب المعیّن أن یعامل الطلب كما لو كان تاریخ إیداعھ الدولي قد تم اعتماده بناء 

ً (5.20(ب) أو 5.20" أو 1(ب)"3.20على القاعدة  (ج) أو 5.20)(ب) أو تص����حیحھ بناء على القاعدة ثانیا
5.20) ً ً ثالث(82)(ج)، حسب الحال، شرط تطبیق القاعدة ثانیا  (ج) و(د) مع ما یلزم من تبدیل.1)ا

 21القاعدة 
 إعداد النسخ

 مسؤولیة مكتب تسلم الطلبات 21.1

إذا وجب إیداع الطلب الدولي في نس�������خة واحدة، تعین على مكتب تس�������لم الطلبات أن  ( أ )
 ).1(12یكون مسؤوال عن إعداد الصورة الخاصة بھ وصورة البحث المطلوبتین بناء على المادة 

ا وجب إیداع الطلب الدولي في نس�����ختین، تعین على مكتب تس�����لم الطلبات أن یكون إذ (ب)
 مسؤوال عن إعداد الصورة الخاصة بھ.
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إذا جرى إیداع الطلب الدولي بعدد من النس����خ أقل مما ھو منص����وص علیھ في القاعدة  (ج)
في أقرب فرص���ة.  (ب)، تعین على مكتب تس���لم الطلبات أن یباش���ر إعداد العدد المطلوب من النس���خ11.1

 ویحق لھ في ھذه الحالة أن یفرض رسما على تنفیذ ھذه المھمة وأن یحّصلھ من مودع الطلب.

 إصدار نسخة مصدقة لمودع الطلب 21.2

الطلبات نس��خا بناء على طلب مودع الطلب ومقابل تس��دید الرس��م المقرر، یص��در لھ مكتب تس��لم 
 أیة تصحیحات متعلقة بھ. مصدقة عن الطلب الدولي كما جرى إیداعھ، وكذلك

 22القاعدة 
 تحویل النسخة األصلیة والترجمة

 اإلجراءات 22.1

 ) إیج��ابی��ة، وال تحول التعلیم��ات1(11إذا ك��ان��ت المع��این��ة المنص������وص علیھ��ا في الم��ادة  ( أ )
المتعلقة باألمن القومي دون تناول الطلب الدولي على ھذا األس������اس، وجب على مكتب تس������لم الطلبات أن 

ل النس���خة األص���لیة إلى المكتب الدولي. ویجب إجراء ھذا التحویل في أقرب فرص���ة بعد تس���لم الطلب یحوّ 
الدولي، أو الحص����ول على اإلذن إن كانت المراقبة ض����روریة للحفاظ على األمن القومي. وعلى كل حال، 

ى المكتب یجب على مكتب تس���لم الطلبات أن یحّول النس���خة األص���لیة في الوقت المناس���ب بحیث تص���ل إل
شھر الثالث عشر على األكثر اعتبارا من تاریخ األولویة. وإذا جرى التحویل بالبرید،  لدولي بعد انقضاء ال
وجب على مكتب تس���لم الطلبات أن یرس���ل النس���خة األص���لیة قبل انقض���اء الش���ھر الثالث عش���ر من تاریخ 

 األولویة بخمسة أیام على األكثر.

تكون  (ج)، دون أن20.2عن اإلخطار بناء على القاعدة  إذا تس����لم المكتب الدولي ص����ورة (ب)
النس��خة األص��لیة في حوزتھ بعد انقض��اء الش��ھر الثالث عش��ر من تاریخ األولویة، تعین علیھ تذكیر مكتب 

 تسلم الطلبات بأن یرسل إلیھ النسخة األصلیة في أقرب فرصة.

تكون  (ج)، دون أن20.2ة إذا تس����لم المكتب الدولي ص����ورة عن اإلخطار بناء على القاعد (ج)
النسخة األصلیة في حوزتھ بعد انقضاء الشھر الرابع عشر من تاریخ األولویة، تعین علیھ أن یخطر مودع 

 الطلب ومكتب تسلم الطلبات بذلك.

بعد انقضاء الشھر الرابع عشر من تاریخ األولویة، یجوز لمودع الطلب أن یلتمس من مكتب  (د)
لى ص����ورة عن طلبھ الدولي باعتبارھا مطابقة للطلب الدولي المودع، ویجوز لھ أن تس����لم الطلبات أن یص����دّق ع

 یرسل ھذه الصورة المصدق علیھا إلى المكتب الدولي.

یجري التص�����دیق بناء على الفقرة (د) بالمجان، وال یجوز رفض�����ھ إال ألحد األس�����باب  (ھ)
 اآلتیة:

الطلبات التص�����دیق علیھا غیر إذا كانت الص�����ورة التي التمس من مكتب تس�����لم  "1"
 مطابقة للطلب الدولي المودع؛

إذا كانت التعلیمات المتعلقة باألمن القومي تحظر تناول الطلب الدولي بص�������فتھ  "2"
 ھذه؛



 
 الالئحة التنفیذیة لمعاھدة التعاون بشأن البراءات 

112 

إذا س���بق لمكتب تس���لم الطلبات أن أرس���ل النس���خة األص���لیة إلى المكتب الدولي،  "3"
 وأبلغھ المكتب األخیر بأنھ تسلمھا.

تعتبر النس���خة م المكتب الدولي النس����خة األص����لیة أو إلى حین أن یتس����لمھا، ما لم یتس����ل (و)
 والمتسلمة من المكتب الدولي النسخة األصلیة.(ھ) المصدق علیھا بناء على الفقرة 

عند انقض���اء الفترة  22إذا كان مودع الطلب قد باش���ر األعمال المش���ار إلیھا في المادة  (ز)
النس������خة رة، دون أن یكون المكتب الدولي قد أخبر المكتب المعیّن بتس�������لم المطبقة بناء على المادة المذكو

حوزة في  األص����لیة، تعین على المكتب المعیّن أن یخبر المكتب الدولي بذلك. وإذا لم تكن النس����خة األص����لیة
 لم یكن قد ما المكتب الدولي، تعین علیھ أن یخطر مودع الطلب ومكتب تس���لم الطلبات بذلك في أقرب فرص���ة،

 سبق لھ أن أخطرھما بذلك بناء على الفقرة (ج).

، تولى 12.4أو  12.3إذا كان من المقرر نش��ر الطلب الدولي مترجماً بناء على القاعدة  (ح)
مكتب تس��لم الطلبات تحویل تلك الترجمة إلى المكتب الدولي مع النس��خة األص��لیة المحّولة بناء على الفقرة 

ترجمة إن كان مكتب تسلم الطلبات قد حّول النسخة األصلیة إلى المكتب (أ) أو في أقرب فرصة بعد تسلم ال
 الدولي بناء على تلك الفقرة.

 [تحذف] 22.2

 )3(12المھلة المشار إلیھا في المادة  22.3

اإلخطار الذي یرس����لھ ) ھي ثالثة أش����ھر اعتبارا من تاریخ 3(12المھلة المش����ار إلیھا في المادة 
 (ج) أو (ز).22.1الطلب بناء على القاعدة المكتب الدولي إلى مودع 

 23القاعدة 
 إرسال صورة عن البحث والترجمة والكشف التسلسلي

 اإلجراءات 23.1

یرس�������ل  (أ)،12.3إذا لم یكن من المطالب بھ تقدیم ترجمة للطلب الدولي بناء على القاعدة  ( أ )
سخة األصلیة  سلم الطلبات صورة البحث إلى إدارة البحث الدولي في الیوم ذاتھ الذي ترسل فیھ الن مكتب ت
إلى المكتب الدولي على األكثر، إال إذا لم یدفع رس����م البحث. وفي ھذه الحالة، ترس����ل الص����ورة في أقرب 

 فرصة بعد دفع رسم البحث.

ن (ب) ، یرس�������ل مكتب تس�������لم 12.3اء على القاعدة في حال تقدیم ترجمة للطلب الدولي ب
الطلبات إلى إدارة البحث الدولي نسخة عن تلك الترجمة ونسخة عن العریضة وتعتبر النسختان معا بمثابة 

)، إال إذا لم یدفع رس����م البحث. وفي ھذه الحالة، ترس����ل نس����خة عن 1(12ص����ورة البحث بناء على المادة 
 فع رسم البحث.الترجمة والعریضة في أقرب فرصة بعد د

ً  یكون یرسل مكتب تسلم الطلبات أي كشف تسلسلي (ج) إلكتروني ألغراض في شكل  مقدَّما
ً (13 القاعدة في  دارةتلك اإل إلى ) ولكنھ موجھ إلى مكتب تس�������لم الطلبات بدال من إدارة البحث الدولي،ثالثا

 .أقرب فرصة
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ً (23القاعدة   )ثانیا
 سابقإرسال وثائق تتعلق ببحث أو تصنیف 

23) ً مت بموجب القاعدة  1)ثانیا  12.4إرسال وثائق تتعلق ببحث سابق في حال عریضة قدِّ

یرس���ل مكتب تس���لم الطلبات إلى إدارة البحث الدولي، مع ص���ورة البحث، أي ص���ورة  ) أ (
ً (12مشار إلیھا في القاعدة  (أ) وتتعلق ببحث سابق قدم مودع الطلب عریضة بشأنھ بموجب القاعدة 1)ثانیا

 على أن تستوفي تلك الصورة الشروط التالیة: 12.4

 تقدیم مودع الطلب لھا إلى مكتب تسلم الطلبات مع الطلب الدولي؛ "1"

التماس مودع الطلب من مكتب تس�������لم الطلبات إعدادھا وإرس�������الھا إلى اإلدارة  "2"
 الدولیة؛

تبة رقمیة توافرھا لدى مكتب تس���لم الطلبات بش���كل وطریقة یقبلھما، مثال من مك "3"
ً (12وفقا للقاعدة   (د).1)ثانیا

یرس��ل مكتب تس��لم الطلبات أیض��ا إلى إدارة البحث الدولي، مع ص��ورة البحث، ص��ورة  )(ب
عن نتائج أي تصنیف سابق أجراه ھذا المكتب، إن كانت متوافرة فعال وإن لم تكن مدرجة في صورة نتائج 

ً (12البحث السابق المشار إلیھا في القاعدة   (أ).1)ثانیا

23) ً  2.41أو تصنیف سابق وفقا ألحكام القاعدة بحث إرسال الوثائق المتعلقة ب 2)ثانیا

، عندما یطالَب في طلب دولي بأولویة طلب س�������ابق أو أكثر 2.41 وفقا ألحكام القاعدة ) أ (
المكتب قد أجرى بحثا س�����ابقا  ذلكویكون الطلبات تس�����لم ا لأودع لدى المكتب ذاتھ الذي یعمل بص�����فتھ مكتب

الطلبات، مع مراعاة الطلب الس������ابق، یرس������ل مكتب تس������لم  ذلكالطلب الس������ابق أو ص������نَّف ذلك یتعلق ب
إلى إدارة البحث الدولي، مع ) والفقرات (ب) و(د) و(ه)، 3(30 )(أ) المنطبقة بموجب المادة2(30 المادة

ش�������كل الذي تكون متاحة بھ لدى المكتب ، ص�������ورة عن نتائج البحث الس�������ابق أیا كان الص�������ورة البحث
المعني(مثال، بش��كل تقریر بحث أو قائمة بحالة التقنیة الص��ناعیة الس��ابقة المس��تش��ھد بھا أو تقریر فحص)، 

م . ویجوز كذلك لمكتب تس��لكانت متوافرة فعالإن  ،وص��ورة عن نتائج أي تص��نیف س��ابق وض��عھ المكتب
أن یرس������ل إلى إدارة البحث الدولي  )،3(30 بقة بموجب المادة)(أ) المنط2(30 الطلبات، مع مراعاة المادة

 اإلدارة ألغراض إجراء البحث الدولي تلكیعتبرھا مفیدة لوأي وثائق إضافیة تتعلق ببحث سابق 

لدولي في أجل  (ب) بات إخطار المكتب ا بالرغم من الفقرة (أ)، یجوز لمكتب تس�������لم الطل
لى التماس یقدمھ المودع مع الطلب الدولي، تقریر عدم إرس���ال بأنھ یمكنھ، بناء ع 2016أبریل  14أقص���اه 

نتائج بحث س�������ابق إلى ھیئة البحث الدولي. وینش�������ر المكتب الدولي أي إخطار بناء على ھذا الحكم في 
 4الجریدة.

حسب اختیار مكتب تسلم الطلبات، تطبَّق الفقرة (أ) مع ما یلزم من تبدیل عندما یطالَب  (ج)
ویة طلب س����ابق أو أكثر أودع لدى مكتب یختلف عن المكتب الذي یعمل بص����فتھ مكتبا في طلب دولي بأول

ص���نَّف ذلك الطلب  لتس���لم الطلبات، ویكون ذلك المكتب قد أجرى بحثا س���ابقا یتعلق بذلك الطلب الس���ابق أو
                                                           

تلك المعلومة أیضا على موقع الویبو اإللكتروني:  تنشر مالحظة الناشر: 4
>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html<. 



 
 الالئحة التنفیذیة لمعاھدة التعاون بشأن البراءات 

114 

ھما، الس��ابق، وتكون نتائج ذلك البحث أو التص��نیف الس��ابق متاحة لمكتب تس��لم الطلبات بش��كل وطریقة یقبل
 مثال من مكتبة رقمیة.

ال تطبَّق الفقرتان (أ) و(ج) في حال أجرت البحث السابق إدارة البحث الدولي ذاتھا، أو  (د)
أجراه المكتب ذاتھ الذي یعمل بص���فتھ إدارة للبحث الدولي أو إذا علم مكتب تس���لم الطلبات بأن ص���ورة عن 

بالش�����كل والطریقة التي تقبلھما، مثال من مكتبة البحث أو التص�����نیف الس�����ابق متاحة إلدارة البحث الدولي 
 رقمیة.

في حال كان إرس��ال الص��ور المش��ار إلیھا في الفقرة (أ) أو إرس��ال تلك الص��ور بش��كل  (ه)
معین كاألش����كال المش����ار إلیھا في الفقرة (أ) دون الحص����ول على إذن مودع الطلب متعارض����ا مع القانون 

، ال تطبَّق تلك الفقرة على إرس������ال تلك 2015أكتوبر  14في الوطني المنطبق على مكتب تس������لم الطلبات 
الص���ور أو إرس���ال تلك الص���ور بالش���كل المعین المعني فیما یخص أي طلب دولي أودع لدى مكتب تس���لم 
الطلبات المذكور طالما ظّل اإلرس�����ال دون إذن مودع الطلب متعارض�����ا مع ذلك القانون، ش�����رط أن یبِلغ 

. وینشر المكتب الدولي المعلومات 2016أبریل  14لي بذلك في موعد أقصاه المكتب المذكور المكتب الدو
 5المستلمة بھذا الشأن في الجریدة في أقرب فرصة.

 24القاعدة 
 تسلم المكتب الدولي للنسخة األصلیة

 [تحذف] 24.1

 اإلخطار بتسلم النسخة األصلیة 24.2

 على المكتب الدولي أن یخطر في أقرب فرصة: ( أ )

 دع الطلب،مو "1"

 ومكتب تسلم الطلبات، "2"

 تخطر)، وإدارة البحث الدولي (ما لم تبلغ المكتب الدولي أنھا ال ترغب في أن "3"

سلم. ویجب تحدید الطلب الدولي في اإلخطار ببیان رقمھ وتاریخ اإلیداع  سخة األصلیة وتاریخ الت سلم الن بت
اع كل طلب سابق مطالب بأولویتھ. وفضال عن ذلك، الدولي واسم المودع. كما یجب أن یبین فیھ تاریخ إید

یجب أن یتض�������من اإلخطار المرس�������ل إلى مودع الطلب قائمة بالمكاتب المعیّنة وبالدول المتعاقدة المعیّنة 
 للحصول على براءة إقلیمیة في حال تعیین مكتب مسؤول عن منح براءات إقلیمیة.

 [تحذف] (ب)

األص���لیة بعد انقض���اء المھلة المحـ���������ددة في القاعدة إذا تس���لم المكتب الدولي النس���خة  (ج)
 وجب علیھ أن یبلغ ذلك لمودع الطلب ومكتب تسلم الطلبات وإدارة البحث الدولي في أقرب فرصة. ،22.3



 
 الالئحة التنفیذیة لمعاھدة التعاون بشأن البراءات 

115 

 25القاعدة 
 تسلم إدارة البحث الدولي صورة عن البحث

 اإلخطار بتسلم صورة عن البحث 25.1

تبلغ إدارة البحث الدولي، في أقرب فرصة، المكتب الدولي ومودع الطلب ومكتب تسلم الطلبات، 
ما لم تكن اإلدارة المذكورة مكتب تس���لم الطلبات بالذات، أنھا تس���لمت ص���ورة عن البحث وتخطرھم أیض���ا 

 بتاریخ التسلم. 

 26القاعدة 
 التحقق من بعض عناصر الطلب الدولي وتصحیحھا

 م الطلباتفي مكتب تسل

 )(ب) إلجراء التصحیح1(14 الدعوة الموجھة بناء على المادة 26.1

یھ في  لدعوة إلى إجراء التص�������حیح، كما ھو منص�������وص عل بات ا یرس�������ل مكتب تس�������لم الطل
ویدعو  )(ب)، في أقرب وقت ممكن وعلى األفضل خالل شھر من تاریخ تسلم الطلب الدولي.1(14 المادة

المطلوب، ویتیح للمودع فرص����ة تص����حیح تقدیم الإلى ، الدعوة ب، في تلكمودع الطل مكتب تس����لم الطلبات
 .26.2لإلدالء بمالحظاتھ في غضون المھلة المنصوص علیھا في القاعدة 

 مھلة التصحیح 26.2

اعتبارا من تاریخ الدعوة إلى إجراء  مدة ش����ھرین 26.1القاعدة المھلة المش����ار إلیھا في  تس����رى
 التصحیح. ویجوز لمكتب تسلم الطلبات أن یمدد المھلة في أي وقت قبل اتخاذ أي قرار.

26.2) ً  "2" و"1)(أ)"1(14التحقق من الشروط بناء على المادة  )ثانیا

مادة  ( أ ) حد، یكفي، ألغراض ال كان ھناك أكثر من مودع وا "، أن تكون 1)(أ)"1(14إذا 
 لعریضة موقعة من أحدھم فقط.ا

"، تق��دیم 2)(أ)"1(14إذا ك��ان ھن��اك أكثر من مودع واح��د، یكفي، ألغراض الم��ادة  (ب)
 19.1" بخصوص أحدھم فقط ممن یكون مؤھال وفقا للقاعدة 3" و"2(أ)"4.5البیانات المطلوبة في القاعدة 

 إلیداع الطلب الدولي لدى مكتب تسلم الطلبات.

 "5)(أ)"1(14الشروط المادیة بناء على المادة التحقق من  26.3

 إذا أودع الطلب الدولي بلغة نشر، تولى مكتب تسلم الطلبات التثبت مما یلي: ( أ )

في حدود  11أن الطلب الدولي یستوفي الشروط المادیة المشار إلیھا في القاعدة  "1"
 ما یلزم استیفاؤه إلعداد أي نشر دولي موحد بما فیھ الكفایة؛

تس��توفي الش��روط المادیة المش��ار  12.3وأن أیة ترجمة مقدمة بناء على القاعدة  "2"
 في حدود ما یلزم استیفاؤه إلعداد نسخة مرضیة؛ 11إلیھا في القاعدة 
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إذا أودع الطلب الدولي بلغة لیس��ت من لغات النش��ر، تولّى مكتب تس��لم الطلبات التثبت  (ب)
 مما یلي:

في حدود  11الشروط المادیة المشار إلیھا في القاعدة أن الطلب الدولي یستوفي  "1"
 ما یلزم استیفاؤه إلعداد نسخة مرضیة،

والرس�������وم تس�������توفي  12.4أو  12.3وأن أیة ترجمة مقدمة بناء على القاعدة  "2"
في حدود ما یلزم استیفاؤه إلعداد أي نشر دولي موحد بما فیھ  11الشروط المادیة المشار إلیھا في القاعدة 

 كفایة.ال

26.3) ً  11 )(ب) لتصحیـح أوجـھ النقـص بنـاء علـى القاعدة1(14توجیھ دعوة بناء على المادة  )ثانیا

)(ب) لتص��حیح 1(14ال یلتزم مكتب تس��لم الطلبات بإرس��ال الدعوة المنص��وص علیھا في المادة 
القاعدة مس���توفاة في إذا كانت الش���روط المادیة المذكورة في تلك  11أي وجھ نقص مش���ار إلیھ في القاعدة 

 .26.3الحدود المشترطة في القاعدة 

26.3) ً  "1)"4(3الدعوة إلى تصحیح أوجھ النقص بناء على المادة  )ثالثا

إذا أودع الملخص أو أي نص یصاحب الرسوم بلغة خالف لغة الوصف والمطالب وما  ( أ )
 لم تقم إحدى الحالتین التالیتین:

 (أ)،12.3الدولي بناء على القاعدة  أن یتعین تقدیم ترجمة للطلب "1"

أو أن یكون الملخص أو النص الذي یص����احب الرس����وم محررا بلغة من المقرر  "2"
 نشر الطلب الدولي بھا،

وجب على مكتب تس���لم الطلبات أن یدعو مودع الطلب إلى تقدیم ترجمة للملخص أو النص الذي یص���احب 
 26.3و 26.2و 26.1دولي بھ��ا. وتطبق القواع��د الرس�������وم إلى اللغ��ة التي من المقرر نش�������ر الطل��ب ال��

ً (26.3و  مع ما یلزم من تبدیل. 29.1و 26.5) وثانیا

ش���ى مع القانون الوطني الذي یطبقھ مكتب تس���لم الطلبات في اإذا كانت الفقرة (أ) ال تتم (ب)
مع ذلك القانون، ش���رط  ال تتماش���ىدامت  ، فإنھا ال تُطبق على المكتب المذكور ما1997األول من أكتوبر 

المكتب الدولي  . وینش��ر1997دیس��مبر  31 موعد أقص��اه المكتب المذكور المكتب الدولي بذلك في یعلمأن 
 5فرصة.المتسلمة في الجریدة في أقرب  ةالمعلوم

(ج)، تعین على مكتب تس�����لم الطلبات أن 12.1إذا لم تكن العریض�����ة تس�����توفي القاعدة  (ج)
 29.1و 26.5و 26.2و 26.1و 3داع ترجمة استیفاًء لتلك القاعدة. وتطبق القواعد یدعو مودع الطلب إلى إی

 مع ما یلزم من تبدیل.

شى مع القانون الوطني الذي یطبقھ مكتب تسلم الطلبات في اإذا كانت الفقرة (ج) ال تتم (د)
مع ذلك القانون، ش���رط  ال تتماش���ىدامت  ، فإنھا ال تطبق على المكتب المذكور ما1997األول من أكتوبر 

                                                           
تنشر تلك المعلومة أیضا على موقع الویبو اإللكتروني:  مالحظة الناشر: 5

>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html<. 
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المكتب الدولي  وینش��ر. 1997دیس��مبر  31 موعد أقص��اه في المكتب المذكور المكتب الدولي بذلك یعلمأن 
 6المتسلمة في الجریدة في أقرب فرصة. ةالمعلوم

 اإلجراءات 26.4

 لكمرفوع إلى مكتب تس��لم الطلبات في كتاب یرس��ل إلى ذ في العریض��ة یجوز ذكر أي تص��حیح
لورقة التي یجب نقل ادون اإلضرار بوضوح  العریضةإلى  من الكتاب المكتب، إن كان طابعھ یسمح بنقلھ

وكان التص����حیح ینص����ب على أي  . وإذا لم تكن الحال كذلكالمباش����ر ھاوبإمكانیة نس����خ التص����حیح علیھا
تتضمن لة ، وجب على مودع الطلب أن یقدم ورقة بدیعنصر من عناصر الطلب الدولي خالف العریضة

والورقة  لفت النظر في الكتاب المرفق بالورقة البدیلة إلى الفروق بین الورقة المبدلة التص�������حیح. ویجب
 البدیلة.

 قرار مكتب تسلم الطلبات 26.5

ة بناء على قتص���حیح في المھلة المطبالیقرر مكتب تس���لم الطلبات ما إذا كان مودع الطلب قد قدم 
الواجب النظر إلى الطلب الدولي المص���حح على أنھ مس���حوب أو ال إذا قدم  ، وما إذا كان من26.2القاعدة 

التص����حیح في المھلة المنص����وص علیھا أعاله، مع العلم بأن الطلب الدولي ال یعتبر مس����حوبا لعدم مراعاة 
إذا اس��توفى ھذه الش��روط في الحدود الض��روریة إلعداد أي نش��ر  11الش��روط المادیة المذكورة في القاعدة 

 بما فیھ الكفایة. دولي

ً (26القاعدة   )ثانیا

 تصحیح المطالبة باألولویة أو إضافتھا

26) ً  تصحیح المطالبة باألولویة أو إضافتھا 1)ثانیا

مطالبة باألولویة إلى  یجوز لمودع الطلب أن یص���حح المطالبة باألولویة أو أن یض���یف ( أ )
شھرا من تاریخ  16بموجب إشعار یقدمھ إلى مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي في غضون  العریضة

شھرا من تاریخ األولویة المعدل بسبب التصحیح أو اإلضافة، مع األخذ بمھلة  16األولویة أو في غضون 
بعة أشھر من تاریخ الستة عشر التي تنقضي أوال وعلما بأنھ یجوز تقدیم ذلك اإلشعار حتى انقضاء أراألشھر 

اإلیداع الدولي. ویجوز أن یش��مل تص��حیح المطالبة باألولویة إض��افة أي بیان من البیانات المش��ار إلیھا في 
 .4.10القاعدة 

یعد أي إش��عار مش��ار إلیھ في الفقرة (أ) یتس��لمھ مكتب تس��لم الطلبات أو المكتب الدولي  (ب)
)(ب) كما لو لم یقدم، ما لم یس��حب 2(21ناء على المادة بعد أن یكون مودع الطلب قد التمس نش��را مبكرا ب

 ذلك االلتماس قبل االنتھاء من إعداد النشر الدولي من الناحیة التقنیة.

في حال تس���بب تص���حیح المطالبة باألولویة أو إض���افتھا في تغییر في تاریخ األولویة،  (ج)
ولم تنقض بعد اعتبارا من تاریخ األولویة  تعین حساب كل مھلة محسوبة انطالقا من تاریخ األولویة السابق

 المعدل.
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26) ً  أوجھ النقص في المطالبة باألولویة 2)ثانیا

ما یلي فیما إذا تبین لمكتب تس������لم الطلبات أو للمكتب الدولي إن لم یتبین للمكتب األول  ( أ )
 یتعلق بالمطالبة باألولویة:

للتاریخ الذي تنقضي فیھ فترة األولویة أن للطلب الدولي تاریخ إیداع دولي الحقا  "1"
ً (26وأن التماسا لرد حق األولویة بناء على القاعدة   لم یقدَّم؛ 3)ثانیا

 ؛4.10أو أن المطالبة باألولویة ال تستوفي شروط القاعدة  "2"

أو أن أي بی��ان في المط��الب��ة ب�األولوی�ة یختلف عن البی��ان المق��اب�ل ل�ھ في وثیق��ة  "3"
 األولویة؛

 مكتب تس���لم الطلبات أو المكتب الدولي، حس���ب الحال، مودع الطلب إلى تص���حیح المطالبة باألولویة. دعا
"، یخطر مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي، حسب الحال، المودع 1" وفي الحالة المشار إلیھا في البند

ً (26 أیضا بإمكانیة تقدیم التماس لرد حق األولویة وفقا للقاعدة ذا كان تاریخ اإلیداع الدولي یقع في ، إ3)ثانیا
غض����ون ش����ھرین اعتبارا من التاریخ الذي تنقض����ي فیھ فترة األولویة، ما لم یكن مكتب تس����لم الطلبات قد 

ً (26 أخطر المكتب الدولي، بناء على القاعدة ً (26 (ي) بعدم تماش�������ي القاعدة3)ثانیا (أ) إلى (ط) مع 3)ثانیا
 لم الطلبات.القانون الوطني الذي یطبقھ مكتب تس

مودع الطلب عن تقدیم إش����عار یص����حح فیھ المطالبة باألولویة قبل انقض����اء  تخلّفإذا  (ب)
عدة  قا ھا في ال لة المنص�������وص علی ً (26المھ یا یة، ألغراض اإلجراء 1)ثان باألولو بة  لك المطال عد ت (أ)، ت

ویتولى مكتب  ة").("تعد باطل ، كما لو لم تقدم(ج) وش������رط مراعاة الفقرة المنص������وص علیھ في المعاھدة
. ویعتبر أي إش����عار تس����لم الطلبات أو المكتب الدولي، حس����ب الحال، إعالن ذلك وإخطار مودع الطلب بھ

تص���حح فیھ المطالبة باألولویة ویتس���لمھ مكتب تس���لم الطلبات أو المكتب الدولي، حس���ب الحال، ویعلن ذلك 
 متسلما قبل انقضاء تلك المھلة. في تاریخ أقصاه شھر واحد بعد انقضاء تلك المھلة كما لو كان

 ال تعتبر المطالبة باألولویة باطلة لمجرد أحد األسباب التالیة: (ج)

 "؛2(أ)"4.10 إذا لم یبیَّن رقم الطلب السابق المشار إلیھ في القاعدة "1"

أو إذا كان أحد البیانات في المطالبة باألولویة ال یتماشى مع البیان المقابل لھ في  "2"
 األولویة؛وثیقة 

أو إذا كان للطلب الدولي تاریخ إیداع دولي الحق للتاریخ الذي تنقض��ي فیھ مھلة  "3"
 األولویة، شریطة أن یكون تاریخ اإلیداع الدولي ضمن مدة شھرین من ذلك التاریخ.

(ب) أو إذا لم  إذا أص��در مكتب تس��لم الطلبات أو المكتب الدولي إعالنا بناء على الفقرة (د)
(ج)، یتولى المكتب الدولي نش�������ر المعلومات المتعلقة  مطالبة باألولویة باطلة لمجرد تطبیق الفقرةتعتبر ال

بالمطالبة باألولویة مع الطلب الدولي كما ھو مقرر في التعلیمات اإلداریة، وكذلك أي معلومات یقدمھا 
من إعداد النش�����ر الدولي من المودع بش�����أن تلك المطالبة باألولویة ویتس�����لمھا المكتب الدولي قبل االنتھاء 
إذا لم یكن الطلب الدولي  20 الناحیة التقنیة. وتدرج تلك المعلومات في اإلبالغ المنص����وص علیھ في المادة

 ).3(64 منشورا بموجب المادة
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إذا كان المودع یرغب في تص����حیح مطالبة باألولویة أو إض����افة مطالبة من ذلك القبیل  (ھ)
ً (26 في القاعدةولكن المھلة المنصوص علیھا  كانت قد انقضت، جاز للمودع أن یلتمس من المكتب  1)ثانیا

ش�ھرا من تاریخ األولویة وش�رط تس�دید  30الدولي نش�ر المعلومات المتعلقة بذلك الموض�وع، قبل انقض�اء 
رس�������م خاص یحدد مقداره في التعلیمات اإلداریة، ویتولى المكتب الدولي نش�������ر تلك المعلومة في أقرب 

 فرصة.

62) ً  رد حق األولویة لدى مكتب تسلم الطلبات 3)ثانیا

إذا كان للطلب الدولي تاریخ إیداع دولي الحق للتاریخ الذي تنقض����ي فیھ فترة األولویة  ( أ )
ولكنھ یقع ضمن فترة شھرین اعتبارا من ذلك التاریخ، على مكتب تسلم الطلبات أن یرد حق األولویة، بناء 

عاة الفقرات من (ب) إلى (ز) من ھذه القاعدة، إذا رأى المكتب أن المعیار على التماس المودع وش��رط مرا
الذي یطبقھ ("معیار الرد") قد اس��توفي، أي أن التخلف عن إیداع الطلب الدولي في غض��ون فترة األولویة 

 كان كما یلي:

 وقع بالرغم من إیالء العنایة الواجبة التي تقتضیھا ظروف الحال؛ "1"

 مقصود.أو كان غیر  "2"

 ویطبق كل مكتب لتسلم الطلبات أحد ھذین المعیارین على األقل ویجوز لھ أن یطبق االثنین معا.

 یستوفي االلتماس بناء على الفقرة (أ) الشروط التالي: (ب)

 ؛ھ)( یودع لدى مكتب تسلم الطلبات في غضون المھلة المطبقة بناء على الفقرة "1"

إی��داع الطل��ب ال��دولي في غض�������ون فترة  وی��ذكر األس�������ب��اب وراء التخلف عن "2"
 األولویة؛

 (و). ومن المحبذ أن یكون مشفوعا بأي إعالن أو دلیل آخر تقتضیھ الفقرة "3"

إذا لم تكن المطالبة بأولویة الطلب الس���ابق ترد في الطلب الدولي، على المودع أن یقدم  (ج)
ً (26 إشعارا بناء على القاعدة بة باألولویة، في غضون المھلة المطبقة بناء (أ) یضیف بموجبھ المطال1)ثانیا

 .ھ)( على الفقرة

(أ) دفع رس�����م لھ  لمكتب تس�����لم الطلبات أن یفرض مقابل تقدیم التماس بناء على الفقرة (د)
ویحدد مكتب . )ھ( ولحس���ابھ نظیر التماس الرد، یس���تحق دفعھ في غض���ون المھلة المطبقة بناء على الفقرة

تسلم الطلبات مقدار ذلك الرسم إن وجد. ویجوز تمدید مھلة دفع الرسم حسب اختیار مكتب تسلم الطلبات، 
 .)ھ(لمدة ال تتجاوز شھرین بعد انقضاء المھلة المطبقة بناء على الفقرة 

شھرین اعتبارا من التاریخ1تكون المھلة المشار إلیھا في الفقرات (ب)" (ھ)  " و(ج) و(د) 
)(ب) أو 2(21الذي تنقض��ي فیھ فترة األولویة، ش��ریطة أن یعتبر أي التماس للنش��ر المبكر بناء على المادة 

(ج) مقدما، أو أي رس���م مش���ار إلیھ في  (أ) أو أي إش���عار مش���ار إلیھ في الفقرة أي التماس بناء على الفقرة
التقنیة، كما لو لم یقدم أو لم یس����دد في  (د) مس����ددا، بعد االنتھاء من إعداد النش����ر الدولي من الناحیة الفقرة

 )(ب).2(21 موعده، إذا كان المودع قد طلب النشر المبكر بناء على المادة
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لمكتب تس�����لم الطلبات أن یش�����ترط أن یودع لدیھ إعالن أو دلیل آخر یدعم بیان األس�����باب  (و)
 ."، في غضون مھلة تكون معقولة في ظروف الحال2المشار إلیھ في الفقرة (ب)"

سا مقدما بناء على الفقرة (ز) سلم الطلبات أن یرفض التما (أ)، بالكامل أو  ال یجوز لمكتب ت
في جزء منھ، دون أن یتیح للمودع فرص�������ة اإلدالء بمالحظاتھ حول الرفض المزمع، في غض�������ون مھلة 

إلى  تكون معقولة في ظروف الحال. ویجوز إرسال إشعار بالرفض المزمع من جانب مكتب تسلم الطلبات
 (و). المودع مشفوعا بدعوة إلى إیداع إعالن أو دلیل آخر بناء على الفقرة

 یلي في أقرب فرصة: یباشر مكتب تسلم الطلبات ما (ح)

 (أ)؛ إخطار المكتب الدولي بتسلم التماس بناء على الفقرة "1"

 والبت في االلتماس؛ "2"

 الذي استند إلیھ في البت؛وإخطار المودع والمكتب الدولي ببتھ ومعیار الرد  "3"

ً -مع مراعاة الفقرة (ح "4" )، تزوید المكتب الدولي بكل الوثائق المس�������تلمة من ثانیا
المودع بخصوص االلتماس بناء على الفقرة (أ) (بما في ذلك نسخة عن االلتماس نفسھ، وأي بیان لألسباب 

 (و). ما ھو مشار إلیھ في الفقرة) وأي إعالن أو دلیل آخر ك2على النحو المشار إلیھ في الفقرة ب(

ً -(ح یا ب من المودع أو على قراره ثان بَّ ناء على التماس مس������� بات، ب )  یجوز لمكتب تس�������لم  الطل
الخاص، عدم أرس����ال وثائق أو أجزاء من وثائق یس����تلمھا بخص����وص التماس قُدم بناء على الفقرة (أ)، إذا 

 رأى أن:

 تلبي الغرض المنش������ود المتمثّل في إطالع " تلك الوثائق أو أجزاء منھا تبدو أنھا ال1"
 الجمھور على الطلب الدولي؛

" ونش�������ر تلك الوثائق أو أجزاء منھا أو اطالع الجمھور علیھا أو على أجزاء منھا 2"
 سیؤدي بوضوح إلى اإلضرار بالمصالح الشخصیة أو االقتصادیة لشخص ما؛

 وثائق أو أجزاء منھا." وال توجد مصلحة عامة سائدة في االطالع على تلك ال3"

وفي حال قّرر مكتب تس�������لم الطلبات عدم إرس�������ال وثائق أو أجزاء منھا إلى المكتب الدولي، وجب علیھ 
 إخطار المكتب الدولي بذلك.

یخطر كل مكتب لتس���لم الطلبات المكتب الدولي بمعیار الرد الذي یطبقھ وبأي تغییرات  (ط)
 تلك المعلومة في الجریدة في أقرب فرصة. الحقة في ذلك الشأن. وینشر المكتب الدولي

، تتماش������ى مع القانون 2005أكتوبر  5إذا لم تكن أي من الفقرات من (أ) إلى (ط)، في  (ي)
بات، فإن القواعد المعنیة ال تطبق على طلب دولي مودع لدى ذلك  الوطني الذي یطبقھ مكتب تس������لم الطل
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دامت ال تتماش����ى مع ذلك القانون، ش����رط أن یعلم المكتب المذكور المكتب الدولي بذلك في موعد  المكتب ما
 6.فرصة. وینشر المكتب الدولي المعلومة التي یتسلمھا في الجریدة في أقرب 2006أبریل  5أقصاه 

ً (26القاعدة   )ثالثا

 ھاأو إضافت 4.17تصحیح اإلعالنات المقدمة بناء على القاعدة 

26) ً  تصحیح اإلعالنات أو إضافتھا 1)ثالثا

أو أن یضیفھ إلى العریضة  4.17یجوز لمودع الطلب أن یصحح أي إعالن مشار إلیھ في القاعدة 
ش��ھراً من تاریخ األولویة، ش��ریطة أن یعتبر أي  16بموجب إش��عار یوجھ إلى المكتب الدولي في غض��ون 

تلك المھلة كما لو كان متسلَّماً في الیوم األخیر من تلك المھلة إذا إشعار یتسلّمھ المكتب الدولي بعد انقضاء 
 بلغھ قبل االنتھاء من إعداد النشر الدولي من الناحیة التقنیة.

26) ً  معالجة اإلعالنات 2)ثالثا

 4.17 إذا رأى مكتب تس���لّم الطلبات أو المكتب الدولي أن أي إعالن مش���ار إلیھ في القاعدة ( أ )
یا بالص������ عدة ال یفي  قا یھ في ال غة المطلوبة أو ال یحمل التوقیع المطلوب في حال إعالن األبّوة المش�������ار إل

"، جاز لمكتب تس�����لّم الطلبات أو المكتب الدولي، حس�����ب الحال، أن یدعو مودع الطلب إلى تص�����حیح 4"4.17
 شھراً من تاریخ األولویة. 16اإلعالن في غضون 

ً (26و تصحیح بناء على القاعدة إذا تسلّم المكتب الدولي أي إعالن أ (ب) بعد انقضاء المھلة  1)ثالثا
ً (26المنص������وص علیھا في القاعدة  ، تعیّن على المكتب الدولي أن یخطر مودع الطلب بذلك وأن یباش������ر 1)ثالثا

 اإلجراءات المنصوص علیھا في التعلیمات اإلداریة.

ً (26القاعدة   )رابعا

 11.4تصحیح أو إضافة البیانات بموجب القاعدة 

26) ً  تصحیح أو إضافة البیانات 1)رابعا

أو أن یضیفھ إلى العریضة  11.4یجوز لمودع الطلب أن یصّحح أي بیان مشار إلیھ في القاعدة 
ھ إلى المكتب الدولي في غض��ون  ش��ھراً من تاریخ األولویة، ش��ریطة أن یعتبر أي  16بموجب إش��عار یُوجَّ

تلك المھلة كما لو كان قد اس��تُلم في الیوم األخیر من تلك المھلة إش��عار یتس��لّمھ المكتب الدولي بعد انقض��اء 
 إذا بلغھ قبل االنتھاء من التحضیرات التقنیة للنشر الدولي.

26) ً  التأخر في تصحیح أو إضافة البیانات 2)رابعا

في المھلة المحدّدة بموجب  11.4إذا لم یُس��تلم أي تص��حیح أو إض��افة لبیان مش��ار إلیھ في القاعدة 
عدة  ً (26الق�ا لك وأن یب�اش�������ر اإلجراءات 1)رابع�ا بذ لدولي أن یخطر مودع الطل�ب  ، تعیّن على المكت�ب ا

 المنصوص علیھا في التعلیمات اإلداریة.

                                                           
المعلومة أیضا على موقع الویبو اإللكتروني:  تنشر تلك مالحظة الناشر: 6

>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html<. 
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 27القاعدة 
 التخلف عن تسدید الرسوم

 الرسوم 27.1

"" 4)"4(3)(أ)، یقص�����د بعبارة "الرس�����وم المقررة بناء على المادة 3(14ألغراض المادة  ( أ )
)، ورس����م الدفع 16) ورس����م البحث (القاعدة 15.1 ) ورس����م اإلیداع الدولي (القاعدة14رس����م التحویل (القاعدة 

ً (16المتأخر عند االقتضاء (القاعدة   ).2)ثانیا

)" 2(4 )(أ) و(ب)، یقصد بعبارة "الرسم المقرر بناء على المادة3(14ألغراض المادة  (ب)
ً (16 ورسم الدفع المتأخر عند االقتضاء (القاعدة)، 15.1رسم اإلیداع الدولي (القاعدة   ).2)ثانیا

 28القاعدة 
 أوجھ النقص التي یلحظھا المكتب الدولي

 مالحظة بشأن بعض أوجھ النقص 28.1

إذا رأى المكتب الدولي أن الطلب الدولي ال یس����توفي أحد الش����روط المش����ار إلیھا في المادة  ( أ )
 یھ أن یبلغ ذلك لمكتب تسلم الطلبات."، وجب عل5" أو "2" أو "1)(أ)"1(14

)(ب) والقاعدة 1(14یتخذ مكتب تسلم الطلبات اإلجراءات المنصوص علیھا في المادة  (ب)
 ، ما لم یعارض ذلك الرأي.26

 29القاعدة 
 الطلبات الدولیة التي تعد مسحوبة

 مالحظة مكتب تسلم الطلبات 29.1

(التخلف عن تص���حیح  26.5)(ب) والقاعدة 1(14 إذا أعلن مكتب تس���لم الطلبات بناء على المادة
)(أ) (التخلف عن تس������دید الرس������وم المنص������وص علیھا في 3(14بعض أوجھ النقص) أو بناء على المادة 

) (المالحظة الالحقة بعدم اس�����تیفاء الش�����روط الواردة في البنود 4(14(أ)) أو بناء على المادة 27.1القاعدة 
مادة 3" إلى "1" قاعدة )) أو 1(11" من ال ناء على ال قدیم الترجمة 12.4(د) أو 12.3ب (د) (التخلف عن ت

" (التخلف عن تقدیم 1(ز)"92.4المطلوبة أو عن تس��دید رس��م التأخیر عند االقتض��اء) أو بناء على القاعدة 
 النسخة األصلیة) أن الطلب الدولي یعد مسحوبا:

ا لم یكن قد أرس��لھا وجب علیھ أن یرس��ل النس��خة األص��لیة إلى المكتب الدولي (م "1"
 بالفعل) وكذلك أي تصحیح یقدمھ مودع الطلب؛

وج��ب علی��ھ أن یبلغ ذل��ك اإلعالن لك��ل من مودع الطل��ب والمكت��ب ال��دولي في  "2"
 أقرب فرصة، على أن یبلغھ المكتب الدولي بدوره لكل مكتب معین سبق لھ أن تسلم إخطارا بتعیینھ؛

، 23ا ھو منصوص علیھ في القاعدة وجب علیھ أال یرسل صورة عن البحث كم "3"
 أو وجب علیھ أن یبلغ ذلك اإلعالن إلدارة البحث الدولي إن سبق إرسال صورة عن البحث؛
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 ؛مودع الطلب بتسلم النسخة األصلیةوجب علیھ أال یطالب المكتب الدولي بتبلیغ  "4"

لذي ال یجرى النش�������ر الدولي للطلب الدولي إذا وص�������ل اإلبالغ بذلك اإلخطار ا "5"
 .االنتھاء من إعداد النشر الدولي من الناحیة التقنیةیرسلھ مكتب تسلم الطلبات إلى المكتب الدولي قبل 

 [تحذف] 29.2

 تنبیھ مكتب تسلم الطلبات إلى بعض الوقائع 29.3

إذا رأى المكتب الدولي أو إدارة البحث الدولي أنھ یتعین على مكتب تس�������لم الطلبات أن یتبین ما 
 )، وجب علیھ أن ینبھ مكتب تسلم الطلبات إلى الوقائع المعنیة.4(14لیھ في المادة ھو منصوص ع

 )4(14تبلیغ النیة عن إصدار إعالن بناء على المادة  29.4

)، یجب علیھ تبلیغ 4(14قبل أن یص����در مكتب تس����لم الطلبات أي إعالن بناء على المادة  ( أ )
الطلب، إن لم یوافق على االس�������تبیان المؤقت لمكتب تس�������لم مودع الطلب بنیتھ وبدوافعھ. ویجوز لمودع 

 التبلیغ.تاریخ من  ینالطلبات، أن یقدم الحجج التي یستند إلیھا خالل شھر

) 4(14في حال كانت لدى مكتب تس���لم الطلبات النیة عن إص���دار إعالن بناء على المادة  (ب)
تعیّن على مكتب تسلم الطلبات أن یدعو مودع ، (ھ)"(د) أو 3)"1(11فیما یتعلق بعنصر مذكور في المادة 

قاعدة  قا لل تأكید وف قاعدة، إلى ال یھ في الفقرة (أ) من ھذه ال (أ) أن 20.6الطلب، في اإلخطار المش�������ار إل
"، تعدّ الدعوة الموّجھة 1(أ)"20.7. وألغراض القاعدة 4.18العنص���ر قد تم تض���مینھ باإلحالة وفقا للقاعدة 

 ".2(أ)"20.3ذه الفقرة على أنھا دعوة موجھة بموجب القاعدة إلى مودع الطلب بموجب ھ

قا  (ج) لدولي، وف قد أعلم المكتب ا بات  ال تطبّق الفقرة (ب) في حال كان مكتب تس�������لم الطل
مع القانون الوطني الذي یطبقھ  20.6" و2" و(ب)"2(أ)"20.3(أ)، بعدم تماش�������ي القاعدتین 20.8للقاعدة 

 ذلك المكتب لتسلم الطلبات.

 30لقاعدة ا
 )4(14المھلة المحددة بناء على المادة 

 المھلة 30.1

 ) محددة بأربعة أشھر اعتبارا من تاریخ اإلیداع الدولي.4(14المھلة المشار إلیھا في المادة 

 31القاعدة 
 13الصور المطلوبة بناء على المادة 

 طلب الصور 31.1

) بكل الطلبات الدولیة أو ببعض 1(13یجوز أن تتعلق طلبات الص����ور بناء على المادة  ( أ )
أنواع من الطلبات الدولیة أو ببعض الطلبات الدولیة المعینة التي یحدد فیھا المكتب الوطني طالب الصورة. 

 30ویجب تجدید طلبات الص�����ور عن كل س�����نة بموجب تبلیغ یرس�����لھ ذلك المكتب إلى المكتب الدولي قبل 
 نوفمبر من السنة المنصرمة.
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)(ب) رسم یغطي مصاریف إعداد 2(13الطلبات المقدمة بناء على المادة  یفرض على (ب)
 الصور وإرسالھا بالبرید.

 إعداد الصور 31.2

 .13یعد المكتب الدولي مسؤوال عن إعداد الصور المشار إلیھا في المادة 

 32القاعدة 
 تمدید آثار الطلب الدولي إلى بعض الدول الخلف

 إلى دولة خلفطلب تمدید الطلب الدولي  32.1

تمتد آثار أي طلب دولي یقع تاریخ إیداعھ الدولي في الفترة المحددة في الفقرة (ب) إلى  ( أ )
دولة ("الدولة الخلف") كان إقلیمھا، قبل اس�������تقاللھا، جزءا من إقلیم دولة متعاقدة معینة في الطلب الدولي 

لدولة الخلف قد أصبحت دولة متعاقدة عن وزالت عن الوجود فیما بعد ("الدولة السلف")، شرط أن تكون ا
 طریق إیداع إعالن استمرار لدى المدیر العام، یكون أثره تطبیق الدولة الخلف للمعاھدة.

تب��دأ الفترة المش��������ار إلیھ��ا في الفقرة (أ) في الیوم الالحق للیوم األخیر لوجود ال��دول��ة  (ب)
یر العام اإلعالن المش�������ار إلیھ في الفقرة (أ) الس�������لف وتنتھي بعد ش�������ھرین من التاریخ الذي یبلغ فیھ المد

لحكومات الدول األطراف في اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الص�������ناعیة. وإذا كان تاریخ اس�������تقالل الدولة 
الخلف س���ابقا لتاریخ الیوم الالحق للیوم األخیر لوجود الدولة الس���لف، جاز للدولة الخلف أن تعلن أن الفترة 

ریخ اس��تقاللھا. ویتعین أن یأتي ھذا اإلعالن مع اإلعالن المش��ار إلیھ في الفقرة (أ) وأن المذكورة تبدأ في تا
 یحدد فیھ تاریخ االستقالل.

ینش���ر المكتب الدولي في الجریدة المعلومات المتعلقة بأي طلب دولي یقع تاریخ إیداعھ  (ج)
 ف.(ب) ویمتد أثره إلى الدولة الخل في الفترة المطبقة بناء على الفقرة

 آثار التمدید إلى الدولة الخلف 32.2

 ،32.1في حالة تمدید أثر الطلب الدولي إلى الدولة الخلف وفقا للقاعدة  ( أ )

 تعتبر الدولة الخلف كما لو كانت معینة في الطلب الدولي، "1"

) باالرتباط بتلك الدولة حتى 1(39أو  22وتمدد المھلة المطبقة بناء على المادة  "2"
 (ج).32.1ستة أشھر على األقل من تاریخ نشر المعلومات بناء على القاعدة انقضاء 

یجوز للدولة الخلف أن تحدد مھلة تنقض�������ي بعد المھلة المنص�������وص علیھا في الفقرة  (ب)
 ". وعلى المكتب الدولي أن ینشر المعلومات المتعلقة بتلك المھلة في الجریدة.2(أ)"
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 33القاعدة 
 لسابقة ذات الصلةحالة التقنیة الصناعیة ا

 بالبحث الدولي

 حالة التقنیة الصناعیة السابقة ذات الصلة بالبحث الدولي 33.1

)، تتكون حالة التقنیة الصناعیة السابقة المعنیة من كل ما 2(15ألغراض تطبیق المادة  ( أ )
یر ذلك من ھو متاح للجمھور في أي مكان في العالم عن طریق الكش����ف الكتابي (بما في ذلك الرس����وم وغ

الص���ور)، األمر الذي من ش���أنھ المس���اعدة على معرفة ما إذا كان االختراع المطلوب حمایتھ جدیدا أو ال، 
وإذا كان ینطوي على نش�����اط ابتكاري أو ال (أي إذا كان بدیھیا أو ال)، ش�����رط أن یتوفر ذلك للجمھور قبل 

 تاریخ اإلیداع الدولي.

ش�ف ش�فھي أو إلى اس�تعمال أو إلى معرض أو إلى إذا كان الكش�ف الكتابي یش�یر إلى ك (ب)
أیة وس���یلة أخرى من الوس���ائل التي أمكن بموجبھا توفیر محتوى الكش���ف الكتابي للجمھور، وإذا توفر ذلك 
للجمھور قبل تاریخ اإلیداع الدولي، وجب ذكر تلك الواقعة بص�������ورة منفص�������لة في تقریر البحث الدولي 

 توفیر الكشف الكتابي للجمھور مماثال أو الحقا لتاریخ اإلیداع الدولي.وكذلك تاریخ حدوثھا إن كان تاریخ 

یذكر في تقریر البحث الدولي بخاص���ة كل طلب منش���ور وكذلك كل براءة یكون تاریخ  (ج)
أو  -نشرھما مماثال أو الحقا لتاریخ اإلیداع الدولي للطلب الدولي موضع البحث، ولكن یقع تاریخ إیداعھما 

في وقت س��ابق، ویكونان جزءا من حالة التقنیة الص��ناعیة الس��ابقة  -المطالب بھا إن وجدت  تاریخ األولویة
 ) لو كانا قد نشرا قبل تاریخ اإلیداع الدولي.2(15المعنیة ألغراض تطبیق المادة 

 المجاالت التي یجب أن یغطیھا البحث الدولي 33.2

لتي قد تش���مل بعض العناص���ر ذات یجب أن یغطي البحث الدولي كل المجاالت التقنیة ا ( أ )
الص��لة بموض��وع االختراع. كما یجب إجراء البحث الدولي باالس��تناد إلى كل ملفات البحث التي قد تش��مل 

 العناصر السابق ذكرھا.

وعلیھ، فإن البحث یجب أال ینص����ب على المجال التقني الذي یمكن تص����نیف االختراع  (ب)
 التقنیة المماثلة بغض النظر عن تصنیفھا.فیھ فحسب، بل كذلك على المجاالت 

تحدَّد المجاالت التقنیة التي یجب النظر إلیھا كمجاالت مماثلة في أیة حالة معینة، على  (ج)
ض���وء ما یبدو أنھ الوظیفة أو الفائدة الض���روریة واألس���اس���یة لالختراع، ولیس الوظائف المحددة والمبینة 

 صراحة في الطلب الدولي فقط.

ن یش�����مل البحث الدولي كل العناص�����ر التي یعترف عادة بأنھا تعادل عناص�����ر یجب أ (د)
االختراع المطلوب حمایتھ بالنسبة إلى جمیع خصائصھ أو البعض منھا، حتى إن كان االختراع مختلفا في 

 تفاصیلھ عما ورد وصفھ في الطلب الدولي.

 تحدید مجاالت البحث الدولي 33.3

دا إلى مطالب الحمایة، مع إیالء االعتبار الواجب للوص���ف یجرى البحث الدولي اس���تنا ( أ )
 والرسوم (إن وجدت)، والتركیز بصفة خاصة على المفھوم االبتكاري الذي تنطوي علیھ مطالب الحمایة.



 
 الالئحة التنفیذیة لمعاھدة التعاون بشأن البراءات 

126 

یجب أن یغطي البحث الدولي مجموع العناص�����ر التي تنطوي علیھا مطالب الحمایة أو  (ب)
طوي علیھا البحث الدولي بعد تعدیل تلك المطالب، كلما كان ذلك التي یمكن التوقع بص�������فة معقولة بأن ین

 ممكنا ومعقوال. 

 34القاعدة 
 الحد األدنى لمجموعة الوثائق

 تعریف 34.1

 " ال تطبق ألغراض ھذه القاعدة. 2" و"1"2التعاریف الواردة في المادة  ( أ )

األدنى لمجموعة الوثائق") ) ("الحد 4(15مجموعة الوثائق المش�������ار إلیھا في المادة  (ب)
 تتكون مما یأتي:

 "الوثائق الوطنیة للبراءات" المحددة في الفقرة (ج)؛ "1"

الطلبات الدولیة المنش���ورة بناء على معاھدة التعاون بش���أن البراءات، والطلبات  "2"
 المنشورة؛ اإلقلیمیة المنشورة للبراءات وشھادات المخترعین، والبراءات وشھادات المخترعین اإلقلیمیة

ھا مجموعة الوثائق خالف  "3" كل العناص�������ر المنش�������ورة األخرى التي تتكون من
البراءات، والتي تتفق إدارات البحث الدولي بص����ددھا وینش����ر المكتب الدولي قائمة بھا فور التوص����ل إلى 

 اتفاق بشأنھا ألول مرة وكلما أدخل تعدیل علیھا.

 ئق الوطنیة للبراءات" ھي:، "الوثاھ)مع مراعاة الفقرتین (د) و( (ج)

في االتحاد السوفیاتي السابق واالمبراطوریة  1920البراءات الصادرة منذ سنة  "1"
األلمانیة (مكتب براءات الرایخ س����ابقا) وس����ویس����را (باللغتین األلمانیة والفرنس����یة فقط) وفرنس����ا والمملكة 

 المتحدة والوالیات المتحدة األمریكیة والیابان؛

جمھوریة ووجمھوریة الص��ین الش��عبیة  الص��ادرة في االتحاد الروس��يالبراءات  "2"
 ؛جمھوریة كوریاألمانیا االتحادیة و

سنة  "3" في البلدان المشار إلیھا في البندین  1920أي طلبات للبراءات منشورة منذ 
 "؛2" و"1"

 شھادات المخترعین الصادرة في االتحاد السوفیاتي السابق؛ "4"

 الصادرة في فرنسا، وكذلك الطلبات المنشورة لتلك الشھادات؛شھادات المنفعة  "5"

في أي بلد آخر، إن كانت محررة باإلس��بانیة  1920البراءات الص��ادرة بعد س��نة  "6"
أو األلمانیة أو اإلنكلیزیة أو الفرنس�������یة وال تتض�������من أي مطالبة باألولویة، وكذلك طلبات تلك البراءات 

فرز المكتب الوطني للبلد المعني تلك البراءات والطلبات، ویض��عھا ، ش��رط أن ی1920المنش��ورة بعد س��نة 
 تحت تصرف كل إدارة من إدارات البحث الدولي.
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إذا أعید نش����ر طلب مرة واحدة أو أكثر، فإن إدارات البحث الدولي ال تلتزم بحفظ كافة  (د)
ولي بحفظ نص واحد فقط. النص��وص في مجموعة وثائقھا، ویُس��مح بالتالي لكل إدارة من إدارات البحث الد

وإذا تم قبول طلب ما ومنحت بموجبھ براءة أو ش���ھادة منفعة (فرنس���ا)، فإن إدارات البحث الدولي ال تلتزم 
بحفظ كل من الطلب والبراءة أو شھادة المنفعة (فرنسا) في مجموعة وثائقھا. ویُسمح بالتالي لكل إدارة من 

 ة أو شھادة المنفعة (فرنسا) في ملفاتھا.إدارات البحث الدولي بحفظ الطلب أو البراء

یحق إلدارات البحث الدولي التي ال تكون لغتھا الرس�������میة أو إحدى لغاتھا الرس�������میة  (ھ)
أو الیابانیة أال تدرج في مجموعة وثائقھا وثائق براءات  أو الكوریةأو الص������ینیة  اإلس������بانیة أو الروس������یة

والیابان أو وثائق  وجمھوریة كوریاجمھوریة الصین الشعبیة و االتحاد الروسي واالتحاد السوفیاتي السابق
باإلنكلیزیة. وإذا توفرت ملخص������ات البراءات المحررة باإلس�������بانیة والتي ال تتوفر لھا عموما ملخص�������ات 

البراءات التي تتعلق بھا تلك الملخص�������ات  إنكلیزیة بوجھ عام بعد تاریخ نفاذ ھذه الالئحة التنفیذیة، فإن وثائق
مجموعة الوثائق خالل الستة أشھر التالیة للتاریخ الذي تصبح فیھ الملخصات متوفرة بوجھ عام.  تدرج في

وفي حالة توقف تقدیم الملخص���ات باإلنكلیزیة في المجاالت التقنیة التي كانت تتوفر فیھا عموما ملخص���ات 
في المجاالت المذكورة في إنكلیزیة، على الجمعیة أن تتخذ التدابیر المناس�������بة إلعادة تقدیم تلك الخدمات 

 أقرب فرصة.

ألغراض تطبیق ھذه القاعدة، ال تعد الطلبات التي وض������عت تحت تص������رف الجمھور  (و)
 لالطالع علیھا فقط بمثابة طلبات منشورة.

 35القاعدة 
 اإلدارة المختصة بالبحث الدولي

 إدارة واحدة مختصة بالبحث الدولي 35.1

الطلبات )(ب)، یتعین على مكتب تسلم 3(16وفقا لشروط االتفاق المطبَّق والمشار إلیھ في المادة 
وینشر المكتب أن یخطر المكتب الدولي بإدارة البحث الدولي المختصة ببحث الطلبات الدولیة المودعة لدیھ. 

 الدولي ذلك الخبر في أقرب فرصة.

 إدارات عدیدة مختصة بالبحث الدولي 35.2

)(ب)، یجوز لمكتب تس���لم 3(16وفقا لش���روط االتفاق المطبَّق والمش���ار إلیھ في المادة  ( أ )
 الطلبات أن یختار عدة إدارات للبحث الدولي:

بإعالن أن كل ھذه اإلدارات مختص�������ة بالطلبات الدولیة المودعة لدیھ، وإتاحة  "1"
 فرصة االختیار بینھا لمودع الطلب،

احدة أو أكثر من ھذه اإلدارات مختص������ة ببعض أنواع من أو بإعالن أن إدارة و "2"
الطلبات الدولیة المودعة لدیھ، وبإعالن أن إدارة واحدة أو أكثر من اإلدارات األخرى مختص�������ة بأنواع 
أخرى من الطلبات الدولیة المودعة لدیھ، ش�������رط ترك حریة االختیار لمودع الطلب بالنس�������بة إلى أنواع 

 ن اختصاص عدة إدارات للبحث الدولي بھا.الطلبات الدولیة التي یعل

على مكتب تسلم الطلبات الذي ینتفع بالحق المنصوص علیھ في الفقرة (أ) أن یبلغ ذلك  (ب)
 للمكتب الدولي في أقرب فرصة. وینشر المكتب الدولي ذلك الخبر في أقرب فرصة أیضا.
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 "3(أ)"19.1القاعدة عندما یكون المكتب الدولي مكتبا لتسلم الطلبات بناء على  35.3

إذا أودع الطلب الدولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتس�������لم الطلبات بناء على  ( أ )
"، فإن إدارة البحث الدولي المختصة ببحث ذلك الطلب الدولي ھي اإلدارة التي تكـ����ون 3(أ)"19.1القاعدة 

یكون مختصاً بناء على القاعدة  مختصـ�����ة لو أودع ذلك الطلـ�����ب الـ�����دولي لـ�����دى مـ�����كتب لتسلم الطلبات
 ".1"19.2" أو (ب) أو (ج) أو القاعدة 2" أو "1(أ)"19.1

إذا كانت إدارتان أو أكثر من إدارات البحث الدولي مختصة بناء على الفقرة (أ)، وجب  (ب)
 ترك الخیار لمودع الطلب.

لتس�������لم الطلبات على المكتب الدولي باعتباره مكتبا  35.2و 35.1ال تنطبق القاعدتان  (ج)
 ".3(أ)"19.1بناء على القاعدة 

 36القاعدة 
 المتطلبات الدنیا المطلوبة من إدارات البحث الدولي

 تعریف المتطلبات الدنیا 36.1

 )(ج) ھي كاآلتي:3(16المتطلبات الدنیا المشار إلیھا في المادة 

مس���تخدم على یجب أن یض���م المكتب الوطني أو المنظمة الحكومیة الدولیة مائة  "1"
 األقل یشتغلون طوال ساعات الدوام العادیة، ویملكون المؤھالت التقنیة الالزمة إلجراء البحوث؛

یج��ب أن یكون في حوزة المكت��ب الوطني أو المنظم��ة الحكومی��ة ال��دولی��ة على  "2"
علیھ، على  أو یكون في إمكانھما الحص��ول 34األقل الحد األدنى لمجموعة الوثائق المش��ار إلیھ في القاعدة 

 أن یكون مرتبا على الوجھ السلیم ألغراض البحث على ورق أو بطاقات مصغرة أو دعامة إلكترونیة؛

یة  "3" لدول یة ا یجب أن یكون تحت تص�������رف المكتب الوطني أو المنظمة الحكوم
قل موظفون قادرون على البحث في المجاالت التقنیة المطلوب بحثھا، وملمون باللغات الضروریة على األ

 ؛34 لفھم اللغات المحرر بھا أو المترجم إلیھا الحد األدنى لمجموعة الوثائق المشار إلیھا في القاعدة

یة نظام إلدارة  "4" لدول لدى المكتب الوطني أو المنظمة الحكومیة ا یجب أن یكون 
 الجودة وترتیبات داخلیة للمراجعة وفقا لقواعد البحث الدولي المشتركة؛

معین��ا ك��إدارة  المكت��ب الوطني أو المنظم��ة الحكومی��ة ال��دولی��ة یج��ب أن یكون "5"
 للفحص التمھیدي الدولي.
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 37القاعدة 
 االسم الناقص أو المعیب

 االسم الناقص 37.1

إذا لم یتض����من الطلب الدولي أي اس����م، وأبلغ مكتب تس����لم الطلبات إدارة البحث الدولي بأنھ دعا 
اإلدارة المذكورة أن تجري البحث الدولي، ما لم تتس���لم  مودع الطلب إلى تص���حیح ھذا الس���ھو، وجب على

 إخطارا یفید أن ذلك الطلب الدولي یعد مسحوبا.

 وضع االسم 37.2

إذا لم یتض����من الطلب الدولي أي اس����م، ولم تتس����لم إدارة البحث الدولي إخطارا من مكتب تس����لم 
ن لإلدارة المذكورة أن االس��م ال یتمش��ى مع الطلبات یفید أنھ قد دعا مودع الطلب إلى تقدیم االس��م، أو إذا تبی

باللغة التي ینش��ر بھا الطلب  ، وجب علیھا أن تض��ع االس��م بنفس��ھا. ویتعین وض��ع االس��م4.3أحكام القاعدة 
(ب) وش�����اءت ذلك إدارة البحث 23.1الدولي، أو باللغة التي ترجم إلیھا، إذا أرس�����لت الترجمة وفقا للقاعدة 

 الدولي.

 38القاعدة 
 الناقص أو المعیبالملخص 

 الملخص الناقص 38.1

إذا لم یتض����من الطلب الدولي أي ملخص، وأخطر مكتب تس����لم الطلبات إدارة البحث الدولي بأنھ 
دعا مودع الطلب إلى تص������حیح ھذا الس������ھو، وجب على اإلدارة المذكورة أن تجري البحث الدولي، ما لم 

 .تتسلم إخطارا یفید أن ذلك الطلب الدولي یعد مسحوبا

 وضع الملخص 38.2

إذا لم یتض��من الطلب الدولي أي ملخص، ولم تتس��لم إدارة البحث الدولي إخطارا من مكتب تس��لم 
الطلبات یفید أنھ قد دعا مودع الطلب إلى تقدیم الملخص، أو تبین لإلدارة المذكرة أن الملخص ال یتمش�������ى 

باللغة التي ینش��ر بھا  وض��ع الملخص ، وجب علیھا أن تض��ع الملخص بنفس��ھا. ویتعین8مع أحكام القاعدة 
(ب) وش�����اءت ذلك إدارة 23.1الطلب الدولي، أو باللغة التي ترجم إلیھا، إذا أرس�����لت الترجمة وفقا للقاعدة 

 البحث الدولي.

 الملخص تعدیل 38.3

شھر واحد اعتبارا من تاریخ  حتى انقضاءإدارة البحث الدولي،  إلىیجوز لمودع الطلب أن یقدم 
 ما یلي ذكره: ،إرسال تقریر البحث الدولي

 تعدیالت مقترحة على الملخص؛ "1"

أو تع���دیالت مقترح���ة أو تعلیق���ات على الملخص، أو النوعین مع���اً، إذا ك���ان  "2"
 الملخص من إعداد اإلدارة؛
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عدّلت اإلدارة الملخص، تعیّن علیھا أن وتبت اإلدارة  في تعدیل الملخص وفقا لذلك من عدم تعدیلھ. وإذا 
 تخطر المكتب الدولي بالتعدیل الذي أجرتھ.

 39القاعدة 
 "1)(أ)"2(17موضوع البحث بناء على المادة 

 تعریف 39.1

 دام موض����وعھ واحدا من ال تلتزم إدارة البحث الدولي بإجراء البحث بش����أن أي طلب دولي ما
 الموضوعات التالیة الذكر:

 ت العلمیة والریاضیة؛النظریا "1"

األصناف النباتیة أو السالالت الحیوانیة أو الطرائق البیولوجیة أساسا الستوالد  "2"
 النباتات والحیوانات، خالف الطرائق المیكروبیولوجیة والمنتجات المستولدة بتلك الطرائق؛

جاز األعما "3" قات أو إن یة إلى عقد الص�������ف ناھج الرام بادئ أو الم ل الخطط أو الم
 الذھنیة الصرفة أو اللعب؛

مناھج عالج جس�������م اإلنس�������ان أو الحیوان بالجراحة أو التطبیب، وكذلك مناھج  "4"
 التشخیص؛

 مجرد تقدیم المعلومات؛ "5"

برامج الحاس�������وب إن كانت إدارة البحث الدولي غیر مجھزة لبحث حالة التقنیة  "6"
 الصناعیة السابقة المتعلقة بتلك البرامج.

 40القاعدة 
 انعدام وحدة االختراع (البحث الدولي)

 اإلضافیة والمھلة الدعوة إلى تسدید الرسوم 40.1

 ما یلي: )(أ)3(17في الدعوة إلى تسدید الرسوم اإلضافیة المنصوص علیھا في المادة  یرد

ال یتمشى مع شرط  على أنھ األسباب التي دفعت إلى اعتبار الطلب الدوليتحدید  "1"
 ؛وحدة االختراع

شھر من تاریخ الدعوة  "2" سدید الرسوم اإلضافیة في غضون  ودعوة المودع إلى ت
 وبیان مقدار تلك الرسوم المطلوب تسدیدھا؛

ودعوة المودع، عند االقتض�������اء، إلى تس�������دید رس�������م التحفظ المش�������ار إلیھ في  "3"
 في غضون شھر من تاریخ الدعوة وبیان مقدر الرسم المطلوب تسدیده. (ھ)40.2 القاعدة
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 الرسوم اإلضافیة 40.2

تحدد إدارة البحث الدولي المختصة مقدار الرسم اإلضافي المفروض على البحث بناء  ( أ )
 )(أ).3(17على المادة 

)(أ) إلدارة البحث 3(17الرس��م اإلض��افي المفروض على البحث بناء على المادة  یس��دد (ب)
 الدولي مباشرة.

ض��افیة مع إبداء تحفظھ، أي أن یص��حب ذلك یجوز لمودع الطلب أن یس��دد الرس��وم اإل (ج)
بإعالن مس���بب فحواه أن الطلب الدولي یتمش���ى مع ش���رط وحدة االختراع أو أن مقدار الرس���وم اإلض���افیة 

إدارة البحث الدولي. فإذا رأت أن التحفظ للمراجعة مؤلفة في إطار المطلوب باھظ. وتفحص التحفظ ھیئة 
یة كلیا أو جزئیا لمودع الطلب. وبناء على التماس من مودع لھ ما یبرره، أمرت بردّ الرس�������وم اإلض�������اف

الطلب، یبلَّغ نص التحفظ ونص القرار المتخذ بش�����أنھ للمكاتب المعینة، مع تقریر البحث الدولي. ویجب أن 
 .22 یقدم مودع الطلب ترجمة لنص تحفظھ مع ترجمة الطلب الدولي المطلوبة بناء على المادة

ة المش����ار إلیھا في الفقرة (ج) الموظف الذي اتخذ القرار مراجعلھیئة ایجوز أن تض����م  (د)
 .، على أال تقتصر علیھموضع التحفظ

(ج)  یجوز إلدارة البحث الدولي أن تفرض على فحص التحفظ المش������ار إلیھ في الفقرة (ھ)
ص���وص تس���دید رس���م لھا أو لفائدتھا. وإذا لم یس���دد المودع رس���م التحفظ المطلوب، في غض���ون المھلة المن

"، یعتبر التحفظ كما لو لم یكن وتعلن إدارة البحث الدولي ذلك. وإذا رأت ھیئة 3"40.1 علیھا في القاعدة
 (ج) أن التحفظ لھ كل ما یبرره یُرد رسم التحفظ إلى المودع. المراجعة المشار إلیھا في الفقرة

ً (40القاعدة   )ثانیا
 العناصر واألجزاء الصحیحةالرسوم اإلضافیة في حال األجزاء الناقصة أو 

 المدرجة في الطلب الدولي أو التي تُعتبر كما لو كانت ُمدرجة في الطلب الدولي

40) ً  الدعوة إلى تسدید الرسوم اإلضافیة 1)ثانیا

یجوز أن تدعو إدارةُ البحث الدولي المودَع إلى تس���دید الرس���وم اإلض���افیة إذا كان الجزء الناقص 
 الصحیح: الجزء أو العنصر أو

ً (5.20(ج) أو القاعدة 5.20ُمدرجاً في الطلب الدولي بناء على القاعدة  "1" )(ج)، ثانیا
 على التوالي؛

قاعدة  "2" ناء على ال قاعدة 5.20أو یُعتبر، ب ً (5.20(د) أو ال یا )(د) على التوالي، ثان
الطلبات ألول مرة واحداً أو كما لو كان ُمدرجاً في الطلب الدولي في التاریخ الذي اس�����تلم فیھ مكتب تس�����لّم 

 "؛3)"1(11أكثر من العناصر الُمشار إلیھا في المادة 

قد أُخطرت بھ تلك اإلدارة فقط بعد أن ش�������رعت في إعداد تقریر البحث الدولي. ویجب أن ُیدعى مودع 
الطلب في تلك الدعوة إلى تس��دید الرس��وم اإلض��افیة في غض��ون ش��ھر واحد من تاریخ الدعوة، وأن تش��یر 

د إدارة البحث الدولي مقدار الرس����وم اإلض����افیة، ا لدعوة إلى مقدار تلك الرس����وم المطلوب تس����دیدھا. وتُحدِّ
جب أن تُعدَّ إدارة ولكن یجب أال تتجاوز رسم البحث؛ وتُسدَّد الرسوم اإلضافیة إلى تلك اإلدارة مباشرةً. وی
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ي ذلك أي جزء ناقص أو أي عنص�������ر أو تقریر البحث الدولي بناء على الطلب الدولي بما ف البحث الدولي
 جزء صحیح، بشرط تسدید أي رسوم إضافیة من ھذا القبیل في غضون المھلة الزمنیة المحددة.

 41القاعدة 
 مراعاة نتائج بحث وتصنیف سابق

مت بموجب القاعدة  41.1  12.4مراعاة نتائج بحث سابق في حال عریضة قدِّ

قاعدة  قا لل تائج بحث س�������ابق 4.12في حال التمس المودع، وف لدولي ن ، أن تراعي إدارة البحث ا
ً (12وامتثل ألحكام القاعدة   :1)ثانیا

وأجرت البحث السابق إدارة البحث الدولي ذاتھا أو أجراه المكتب ذاتھ الذي یعمل بصفتھ  "1"
تائج عند  لك الن لدولي أن تراعي في حدود اإلمكان ت فإن على إدارة البحث ا لدولي،  إجراء إدارة للبحث ا

 البحث الدولي؛

وأجرت البحث الس������ابق إدارة أخرى للبحث الدولي أو أجراه مكتب غیر ذاك الذي یعمل  "2"
 بصفتھ إدارة للبحث الدولي، جاز إلدارة البحث الدولي أن تراعي تلك النتائج عند إجراء البحث الدولي.

 مراعاة نتائج بحث وتصنیف سابق في الحاالت األخرى 2.41

ال طولب، في طلب دولي، بأولویة طلب سابق أو أكثر أجرت بشأنھ إدارة البحث في ح ) أ (
الدولي ذاتھا أو أجرى بش����أنھ المكتب ذاتھ الذي یعمل بص����فتھ إدارة للبحث الدولي بحثا س����ابقا، تعین على 

 إدارة البحث الدولي أن تراعي قدر اإلمكان تلك النتائج عند إجراء البحث الدولي.

مكتب تسلم الطلبات إلى إدارة البحث الدولي صورة عن نتائج أي بحث  في حال أرسل (ب)
ً (23س��ابق أو تص��نیف س��ابق بموجب القاعدة  ) أو كانت ھذه الص��ورة متاحة إلدارة البحث ج(أ) أو (2)ثانیا

الدولي بالش�������كل والطریقة التي تقبلھما، مثال من مكتبة رقمیة، جاز إلدارة البحث الدولي أن تراعي تلك 
 النتائج عند إجراء البحث الدولي.

 42القاعدة 
 المھلة المحددة إلعداد البحث الدولي

 المھلة المحددة إلعداد البحث الدولي 42.1

)(أ) ثالثة أش����ھر 2(17تكون مھلة إعداد تقریر البحث الدولي أو اإلعالن المش����ار إلیھ في المادة 
أو تس���عة أش���ھر اعتبارا من تاریخ األولویة، مع اعتبارا من تس���لم إدارة البحث الدولي لص���ورة عن البحث 

 األخذ بالمھلة التي تنقضي آخر األمر.
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 43القاعدة 
 تقریر البحث الدولي

 التعیینات 43.1

یَِرد في تقریر البحث الدولي تحدید إدارة البحث الدولي التي وضعتھ ببیان اسمھا. ویرد فیھ كذلك 
 وتاریخ اإلیداع الدولي. تحدید الطلب الدولي ببیان رقمھ واسم المودع

 التواریخ 43.2

بالفعل. كما یبیَّن فیھ تاریخ  لدولي  لدولي، ویبیَّن فیھ تاریخ إنجاز البحث ا خ تقریر البحث ا یؤرَّ
إیداع أي طلب س�������ابق یطالب بأولویتھ أو تاریخ إیداع أقدم طلب إذا تعددت الطلبات موض�������ع المطالبة 

 باألولویة.

 التصنیف 43.3

في تقریر البحث الدولي الص���نف الذي ینتمي إلیھ االختراع تبعا للتص���نیف الدولي  یبیَّن ( أ )
 للبراءات على األقل.

 تُجري إدارة البحث الدولي ھذا التصنیف. (ب)

 اللغة 43.4

)(أ) باللغة 2(17یجب وض�����ع كل تقریر عن البحث الدولي وكل إعالن ص�����ادر بناء على المادة 
 شرط ما یلي: متعلق بھما،التي ینشر بھا الطلب الدولي ال

جاز (ب)، 23.1إذا أرسلت ترجمة للطلب الدولي إلى لغة أخرى بناء على القاعدة  "1"
مادة ناء على ال لدولي وأي إعالن مقدم ب لك الترجمة إن رغبت 2(17 أن یكون تقریر البحث ا غة ت )(أ) بل

 إدارة البحث الدولي في ذلك؛

وال  12.4ترجمة مقدمة بناء على القاعدة إذا كان الطلب الدولي لینش�������ر بلغة  "2"
)(أ) 2(17 تقبلھا إدارة البحث الدولي، جاز أن یكون تقریر البحث الدولي وأي إعالن مقدم بناء على المادة

 (أ) إن رغبت اإلدارة في ذلك.48.3 بلغة تكون لغة تقبلھا تلك اإلدارة ولغة النشر المشار إلیھا في القاعدة

 بھا النصوص المستشھد 43.5

 یستشھد في تقریر البحث الدولي بالوثائق التي تعد ذات صلة بالموضوع. ( أ )

 تحدد طریقة تحدید كل وثیقة مستشھد بھا في التعلیمات اإلداریة. (ب)

 تذكر على وجھ الخصوص النصوص المستشھد بھا ذات الصلة الخاصة بالموضوع. (ج)

ل المطالب باالتص�����ال بالمطلب أو تذكر النص�����وص المس�����تش�����ھد بھا التي ال تتعلق بك (د)
 بالمطالب التي تتعلق بھا.
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إذا كانت بعض مقاطع الوثیقة المس������تش������ھد بھا ذات ص������لة أو ذات ص������لة خاص������ة  (ھ)
بالموض���وع، وجب تحدید ھذه المقاطع، مثال، ببیان الص���فحة أو العمود أو األس���طر التي ورد فیھا المقطع 

الموضوع وبعض المقاطع منھا ذات صلة خاصة بالموضوع، المعني. وإذا كانت الوثیقة كلھا ذات صلة ب
 وجب تحدید ھذه المقاطع إال إذا كان ذلك صعبا.

 مجاالت البحث 43.6

أجري یجب تحدید مجاالت البحث بوساطة رموز التصنیف في تقریر البحث الدولي. وإذا  ( أ )
ى إدارة البحث الدولي أن ھذا التحدید على أس�����اس تص�����نیف خالف التص�����نیف الدولي للبراءات، وجب عل

 تنشر التصنیف المستعمل.

إذا تناول البحث الدولي البراءات أو ش��ھادات المخترعین أو ش��ھادات المنفعة أو نماذج  (ب)
المنفعة أو البراءات أو الشھادات اإلضافیة أو شھادات المخترعین اإلضافیة أو شھادات المنفعة اإلضافیة 

اللغات غیر دات الحمایة الس����ابقة والمتعلقة ببعض الدول أو الفترات أو أو الطلبات المنش����ورة ألي من س����ن
تقریر البحث الدولي  ، وجب أن یرد في34الواردة في الحد األدنى لمجموعة الوثائق كما ھو محدد في القاعدة 

غراض تحدید نوع الوثائق والدول والفترات واللغات التي یتناولھا البحث الدولي كلما كان ذلك ممكنا. وأل
 ".2"2تطبیق ھذه الفقرة، ال تطبق المادة 

أن  إذا اس����تند البحث الدولي إلى إحدى قواعد البیانات اإللكترونیة أو اش����تمل علیھا، جاز (ج)
یبین في تقریر البحث الدولي اس��م تلك القاعدة، ومص��طلحات البحث المس��تعملة كلما كان ذلك ممكنا ومفیدا 

 للغیر.

43.6) ً  تصحیح األخطاء السافرةالنظر في  )ثانیا

تأخذ إدارة البحث الدولي بعین االعتبار أي تص���حیح لخطأ س���افر مص���رح بھ بناء على  ( أ )
(ب)، ألغراض البحث الدولي، ویرد بیان التص���حیح في تقریر البحث  ، ش���رط مراعاة الفقرة91.1 القاعدة
 الدولي.

تصحیحا لخطأ سافر ألغراض  ال تكون إدارة البحث الدولي ملزمة بأن تأخذ باعتبارھا (ب)
البحث الدولي إذا ص�����رحت تلك اإلدارة بذلك أو أخطرت بھ، حس�����ب ما یقتض�����ي الحال، بعد أن تكون قد 
ش��رعت في إعداد تقریر البحث الدولي. وفي ھذه الحال، یرد بیان ذلك في التقریر إن أمكن، وإال فإن إدارة 

باش�������ر الم بذلك وی لدولي  لدولي تخطر المكتب ا ھا في البحث ا لدولي اإلجراءات المنص�������وص علی كتب ا
 التعلیمات اإلداریة.

 مالحظات بخصوص وحدة االختراع 43.7

إذا دفع مودع الطلب رس�������وما إض�������افیة مقابل البحث الدولي، وجب ذكر ذلك في تقریر البحث 
ال��دولي. وإذا أجري البح��ث ال��دولي بخص�������وص االختراع الرئیس�������ي فقط أو االختراع��ات فقط (الم��ادة 

)(أ))، وج��ب أن یرد في تقریر البح��ث ال��دولي تح��دی��د أجزاء الطل��ب ال��دولي التي تن��اولھ��ا البح��ث 3(17
 واألجزاء التي لم یتناولھا.
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 الموظف المصرح لھ 43.8

یجب أن یبین في تقریر البحث الدولي اس��م موظف إدارة البحث الدولي المس��ؤول عن إعداد ذلك 
 التقریر.

 عناصر إضافیة 43.9

مل تقریر البحث الدولي على أي عنص��ر خالف العناص��ر الوارد ذكرھا في القواعد یجب أال یش��ت
والبی��ان المش��������ار إلی��ھ في الم��ادة  44.2و 43.8إلى  43.5ومن  43.3إلى  43.1(ب) و(ج) ومن 33.1
)(ب). على أنھ یجوز أن تس�����مح التعلیمات اإلداریة بأن تدرج في تقریر البحث الدولي أي عناص�����ر 2(17

دة في تلك التعلیمات. ویجب أال یش�������تمل تقریر البحث الدولي على أي تعبیر عن الرأي أو إض�������افیة محد
 التفكیر أو الحجج أو الشرح، وأال تسمح التعلیمات اإلداریة بذلك.

 الشكل 43.10

 تحدد الشروط المادیة لشكل تقریر البحث الدولي في التعلیمات اإلداریة.

ً (43القاعدة   )ثانیا

 إلدارة البحث الدوليالرأي المكتوب 

43) ً  الرأي المكتوب 1)ثانیا

تقریر  فیھ یلي، في الوقت ذاتھ الذي تعد تعد إدارة البحث الدولي رأیاً مكتوباً بش�������أن ما ( أ )
ً -ب(69.1وشرط مراعاة القاعدة  )(أ)2(17 أو اإلعالن المشار إلیھ في المادة البحث الدولي  ):ثانیا

المط��ال��ب ب��ھ، في ظ��اھره، ج��دی��داً وینطوي على نش��������اط م��ا إذا ك��ان االختراع  "1"
 ابتكاري (أي لیس بدیھیاً) وقابالً للتطبیق في الصناعة؛

ما إذا كان الطلب الدولي یس������توفي ش������روط المعاھدة وھذه الالئحة التنفیذیة في  "2"
 حدود ما تتحقق منھ إدارة البحث الدولي.

 ھ ھذه الالئحة التنفیذیة من مالحظات أخرى.ویكون الرأي المكتوب مصحوباً أیضاً بما تنص علی

) والقواعد 3) و(2(35) و6) إلى (2(33ألغراض إعداد الرأي المكتوب، تطبق المواد  (ب)
ً (43.6و 43.4 یا (أ) 70.5" و2"70.4و 70.3(ب) و(د) و70.2و 67و 66.7و(ھ) 66.1و 65و 64و) ثان

 ن تبدیل.یلزم م (أ) مع ما70.15و 70.14و 70.12و 70.10إلى  70.6و

یاً  (ج) یحتوي الرأي المكتوب على إخطار یعلم مودع الطلب بأن الرأي المكتوب یعتبر رأ
ً (66.1(أ)، بناء على القاعدة 66.2مكتوباً إلدارة الفحص التمھیدي الدولي ألغراض القاعدة  (أ) ولكن )ثانیا

ً (66.1ش����رط مراعاة القاعدة  . ویكون مودع الطلب، في (ب)، في حال طلب الفحص التمھیدي الدولي)ثانیا
تلك الحالة، مدعواً إلى تقدیم رد مكتوب مع ما یناس�������ب من تعدیالت إلى تلك اإلدارة قبل انقض�������اء المھلة 

ً (54المنصوص علیھا في القاعدة   (أ).1.)ثانیا



 
 الالئحة التنفیذیة لمعاھدة التعاون بشأن البراءات 

136 

 44القاعدة 
 إرسال تقریر البحث الدولي والرأي المكتوب، الخ.

 والرأي المكتوبصور عن التقریر أو عن اإلعالن  44.1

ترسل إدارة البحث الدولي صورة عن تقریر البحث الدولي أو عن اإلعالن المشار إلیھ في المادة 
عدةوص�������ورة عن  )(أ)2(17 قا ناء على ال عدّ ب ً (43 الرأي المكتوب الم یا كل من  1)ثان تھ إلى  في الیوم ذا

 المكتب الدولي ومودع الطلب.

 االسم أو الملخص 44.2

یذكر في لدولي توافق على االس�������م والملخص  یجب أن  لدولي أن إدارة البحث ا تقریر البحث ا
المقدمین من مودع الطلب، أو یجب أن یرفق بالتقریر االسم والملخص أو أحدھما مما وضعتھ إدارة البحث 

 .38و 37الدولي بناء على القاعدتین 

 صور عن الوثائق المستشھد بھا 44.3

) في أي وقت كان خالل س���بع س���نوات 3(20إلیھ في المادة  یجوز تقدیم الطلب المش���ار ( أ )
 من تاریخ اإلیداع الدولي للطلب الدولي الذي یتعلق بھ تقریر البحث الدولي.

ھا الطلب (المودع أو المكتب  (ب) لب َمْن أرس�������ل إلی طا لدولي أن ت یجوز إلدارة البحث ا
مقدار ھذه النفقات في االتفاقات المشار إلیھا في المعیّن) بدفع نفقات إعداد الصور وإرسالھا بالبرید. ویحدد 

 )(ب) والمعقودة بین إدارات البحث الدولي والمكتب الدولي.3(16المادة 

 [تحذف] (ج)

یجوز إلدارة البحث الدولي أن تعھد بالمھمات المش����ار إلیھا في الفقرتین (أ) و(ب) إلى  (د)
 أي ھیئة أخرى، على أن تكون مسؤولة أمامھا.

ً (44 القاعدة  )ثانیا
 التقریر التمھیدي الدولي إلدارة البحث الدولي

 عن األھلیة للبراءة

44) ً  إرسال التقریر إلى المودع –إصدار التقریر  1)ثانیا

یصدر المكتب الدولي تقریراً نیابة عن إدارة البحث الدولي (ویشار إلیھ في ھذه القاعدة  ( أ )
ً (43إلیھا في القاعدة باص��طالح "التقریر") بش��أن المس��ائل المش��ار  (أ)، ما لم یعد تقریر عن الفحص 1)ثانیا

التمھیدي الدولي أو یكن من المعتزم إعداده. ویكون محتوى التقریر ھو ذاتھ محتوى الرأي المكتوب المعد 
ً (43بناء على القاعدة   .1)ثانیا

فصل األول من یكون عنوان التقریر "التقریر التمھیدي الدولي بشأن األھلیة للبراءة (ال (ب)
معاھدة التعاون بش�������أن البراءات)" مع بیاٍن فحواه أن التقریر ص�������ادر بناء على ھذه القاعدة عن المكتب 

 الدولي نیابة عن إدارة البحث الدولي.
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یرسل المكتب الدولي نسخة عن التقریر الصادر بناء على الفقرة (أ) إلى مودع الطلب  (ج)
 في أقرب فرصة.

44) ً  لتقریر إلى المكاتب المعینةتحویل ا 2)ثانیا

ل المكتب الدولي التقریر الص�����ادر بناء على القاعدة  ( أ ) ً (44یحّوِ إلى كل مكتب من  1)ثانیا
ً (93 المكاتب المعینة وفقاً للقاعدة  شھراً من تاریخ األولویة. 30، على أال یكون ذلك قبل انقضاء 1)ثانیا

)، 2(23إذا قدم مودع الطلب التماس��اً ص��ریحاً إلى أحد المكاتب المعینة بناء على المادة  (ب)
الق��اع��دة حّول المكت��ب ال��دولي نس�������خ��ة عن الرأي المكتوب ال��ذي أع��دت��ھ إدارة البح��ث ال��دولي بن��اء على 

43) ً  الطلب.إلى ذلك المكتب في أقرب فرصة بناء على التماس من ذلك المكتب أو من مودع  1)ثانیا

44) ً  الترجمة لفائدة المكاتب المعینة 3)ثانیا

ً (44في حال ص������دور تقریر بناء على القاعدة  ( أ ) بلغة خالف اللغة الرس������میة أو  1)ثانیا
إلى  إحدى اللغات الرس�����میة للمكتب الوطني ألیة دولة معینة، جاز لتلك الدولة أن تطالب بترجمة للتقریر

 الدولي بأیة مطالبة من ذلك القبیل لینشره في الجریدة في أقرب فرصة.اللغة اإلنكلیزیة. ویخطر المكتب 

إذا كانت الترجمة مطلوبة بناء على الفقرة (أ)، وجب إعدادھا بمعرفة المكتب الدولي  (ب)
 أو تحت مسؤولیتھ.

یرس��ل المكتب الدولي نس��خة عن الترجمة إلى أي مكتب معین مھتم وإلى مودع الطلب  (ج)
 لذي یرسل فیھ التقریر إلى ذلك المكتب.في الوقت ذاتھ ا

ً (43یترجم الرأي المكتوب المعد بناء على القاعدة  (د) إلى اللغة اإلنكلیزیة بمعرفة  1)ثانیا
ً (44المكتب الدولي أو تحت مس����ؤولیتھ، في الحالة المش����ار إلیھا في القاعدة  على التماس (ب)، بناء 2)ثانیا

المعني في  المكتب الدولي نس������خة عن الترجمة إلى المكتب المعینمن المكتب المعین المعني. ویرس������ل 
 غضون شھرین من تاریخ تسلم التماس الترجمة، ویرسل نسخة إلى مودع الطلب في الوقت ذاتھ.

44) ً  مالحظات عن الترجمة 4)ثانیا

یجوز لمودع الطلب أن یعد مالحظات كتابیة بش������أن ص������حة الترجمة المش������ار إلیھا في القاعدة 
ً ثا(44 (ب) أو (د)، على أن یرس���ل نس���خة عن المالحظات إلى كل مكتب من المكاتب المعینة المھتمة 3)نیا

 وإلى المكتب الدولي.

 45القاعدة 
 ترجمة تقریر البحث الدولي

 اللغات 45.1

)(أ) إلى اإلنكلیزیة إن لم 2(17تترجم تقاریر البحث الدولي واإلعالنات المش�������ار إلیھا في المادة 
 بھذه اللغة.تكن محررة 



 
 الالئحة التنفیذیة لمعاھدة التعاون بشأن البراءات 

138 

ً (45القاعدة   )ثانیا
 البحوث اإلضافیة الدولیة

45) ً  التماس البحث اإلضافي 1)ثانیا

بل انقض�������اء  ( أ ) تاریخ  22یجوز للمودع أن یلتمس، في أي وقت ق بارا من  ش�������ھرا اعت
وفقا األولویة، إجراء بحوث إضافیة دولیة بشأن الطلب الدولي من قبل إدارة البحث الدولي المختصة بذلك 

ً (45للقاعدة   . ویجوز تقدیم ذلك االلتماس فیما یتعلق بأكثر من إدارة واحدة مختصة.9)ثانیا

یقدّم االلتماس بناء على الفقرة (أ) ("التماس البحث اإلض�������افي") إلى المكتب الدولي  (ب)
 ویبیّن فیھ ما یلي:

وتاریخ  اس��م المودع وعنوانھ واس��م الوكیل (إن وجد) وعنوانھ واس��م االختراع "1"
 اإلیداع الدولي ورقم الطلب الدولي؛

إدارة البحث الدولي الملتمس منھا إجراء البحث اإلض�������افي الدولي ("اإلدارة  "2"
 المحدَّدة للبحث الدولي")؛

إذا كان الطلب الدولي مودعا بلغة ال تقبلھا تلك اإلدارة، أّي ترجمة مقدّمة إلى  "3"
 تشّكل أساس البحث اإلضافي الدولي. 12.4أو  12.3مكتب تسلم الطلبات بناء على القاعدة 

 یكون التماس البحث اإلضافي مصحوبا بما یلي، عند االقتضاء: (ج)

إذا كانت اإلدارة المحدَّدة للبحث اإلضافي ال تقبل ال اللغة التي أودع بھا الطلب  "1"
مت وفقا للقاعدة  ترجمة الطلب الدولي إلى لغة ، 12.4أو  12.3الدولي وال الترجمة (إن وجدت) التي قدِّ

 تقبلھا تلك اإلدارة؛

ومن المستحسن تقدیم صورة من الكشف التسلسلي في شكل إلكتروني یستوفي  "2"
 المعیار المنصوص علیھ في التعلیمات اإلداریة، إذا كانت اإلدارة المحدَّدة للبحث اإلضافي تقتضي ذلك.

لي ال یس���توفي ش���رط وحدة االختراع، جاز إذا رأت إدارة البحث الدولي أن الطلب الدو (د)
واحد من على البحث اإلض���افي الدولي قص���ر أن یش���ار في التماس البحث اإلض���افي إلى رغبة المودع في 

 )(أ).3(17االختراعات التي تحدّدھا إدارة البحث الدولي خالف االختراع الرئیسي المشار إلیھ في المادة 

 لو لم یقدّم ویعلن المكتب الدولي ذلك:یعتبر التماس البحث اإلضافي كما  (ھ)

 إذا استلم بعد انقضاء المھلة المشار إلیھا في الفقرة (أ)؛ "1"

أو إذا لم تذكر اإلدارة المحدَّدة للبحث اإلض��افي، في االتفاق المطبق وفقا للمادة  "2"
ً (45)(ب)، استعدادھا إلجراء تلك البحوث أو إذا لم تكن مختصة بذلك وفقا للقاعدة 3(16  (ب).9)ثانیا

45) ً  ضافياإلالمعالجة للبحث رسم  2)ثانیا

یخض���ع التماس البحث اإلض���افي لرس���م یس���دّد لفائدة المكتب الدولي ("رس���م المعالجة  ( أ )
 للبحث اإلضافي") كما ھو محدّد في جدول الرسوم.
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الرسوم أو یسدّد رسم المعالجة للبحث اإلضافي بالعملة التي یحدّد بھا الرسم في جدول  (ب)
بأیة عملة أخرى یقّررھا المكتب الدولي. ویكون المبلغ بتلك العملة األخرى معادال للمبلغ المحدّد في جدول 

 الرسوم، بال كسور وكما یحدّده المكتب الدولي، وینشر في الجریدة الرسمیة.

ا من یسدّد رسم المعالجة للبحث اإلضافي لفائدة المكتب الدولي في غضون شھر اعتبار (ج)
 تاریخ استالم التماس البحث اإلضافي. ویكون المقدار المستحق ھو المقدار المطبق في تاریخ التسدید.

یردّ المكتب الدولي رسم المعالجة للبحث اإلضافي إلى المودع إذا ُسحب الطلب الدولي  (د)
ح���ب التم���اس البح���ث اإلض���������افي أو اعتبر كم���ا لو لم یق���دّم ن���اء على ب أو اعتبر مس�������حوب���ا أو إذا س�������ُ

ً (45 القاعدة ً (45، قبل إرس�������ال الوثائق المش�������ار إلیھا في القاعدة (ھ)1)ثانیا " إلى 4" إلى "1(ھ)"4)ثانیا
 اإلدارة المحدَّدة للبحث اإلضافي.

45) ً  ضافياإلالبحث رسم  3)ثانیا

یجوز لكل إدارة من إدارات البحث الدولي التي تجري البحوث اإلض�������افیة الدولیة أن  ( أ )
 مودع الطلب بتسدید رسم لفائدتھا ("رسم البحث اإلضافي") مقابل إجراء ذلك البحث.تطالب 

مع ما (ھ) (ب) إلى 16.1یحّصل المكتب الدولي رسم البحث اإلضافي. وتطبَّق القاعدة  (ب)
 یلزم من تبدیل.

سدید رسم البحث اإلضافي والمقدار المستحق، تطبَّق أحكام القاعدة  (ج) سبة إلى مھلة ت بالن
45) ً  (ج) مع ما یلزم من تبدیل.2)ثانیا

یردّ المكتب الدولي رسم البحث اإلضافي إلى المودع إذا ُسحب الطلب الدولي أو اعتبر  (د)
حب التماس البحث اإلض��افي أو اعتبر كما لو لم یقدّم ً (45 بناء على القاعدة مس��حوبا أو إذا س��ُ أو (ھ) 1)ثانیا

ً (45 القاعدة ً (45ثائق المش�������ار إلیھا في القاعدة ، قبل إرس�������ال الو)د(4)ثانیا " إلى 4" إلى "1(ھ)"4)ثانیا
 لبحث اإلضافي.غراض ااإلدارة المحدَّدة أل

لبحث اإلض�����افي رس�����م البحث اإلض�����افي، في الحدود غراض اتردّ اإلدارة المحدَّدة أل (ھ)
عتبر التماس )(ب)، إذا ا3(16المطبّق وفقا للمادة االتفاق المس����موح بھا والش����روط المنص����وص علیھا في 

ً (45 القاعدة بناء علىالبحث اإلضافي كما لو لم یقدّم  قبل أن تشرع في البحث اإلضافي الدولي (ز)، 5)ثانیا
ً (45وفقا للقاعدة   (أ).5)ثانیا

45) ً وتص���حیح أوجھ النقص والتأخیر في تس���دید الرس���وم  اإلض���افيالتحقّق من التماس البحث  4)ثانیا
 ألغراض البحث اإلضافياإلدارة المحددة واإلرسال إلى 

یتحقق المكتب الدولي، في أقرب فرص��ة بعد اس��تالم التماس البحث اإلض��افي، من أن أنھ  ( أ )
ً (45یستوفي الشروط المنصوص علیھا في القاعدة  " ویدعو مودع الطلب إلى تصحیح 1(ب) و(ج)"1)ثانیا

 أیة أوجھ نقص في غضون مھلة تسري مدة شھر اعتبارا من تاریخ الدعوة.

في حال تبیّن للمكتب الدولي، مع حلول تاریخ اس�������تحقاق الرس�������وم بناء على القاعدتین  (ب)
45) ً ً (45(ج) و2)ثانیا (ج)، أن رس����م المعالجة للبحث اإلض����افي ورس����م البحث اإلض����افي لم یس����دَّدا 3)ثانیا
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سدّد إلیھ المقدار المطلوب لتغطیة الرسمین إلى  جانب الرسم عن بالكامل، فإنھ یدعو مودع الطلب إلى أن ی
 الدفع المتأخر وفقا للفقرة (ج)، في غضون مھلة تسري مدة شھر اعتبارا من تاریخ الدعوة.

یُفرض على الرس��وم المس��دّدة اس��تجابة لدعوة موجھة بناء على الفقرة (ب) تس��دید رس��م  (ج)
 اإلضافي.٪ من رسم المعالجة للبحث 50عن الدفع المتأخر للمكتب الدولي ولفائدتھ یكون مقداره 

إذا لم یقدّم المودع التص��حیح المطلوب أو لم یس��دّد المقدار الكامل للرس��وم المس��تحقة، بما  (د)
فیھا الرس���م عن الدفع المتأخر، قبل انقض���اء المھلة المطبقة بموجب الفقرة (أ) أو (ب) على التوالي، اعتبر 

 وأخطر المودع بذلك.كما لو لم یقدّم وأعلن المكتب الدولي ذلك  ضافيالتماس البحث اإل

ً (45إذا رأى المكت���ب ال���دولي اس�������تیف���اء ش�������روط الق���اع���دة   (ھ) " 1(ب) و(ج)"1)ث���انی���ا
ً (45و ً (45(ج) و2)ثانیا (ج)، تعیّن علیھ، في أقرب فرص�������ة ولكن لیس قبل تاریخ اس�������تالمھ لتقریر 3)ثانیا

بالتاریخ الذي یأتي أوال، أن ش�������ھرا اعتبارا من تاریخ األولویة، مع األخذ  17البحث الدولي أو انقض�������اء 
 نسخة عن ما یلي: ضافيیرسل إلى اإلدارة المحدَّدة للبحث اإل

 ؛ضافيالتماس البحث اإل "1"

 الطلب الدولي؛ "2"

ً (45أي كشف تسلسلي مقدَّم وفقا للقاعدة  "3"  "؛2(ج)"1)ثانیا

ً (45أو  12.4أو  12.3أیة ترجمة مقدَّمة وفقا للقاعدة  "4" وتس�������تخدم " 1(ج)"1.)ثانیا
 الدولي؛ ضافيكأساس للبحث اإل

 وفي الوقت ذاتھ أو في أقرب فرصة بعد أن یستلمھا المكتب الدولي الحقا:

ً (43تقریر البحث الدولي والرأي المكتوب المعدّ وفقا للقاعدة  "5"  ؛1)ثانیا

أیة دعوة من إدارة البحث الدولي إلى دفع رس���وم إض���افیة المش���ار إلیھا في المادة  "6"
 )(أ)؛3(17

(ج) والقرار الص�������ادر بش�������أنھ من ھیئة 40.2أي تحفظ من المودع وفقا للقاعدة  "7"
 المراجعة المؤلفة في إطار إدارة البحث الدولي.

، یترَجم الرأي المكتوب المشار إلیھ في ضافيبناء على التماس اإلدارة المحدَّدة للبحث اإل  (و)
یكن بتلك اللغة أو بلغة أخرى تقبلھا تلك اإلدارة، بمعرفة المكتب " إلى اللغة اإلنكلیزیة إن لم 5(ھ)"الفقرة 

الدولي أو تحت مسؤولیتھ. ویرسل المكتب الدولي نسخة عن الترجمة إلى تلك اإلدارة في غضون شھرین 
 من تاریخ تسلم التماس الترجمة ویرسل نسخة إلى مودع الطلب في الوقت ذاتھ.

45) ً  ولي وأساسھ ونطاقھالد اإلضافيبدء البحث  5.)ثانیا

یتعیّن على اإلدارة المحدَّدة للبحث اإلض�����افي أن تبدأ البحث اإلض�����افي الدولي في أقرب  ( أ )
ً (45فرص���ة بعد اس���تالم الوثائق المحدّدة في القاعدة  "، على أنھ یجوز لإلدارة تأجیل 4" إلى "1(ھ)"4)ثانیا
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ً (45المحددة أیض��ا في القاعدة بدء البحث اإلض��افي الدولي إلى حین اس��تالم الوثائق  " أو حتى 5(ھ)"4)ثانیا
 شھرا من تاریخ األولویة إن أرادت، مع األخذ بالتاریخ الذي یأتي أوال. 22انقضاء 

یجرى البحث اإلض���افي الدولي على أس���اس الطلب الدولي كما أودع أو الترجمة المش���ار  (ب)
ً (45إلیھ��ا في الق��اع��دة  ً (45" أو 3(ب)"1)ث��انی��ا "، مع مراع��اة تقریر البح��ث ال��دولي والرأي 1)"(ج1)ث��انی��ا

ً (43المكتوب المعدّ وفقا للقاعدة  وإذا  إذا أتیحا لإلدارة المحدَّدة للبحث اإلض����افي قبل أن تبدأ البحث. 1.)ثانیا
ً (43بیانا وفقا للقاعدة  ضافيتضّمن التماس البحث اإل الدولي  ضافي(ب)، جاز أن یقتصر البحث اإل1)ثانیا

عدة على االخترا قا قا لل حدّده المودع وف لذي ی ً (45ع ا یا لك 1)ثان بذ لة  لدولي المتص������� (د) وأجزاء الطلب ا
 االختراع.

ً (13) والقواعد 2(17ألغراض البحث اإلض����افي الدولي، تطبق المادة  (ج)  39و 33و 1)ثالثا
 مع ما یلزم من تبدیل.

ض������افي الدولي قبل أن تبدأ إذا كان تقریر البحث الدولي متاحا لإلدارة المحدَّدة للبحث اإل (د)
البحث وفقا للفقرة (أ)، جاز لتلك اإلدارة أن تس��تثني من البحث اإلض��افي الدولي أیة مطالب لم تكن موض��ع 

 البحث الدولي.

)(أ) وكان ذلك 2(17إذا أص������درت إدارة البحث الدولي اإلعالن المش������ار إلیھ في المادة   )(ھ
قبل أن تبدأ البحث وفقا للفقرة (أ)، جاز لتلك اإلدارة أن  ض�������افيإلاإلعالن متاحا لإلدارة المحدَّدة للبحث ا

الدولي، وتعیّن علیھا في تلك الحالة أن تعلن ذلك في أقرب فرص��ة  ض��افيتقّرر عدم إعداد تقریر البحث اإل
 وأن تخطر المودع والمكتب الدولي بذلك.

نة لذلك الغرض في یجب أن یش�������مل البحث اإلض�������افي الدولي على األقل الوثائق المبیّ   (و)
 )(ب).3(16االتفاق المطبق بناء على المادة 

تماما لبحث اإلض�������افي أن إجراء البحث مس�������تبعد غراض اإذا رأت اإلدارة المحدَّدة أل (ز)
ً (45بموجب تقیید أو ش���رط مش���ار إلیھ في القاعدة  ) كما 2(17 خالف تقیید مش���ار إلیھ في المادة (أ)،9)ثانیا

ً (45 ھي مطبقة بموجب القاعدة تعیّن اعتبار التماس البحث اإلض�������افي كما لو لم یقدَّم وتعیّن  )،ج(9)ثانیا
 على اإلدارة أن تعلن ذلك وأن تخطر المودع والمكتب الدولي بذلك في أقرب فرصة.

، وفقا لتقیید أو شرط مشار إلیھ أن تقرر فيیجوز لإلدارة المحددة ألغراض البحث اإلضا (ح)
ً (45 في القاعدة بین ذلك في تقریر البحث ت، على أن ص��ر البحث على بعض المطالب فقطتق(أ)، أن ی9)ثانیا

 الدولي اإلضافي.

45) ً  وحدة االختراع 6)ثانیا

أن الطلب الدولي ال یس������توفي ش������رط وحدة  ض������افيإذا رأت اإلدارة المحدّدة للبحث اإل ( أ )
 االختراع، تعیّن علیھا ما یلي:

الدولي بش������أن أجزاء الطلب المتص������لة باالختراع  ض������افيإعداد تقریر البحث اإل "1"
 المذكور أوال في المطالب ("االختراع الرئیسي")؛
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ید إخطار المودع برأیھا أن الطلب الدولي ال یس����توفي ش����رط وحدة االختراع وتحد "2"
 أسباب ذلك الرأي؛

(ج)،  الفقرةإطالع المودع على إمكانیة التقدّم، في غض��ون المھلة المش��ار إلیھا في  "3"
 بالتماس لمراجعة الرأي.

عند النظر في مدى اس��تیفاء الطلب الدولي لش��رط وحدة االختراع، یتعین على اإلدارة أن  (ب)
ً (45 تأخذ بعین االعتبار أیة وثائق تس���تلمھا وفقا للقاعدة  ض���افي" قبل أن تبدأ البحث اإل7" و"6(ھ)"4)ثانیا

 الدولي.

في غضون شھر من تاریخ اإلخطار بموجب الفقرة ، یجوز للمودع أن یلتمس من اإلدارة (ج)
"، مراجعة الرأي المش����ار إلیھ في الفقرة (أ). ویجوز أن تش����ترط اإلدارة تس����دید رس����م المراجعة لھا 2(أ)"

 مراجعة وتحدد مقدار الرسم.ولفائدتھا مقابل التماس ال

إذا التمس المودع، في غض����ون المھلة المنص����وص علیھا في الفقرة (ج)، مراجعة رأي  (د)
اإلدارة ودفع أي رس���م مش���ترط للمراجعة، تعیّن على اإلدارة أن تراجع الرأي. ویتعیّن أال یجري المراجعة 

 دارةالشخص وحده الذي اتخذ القرار موضع المراجعة. وفي حال رأت اإل

 أن الرأي لھ ما یبّرر كلیا، تعیّن علیھا أن تخطر المودع بذلك؛ "1"

أن الرأي لھ ما یبّرره جزئیا واعتبرت مع ذلك أن الطلب الدولي ال یس���توفي ش���رط  "2"
" عند 1(أ)" الفقرةوحدة االختراع، تعیّن علیھا أن تخطر المودع بذلك وأن تنفّذ ما ھو منص����وص علیھ في 

 االقتضاء؛

أن الرأي لیس لھ ما یبّرره على اإلطالق، تعیّن علیھا أن تخطر المودع بذلك وتعدّ  "3"
 الدولي عن كل أجزاء الطلب الدولي وتردّ للمودع رسم المراجعة. ضافيتقریر البحث اإل

بناء على طلب المودع، یرس����ل نص التماس المراجعة ونص القرار بش����أنھ إلى المكاتب   (ھ)
ویتعین على المودع أن یقدّم أیة ترجمة لتلك النص���وص  الدولي. ض���افيتقریر البحث اإلالمعیّنة إلى جانب 

 .22مع تقدیم ترجمة الطلب الدولي المطلوبة بموجب المادة 

، مع م��ا یلزم من تب��دی��ل، في ح��ال قررت اإلدارة المح��دَّدة (ھ)تطبّق الفقرات (أ) إلى  (و)
ال��دولي وفق��ا للجمل��ة الث��انی��ة من الق��اع��دة  ض��������افيالبح��ث اإلأن یقتص�������ر  ض��������افياإلألغراض البح��ث 

45) ً ً (45 أو القاعدة (ب)5)ثانیا ر أیة إش��ارة في (ح)5)ثانیا المذكورة إلى "الطلب الفقرات ، ش��ریطة أن تفس��َّ
الدولي" على أنھا إش�������ارة إلى أجزاء الطلب الدولي المتص�������لة باالختراع الذي یحدّده المودع وفقا للقاعدة 

45) ً بش����أنھا بحثا إض����افیا ص����لة بالمطالب أو أجزاء الطلب الدولي التي س����تجري اإلدارة أو المت (د)1)ثانیا
 .دولیا، على التوالي

45) ً  الدولي البحث اإلضافيتقریر  7)ثانیا

ش��ھرا من تاریخ األولویة،  28، في غض��ون ض��افيیتعیّن على اإلدارة المحدَّدة للبحث اإل ( أ )
)(أ) وفق ما ھو 2(17الدولي أو تص������در اإلعالن المش������ار إلیھ في المادة  ض������افيأن تعدّ تقریر البحث اإل

ً (45منصوص علیھ في القاعدة   الدولي لن یُعدّ. ضافي(ج) بأن تقریر البحث اإل5)ثانیا
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الدولي وأي إعالن مش������ار إلیھ في المادة  ض������افيیجب وض������ع كل تقریر عن البحث اإل (ب)
ً (45دة )(أ) وفق م��ا ھو منص�������وص علی��ھ في الق��اع��2(17 (ج) وأي إعالن بن��اء على الق��اع��دة 5)ث��انی��ا
45) ً  بلغة النشر.(ھ) 5)ثانیا

 43.5و 43.2و 43.1الدولي، تطبّق القواعد  ض������افيألغراض وض������ع تقریر البحث اإل (ج)
ً (34.6و 43.6و وتطبّق ھ). ، مع م��ا یلزم من تب��دی��ل مع مراع��اة الفقرتین (د) و(43.10و 43.8) وث��انی��ا

التي  44.2و 43.7و 43.3لزم من تبدیل فیما عدا اإلحاالت الواردة فیھا إلى القواعد مع ما ی 43.9القاعدة 
 مع ما یلزم من تبدیل. 44.3والقاعدة  20.3تعتبر كما لو لم تكن موجودة. وتطبّق المادة 

قة  ض�������افيلیس من الض�������روري أن یحتوي تقریر البحث اإل (د) یة وثی لدولي على ذكر أ ا
مستشھد بھا في تقریر البحث الدولي، إال إذا تعیّن االستشھاد بالوثیقة بموازاة مع وثائق أخرى غیر مذكورة 

 في تقریر البحث الدولي.

 الدولي على إیضاحات بشأن ما یلي: ضافيیجوز أن یحتوي تقریر البحث اإل (ھ)

 ا؛مقاطع الوثائق المعنیة المستشھد بھ "1"

 الدولي. ضافينطاق البحث اإل "2"

45) ً  الدولي وأثره اإلضافيإرسال تقریر البحث  8)ثانیا

الدولي أو عن  ضافيصورة عن تقریر البحث اإل ضافيترسل اإلدارة المحدَّدة للبحث اإل ( أ )
دع في الیوم الدولي لن یُعدّ، حسب الحال، إلى المكتب الدولي وإلى المو ضافياإلعالن بأن تقریر البحث اإل

 ذاتھ.

(أ) كما لو 70.7(د) و47.1و 45.1) والقواعد 1(20مع مراعاة الفقرة (ج)، تطبّق المادة  (ب)
 الدولي جزءا من تقریر البحث الدولي. ضافيكان تقریر البحث اإل

 ض�������افيلیس من الض�������روري أن تأخذ إدارة الفحص التمھیدي الدولي تقریر البحث اإل (ج)
الدولي بعین االعتبار ألغراض رأي مكتوب أو تقریر الفحص التمھیدي الدولي إذا استلمتھ تلك اإلدارة بعد 

 الشروع في تحریر ذلك الرأي أو التقریر.

45) ً  الدولي اإلضافيإجراء البحث المختصة بإدارات البحث الدولي  9)ثانیا

ة الدولیة إذا كان اس���تعدادھا ض���افیتكون إدارة البحث الدولي مختص���ة بإجراء البحوث اإل ( أ )
)(ب)، ش�����رط مراعاة أیة تقییدات أو ش�����روط منص�����وص 3(16لذلك مبیّنا في االتفاق المنطبق وفقا للمادة 

 علیھا في ذلك االتفاق.

) فیما یتعلق 1(16ال یجوز إلدارة البحث الدولي التي تجري البحث الدولي وفقا للمادة  (ب)
 دولي فیما یتعلق بذلك الطلب. إضافيراء بحث بطلب دولي أن تكون مختصة بإج

تقییدات على الیجوز أن تش���مل التقییدات المش���ار إلیھا في الفقرة (أ)، على س���بیل المثال،  (ج)
خالف التقییدات المنص�����وص علیھا في المادة ة الدولیة ض�����افیالموض�����وع الذي تجري بش�����أنھ البحوث اإل

ً (45 كما ھي مطبقة بموجب القاعدة) 2(17 ة الدولیة ض���افیتقییدات على مجموع البحوث اإلال، و(ج)5)ثانیا
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ة الدولیة على ض�����افیوالتقییدات التي مفادھا أال تنس�����حب البحوث اإل، التي یمكن إجراؤھا خالل فترة معیّنة
 .أیة مطالب ما بعد عدد معین من المطالب

 46القاعدة 
 تعدیل المطالب لدى المكتب الدولي

 المھلة 46.1

ش��ھرین اعتبارا من التاریخ الذي ترس��ل فیھ إدارة البحث  19ھلة المش��ار إلیھا في المادة تكون الم
ش�������ھرا  16الدولي تقریر البحث الدولي إلى كل من المكتب الدولي ومودع الطلب، أو تكون ھذه المھلة 

یل یجرى بناء اعتبارا من تاریخ األولویة، مع األخذ بالمھلة التي تنقض��ي آخر األمر. ومع ذلك، فإن أي تعد
ویص���ل إلى المكتب الدولي بعد انقض���اء المھلة المطبقة یعد كما لو تس���لمھ المكتب المذكور  19على المادة 

 في الیوم األخیر من ھذه المھلة إذا وصلھ قبل االنتھاء من إعداد النشر الدولي من الناحیة التقنیة.

 مكان اإلیداع 46.2

 لدى المكتب الدولي مباشرة.  19لى المادة یجب إیداع التعدیالت التي تجرى بناء ع

 اللغة الواجب تحریر التعدیالت بھا 46.3

إذا أودع الطلب الدولي بلغة خالف اللغة التي نش������ر بھا، وجب إجراء التعدیالت بناء على المادة 
 بلغة النشر. 19

 اإلعالن 46.4

ینش����ر بھا الطلب الدولي، وال ) باللغة التي 1(19یعدّ اإلعالن المش����ار إلیھ في المادة  ( أ )
ف اإلعالن بوض�����ع عنوان لھ  یتجاوز خمس�����مائة كلمة إذا كان محررا باإلنكلیزیة أو مترجما إلیھا. ویعرَّ

)" أو أي عبارة مقابلة لھا باللغة التي أعد بھا 1(19ویس���تحس���ن اس���تعمال عبارة "إعالن بناء على المادة 
 اإلعالن.

ط بش����أن تقریر البحث الدولي أو جدوى النص����وص ال یتض����من اإلعالن أي تعلیق مح (ب)
المس���تش���ھد بھا في ذلك التقریر. وال یجوز اإلش���ارة في اإلعالن إلى نص���وص مس���تش���ھد بھا تتعلق بمطلب 

 معین وترد في تقریر البحث الدولي إال باالرتباط بتعدیل لھذا المطلب.

 طریقة تقدیم التعدیالت 46.5

قا بدیلة أن یقدم ورقة ، 19لتعدیالت وفقا للمادة ، عند تقدیم اعلى مودع الطلب ( أ ) أو أورا
 تحتوي على قائمة كاملة بمطالب الحمایة التي تحل محّل كل مطالب الحمایة المودعة أصال.

 یتعیّن أن تكون الورقة أو األوراق البدیلة مصحوبة بكتاب (ب)

یة المودعة أص������� "1" لب الحما یة التي تختلف عن مطا لب الحما ال، نتیجة یحدّد مطا
 للتعدیالت، وینبّھ إلى االختالفات القائمة بین مطالب الحمایة المودعة أصال ومطالب الحمایة المعدّلة؛
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 ؛ویحدّد مطالب الحمایة المودعة أصال والملغاة نتیجة للتعدیالت "2"

 المدخلة على الطلب كما أودع.ویبیّن أساس التعدیالت  "3"

 47القاعدة 
 المعینةإبالغ المكاتب 

 اإلجراءات 47.1

مادة  ( أ ) یھ في ال لدولي اإلبالغ المنص�������وص عل إلى كل مكتب من  20یرس�������ل المكتب ا
ً (93المكاتب المعیّنة، وفقاً للقاعدة  ، على أال یكون ذلك قبل النش�������ر الدولي للطلب الدولي، ش�������رط 1)ثانیا

 .47.4مراعاة القاعدة 

ً -(أ ً (93المكاتب المعینة، وفقا للقاعدة یخطر المكتب الدولي كل مكتب من  )ثانیا یا ، بأنھ 1)ثان
 تسلم النسخة األصلیة وتاریخ تسلمھ إیاھا، وبأنھ تسلم وثیقة األولویة وتاریخ تسلمھ إیاھا. 

المھلة یبلغ المكتب الدولي المكاتب المعینة، في أقرب فرص��ة، أیة تعدیالت تس��لمھا في  (ب)
ویخطر مودع  ،20 یتضمنھا اإلبالغ المنصوص علیھ في المادة والتي لم 46.1المنصوص علیھا في القاعدة 

 الطلب بذلك.

ش��ھراً من  28الدولي إلى مودع الطلب، في أقرب فرص��ة بعد انقض��اء  یرس��ل المكتب 7(ج)
 تاریخ األولویة، إشعارا یبین فیھ ما یلي:

 ،20المكاتب المعیّنة التي التمس���ت إجراء اإلبالغ المنص���وص علیھ في المادة  "1"
ً (93بناء على القاعدة   ، وتاریخ إبالغ تلك المكاتب؛1)ثانیا

 ،20المكاتب المعیّنة التي تلتمس إجراء اإلبالغ المنص�������وص علیھ في المادة  "2"
ً (93بناء على القاعدة   .1)ثانیا

ً -ج(  )  تقبل المكاتب المعیّنة اإلشعار المشار إلیھ في الفقرة (ج):ثانیا

قد أجري في التاریخ  20المنص�������وص علیھ في المادة كدلیل قاطع بأن اإلبالغ  "1"
 ؛"1ة المشار إلیھا في الفقرة (ج)"المحدد في اإلشعار، بالنسبة إلى المكاتب المعیّن

                                                           
على كل طلب دولي یكون تاریخ إیداعھ الدولي في األول من  ھ)((ج) و47.1تطبق القاعدة  مالحظة الناشر: 7

) من قرارات الجمعیة الواردة في 2( أو بعد ذلك التاریخ وعلى أي مكتب معیّن یقدم إخطارا بناء على الفقرة 2004 ینایر
) ال یتماشى مع القانون الوطني 1(22 (بما معناه أن تعدیل المھلة المحددة في المادة PCT/A/30/7المرفق الرابع للوثیقة 

) من تلك القرارات، كما لو كانت 3( ولم یسحب ذلك اإلخطار بناء على الفقرة) 2001أكتوبر  3الذي یطبقھ ذلك المكتب في 
شھرا" مع ما یقتضیھ ذلك من إرسال  19شھرا" ھي إشارة إلى " 28إلى " ھ)((ج) و47.1 اإلشارة في كل من القاعدة
 (ج)، عند االقتضاء، بخصوص طلب من ذلك القبیل.47.1 إخطارین بناء على القاعدة

الدولي المعلومة المتعلقة بأي حالة من عدم التماشي في الجریدة وعلى موقع الویبو التالي:  وینشر المكتب
>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html<. 
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كدلیل قاطع بأن الدولة المتعاقدة التي یتص���رف باس���مھا مكتب معیّن ال تقتض���ي  "2"
، بالنس��بة إلى المكاتب المعینة المش��ار 22من مودع الطلب تقدیم ص��ورة عن الطلب الدولي بناء على المادة 

 ".2إلیھا في الفقرة (ج)"

تتس����لم المكاتب المعینة، إن رغبت في ذلك، تقاریر البحث الدولي واإلعالنات المش����ار  (د)
 .45.1)(أ) بنصوصھا المترجمة أیضا بناء على القاعدة 2(17إلیھا في المادة 

لمكتب الدولي إجراء اإلبالغ المنص�������وص علیھ إذا لم یلتمس أحد المكاتب المعینة من ا  8(ھ)
ً (93، وفقا للقاعدة 20في المادة  ش���ھرا من تاریخ األولویة، تعتبر الدولة المتعاقدة  28، قبل انقض���اء 1)ثانیا

على القاعدة التي یتصرف باسمھا ذلك المكتب كمكتب معیّن كما لو كانت قد أخطرت المكتب الدولي، بناء 
ً -(أ49.1  .22 على المادة)، بأنھا ال تقتضي من مودع الطلب أن یقدّم صورة عن الطلب الدولي بناء ثانیا

 الصور 47.2

یعد المكتب الدولي الص��ور المطلوبة لإلبالغ. ویجوز النص في التعلیمات اإلداریة على تفاص��یل 
 إضافیة بشأن الصور المطلوبة لإلبالغ.

 اللغات 47.3

 محّرراً باللغة التي نشر بھا. 20غ بناء على المادة یكون الطلب الدولي المبلّ  ( أ )

م المكتب  (ب) قدِّ لدولي غیر اللغة التي أودع بھا، ی إذا كانت اللغة التي نش�������ر بھا الطلب ا
 الدولي نسخة عن ذلك الطلب باللغة التي أودع فیھا إلى أي مكتب معین یلتمسھا.

 لنشر الدولي) قبل ا2(23االلتماس الصریح بناء على المادة  47.4

) قبل النشر 2(23إذا تقدم مودع الطلب بالتماس صریح إلى أحد المكاتب المعینة بناء على المادة 
الدولي للطلب الدولي، وجب على المكتب الدولي أن یرسل اإلبالغ إلى ذلك المكتب في أقرب فرصة، بناء 

 على طلب المودع أو المكتب المعین.

 48القاعدة 
 النشر الدولي

 ل والوسائلالشك 48.1

 في التعلیمات اإلداریة. من حیث الشكل والوسائل الطلبات الدولیة نشرتحدد التفاصیل المتعلقة ب

 المحتویات 48.2

 ما یأتي: یشمل نشر الطلب الدولي ( أ )

 صفحة غالف موحدة؛ "1"

 الوصف؛ "2"
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 المطالب؛ "3"

 الرسوم إن وجدت؛ "4"

مراعاة )(أ)، شرط 2(17لمشار إلیھ في المادة تقریر البحث الدولي أو اإلعالن ا "5"
 ؛الفقرة (ز)

)، إالّ إذا رأى المكتب الدولي أن اإلعالن 1(19كل إعالن مودع بناء على المادة  "6"
 ؛46.4ال یتمشى مع أحكام القاعدة 

(د) قبل االنتھاء 91.3 إذا تس�����لم المكتب الدولي التماس النش�����ر بناء على القاعدة "7"
خطأ س��افر وأي أس��باب وأي تعلیقات مما  تص��حیحلكل التماس من إعداد النش��ر الدولي من الناحیة التقنیة، 

 )؛د(91.3مشار إلیھ في القاعدة  ھو

ً (13 تتعلق بمادة بیولوجیة مودعة وتقدم بناء على القاعدةالتي  ش������اراتاإل "8" ) ثانیا
 ؛تلك اإلشارة ریخ الذي یتسلم فیھ المكتب الدوليبمعزلة عن الوصف، وإشارة إلى التا

ً (26القاعدة  مشار إلیھا فيأي معلومات تتعلق بمطالبة باألولویة  "9"  )؛د(2)ثانیا

، وأي تص�������حیح لھ بناء على القاعدة 4.17أي إعالن مش�������ار إلیھ في القاعدة  "10"
26) ً ً (26علیھا في القاعدة ، تسلَّمھ المكتب الدولي قبل انقضاء المھلة المنصوص 1)ثالثا  ؛1)ثالثا

ً (26 أي معلوم��ات تتعلق ب��التم��اس بن��اء على الق��اع��دة "11" لرد حق األولوی��ة  3)ث��انی��ا
وقرار مكتب تس�����لم الطلبات بناء على ذلك االلتماس، بما فیھا المعلومات المتعلقة بمعیار الرد الذي یس�����تند 

 إلیھ القرار.

 الغالف ما یأتي:مع مراعاة الفقرة (ج)، تتضمن صفحة  (ب)

بیانات مستخلصة من ورقة العریضة وغیر ذلك من البیانات المنصوص علیھا  "1"
 في التعلیمات اإلداریة؛

ص���ورة واحدة أو أكثر إن اش���تمل الطلب الدولي على رس���وم إال في حالة تطبیق  "2"
 (ب)؛8.2القاعدة 

غة أخرى، وجب الملخص، علما بأنھ إذا كان الملخص موض���وعا باإلنكلیزیة وبل "3"
 أن یظھر النص اإلنكلیزي أوال.

تس������لَّمھ  4.17بیان بأن العریض������ة تحتوي على إعالن مش������ار إلیھ في القاعدة  "4"
ً (26المكتب الدولي قبل انقضاء المھلة المنصوص علیھا في القاعدة   ، عند االقتضاء؛1)ثالثا

ن "5" "5" لدولي ب یداع ا تاریخ اإل بات  تب تس�������لم الطل مد مك اء على إذا اعت
ً (5.20(د) أو 5.20" أو 2(ب)"3.20القاعدة  )(د) على أس��اس تض��مین عنص��ر أو جزء باإلحالة ثانیا

، بیان بذلك باإلض�������افة إلى بیان یؤكد إن كان المودع قد اعتمد، 6.20و 18.4بناء على القاعدتین 
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عدة  قا عدة 2(أ)"6.20ألغراض ال قا ثال لل ً -(أ) أو (ب) أو (ب1.17"، على االمت یا ما یتعلق  )ثان في 
 بوثیقة األولویة أو على نسخة عن الطلب السابق المعني مقدَّمة وحدھا؛

بی���ان ب���أن الطل���ب ال���دولي المنش�������ور یحتوي على المعلوم���ات الم���ذكورة في  "6"
ً (26 القاعدة  (د)، عند االقتضاء؛2)ثانیا

بیان بأن الطلب الدولي المنش���ور یحتوي على معلومات بش���أن التماس بناء على  "7"
ً (26القاعدة   لرد حق األولویة وقرار مكتب تسلم الطلبات بناء على ذلك االلتماس، عند االقتضاء؛ 3)ثانیا

قد ُحذف من الطلب الدولي بناء على  "8" یان بأن عنص�������راً أو جزءاً ُمودعاً خطاً 
ً (5.20القاعدة   )(ب) أو (ج)، عند االقتضاء.ثانیا

مادة  (ج) ناء على ال یان ذلك في ص�������فحة الغالف 2(17إذا ص�������در إعالن ب )(أ)، وجب ب
 بوضوح. وال تتضمن ھذه الصفحة أي رسم أو ملخص.

" كما ھو منصوص علیھ 2یتم اختیار الصورة أو الصور المشار إلیھا في الفقرة (ب)" (د)
 . ویجوز نسخ ھذه الصورة أو الصور على صفحة الغالف بعد تصغیرھا.8.2في القاعدة 

" بكاملھ، 3حة الغالف س���عة للملخص المش���ار إلیھ في الفقرة (ب)"إذا لم تكن في ص���ف (ھ)
وجب وض����عھ على ظھر ھذه الص����فحة. وینطبق ذلك على ترجمة الملخص، إن اقتض����ى األمر نش����ر ھذه 

 (ج).48.3الترجمة بناء على القاعدة 

 الطلب الدولي ، وجب أن یتض�����من نش�����ر19إذا جرى تعدیل المطالب بناء على المادة  (و)
)، ما 1(19كامل للمطالب كما جرى إیداعھا وتعدیلھا. ویجب إدراج اإلعالن المشار إلیھ في المادة النص ال

. ویجب بیان تاریخ تس�����لم المكتب الدولي للمطالب 46.4لم یر المكتب الدولي أنھ ال یتفق مع أحكام القاعدة 
 المعدلة.

من إعداد النش�������ر الدولي من إذا لم یكن تقریر البحث الدولي متوفرا في تاریخ االنتھاء  (ز)
على بیان یفید أن ذلك التقریر ال یتوفر بعد وأن تقریر ص�������فحة الغالف حتوي تالناحیة التقنیة، وجب أن 

 .مع صفحة الغالف معدلة البحث الدولي سوف ینشر بصورة منفصلة (عندما یصبح متوفرا)

في تاریخ االنتھاء  19إذا لم تنقض مھلة تعدیل المطالب المنص�������وص علیھا في المادة  (ح)
، وتوض���یح أنھ إذا اس���تلزم ص���فحة الغالفمن إعداد النش���ر الدولي من الناحیة التقنیة، وجب بیان ذلك في 

معدلة مع ص���فحة الغالف لمطالب ل یُنش���ر النص الكامل، س���وف 19األمر تعدیل المطالب بناء على المادة 
یالت في غض��ون المھلة المنص��وص علیھا في معدلة، في أقرب فرص��ة بعد أن یتس��لم المكتب الدولي التعد

)، ینش���ر ذلك اإلعالن أیض���ا، ما لم یر المكتب 1(19وفي حالة إیداع إعالن بناء على المادة  .46.1 القاعدة
 .46.4الدولي أنھ ال یتفق مع أحكام القاعدة 

إذا تس��لم المكتب الدولي أو أعطى عند االقتض��اء تص��ریحا من مكتب تس��لم الطلبات أو  (ط)
بعد  91.1 القاعدة بناء علىإدارة البحث الدولي أو المكتب الدولي بتص����حیح خطأ س����افر في الطلب الدولي 

اق التي االنتھاء من إعداد النش���ر الدولي من الناحیة التقنیة، ینش���ر بیان یوض���ح كل التص���حیحات مع األور
، حس������ب ما قد یكون 91.2تحتوي على التص������حیحات أو األوراق البدیلة والكتاب المقدَّم بناء على القاعدة 

 علیھ الحال، ویعاد نشر صفحة الغالف.
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ً (26 في حال كان االلتماس المقدّم بناء على القاعدة (ي) یا یزال  لرد حق األولویة ال 3)ثان
عداد ا لدولي قی�د النظر، عن�د االنتھ�اء من إ لدولي من الن�احی�ة التقنی�ة، وجب أن یحتوي الطل�ب ا لنش�������ر ا

المنشور، بدال من قرار مكتب تسلم الطلبات بناء على ذلك االلتماس، بیانا بأن ذلك القرار لیس متوفرا وأن 
 القرار سیُنشر منفصال عندما یصبح متوفرا.

(د) بعد االنتھاء من 91.3 ةفي حال تس��لم المكتب الدولي التماس��ا للنش��ر بناء على القاعد (ك)
إعداد النش��ر الدولي من الناحیة التقنیة، ینش��ر التماس التص��حیح وكل األس��باب وكل التعلیقات المش��ار إلیھا 

 جدید. في تلك القاعدة، إن وجدت، في أقرب فرصة بعد تسلم التماس النشر ویُعاد نشر صفحة الغالف من

یتلقاه المكتب الدولي قبل اس����تكمال التحض����یرات بناء على التماس مس����بَّب من المودع  (ل)
 التقنیة للنشر الدولي، یحذف المكتب الدولي من المنشورات أي معلومات، إذا رأى أن:

" تلك المعلومات تبدو أنھا ال تلبي الغرض المنش�������ود المتمّثل في إطالع الجمھور 1"
 على الطلب الدولي؛

اإلض��رار بالمص��الح الش��خص��یة أو " ونش��ر تلك المعلومات س��یؤدي بوض��وح إلى 2"
 االقتصادیة لشخص ما؛

 " وال توجد مصلحة عامة سائدة في االطالع على تلك المعلومات.3"

مع م��ا یلزم من تب��دی��ل بخص�������وص الطریق��ة التي یعرض بھ��ا المودع المعلوم��ات  4.26وتُطبق الق��اع��دة 
 موضوع االلتماس المقدَم بموجب أحكام ھذه الفقرة.

مكتب تسلم الطلبات أو إدارة البحث الدولي أو اإلدارة المحدَّدة ألغراض في حال أحاط  (م)
البحث اإلض����افي أو المكتب الدولي بأي معلومات تس����توفي المعیارین المنص����وص علیھما في الفقرة (ل)، 
جاز ألي من المكتبین أو اإلدارتین االقتراح على المودع بالتماس حذفھا من المنش�����ور الدولي طبقا ألحكام 

 لفقرة (ل).ا

في حال حذف المكتب الدولي معلومات من المنش�������ور الدولي طبقا ألحكام الفقرة (ل)  (ن)
وكانت تلك المعلومات واردة أیض�������ا في ملف الطلب الدولي المحفوظ لدى مكتب تس�������لم الطلبات أو إدارة 

ي الدولي، وجب على البحث الدولي أو اإلدارة المحدَّدة ألغراض البحث اإلض��افي أو إدارة الفحص التمھید
 المكتب الدولي إخطار ذلك المكتب وتلك اإلدارة بذلك في أقرب فرصة.

 النشر لغات 48.3

یة أو اإلنكلیزیة أو ( أ ) مان یة أو األل بان غة اإلس������� بالل لدولي  یة إذا أودع الطلب ا غال أو  البرت
("لغات النشر")، وجب نشر ذلك الطلب أو الیابانیة أو الكوریة أو الفرنسیة  أو العربیة الروسیة أو الصینیة

 باللغة التي أودع بھا.

إذا لم یودع الطلب الدولي بإحدى لغات النش�����ر وقدمت ترجمة لھ بإحدى لغات النش�����ر  (ب)
 ، وجب نشر ذلك الطلب بلغة تلك الترجمة.12.4أو  12.3بناء على القاعدة 
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قریر البح��ث ال��دولي في إذا نش�������ر الطل��ب ال��دولي ب��أي لغ��ة خالف اإلنكلیزی��ة، ف��إن ت (ج)
)(أ)، وكذلك اس�������م 2(17" أو اإلعالن المش�������ار إلیھ في المادة 5(أ)"48.2نش�������ره بناء على القاعدة  حالة

االختراع والملخص وكل نص یتص����ل بالص����ورة أو الص����ور المص����حوب بھا الملخص ینش����ر بھذه اللغة 
ا لم یق��دمھ��ا المودع بن��اء على ، إذاألخرى وب�اإلنكلیزی�ة. وتع��د الترجم��ة تح��ت مس�������ؤولی��ة المكت��ب ال�دولي

 .12.3 القاعدة

 النشر المسبق بناء على طلب مودع الطلب 48.4

"، ولم یكن 1)(ج)"3(64)(ب) و2(21إذا طلب مودع الطلب النشر بناء على المادتین  ( أ )
لدولي، )(أ) متوفرا للنش���ر باالقتران بالطلب ا2(17تقریر البحث الدولي أو اإلعالن المش���ار إلیھ في المادة 

 جاز للمكتب الدولي أن یحّصل رسما خاصا عن النشر، یحدَّد مقداره في التعلیمات اإلداریة.

" في أقرب 1)(ج)"3(64)(ب) و2(21یجري المكتب الدولي النشر بناء على المادتین  (ب)
 (أ). فرصة بعد أن یطلب ذلك مودع الطلب، وبعد تسلم الرسم الخاص في حال فرضھ بناء على الفقرة

 تبلیغ النشر الوطني 48.5

"، وجب 2)(ج)"3(64إذا كان نش��ر الطلب الدولي بمعرفة المكتب الدولي خاض��عا ألحكام المادة 
على المكتب الوطني الذي یجري النش���ر الوطني المش���ار إلیھ في تلك المادة أن یبلغ ذلك للمكتب الدولي في 

 أقرب فرصة.

 نشر بعض الوقائع 48.6

" في موعد ال یس�������مح لھ 2"29.1الدولي إخطارا بناء على القاعدة  إذا تس�������لم المكتب ( أ )
بوقف النش���ر الدولي للطلب الدولي، وجب علیھ أن ینش���ر إش���عارا في الجریدة في أقرب فرص���ة وینقل فیھ 

 النقاط األساسیة لإلخطار.

 [تحذف] (ب)

بناء على القاعدة إذا ُسحب الطلب الدولي أو تعیین أي دولة معینة أو المطالبة باألولویة  (ج)
90) ً  ) بعد االنتھاء من إعداد النشر الدولي من الناحیة التقنیة، وجب نشر إخطار بذلك في الجریدة.ثانیا

 49القاعدة 
 22الصور والتراجم والرسوم بناء على المادة 

 اإلخطار 49.1

بكلیھما بناء یتعین على كل دولة متعاقدة تش����ترط تقدیم ترجمة أو بدفع رس����م وطني أو  ( أ )
 أن تخطر المكتب الدولي بما یأتي: 22على المادة 

 اللغات التي تطالب بترجمة لھا، ولغة الترجمة؛ "1"

 مقدار الرسم الوطني. "2"
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ً -(أ یتعین على كل دولة متعاقدة ال تش����ترط على مودع الطلب أن یقدم ص����ورة عن الطلب  )ثانیا
المكتب الدولي قد أرس���ل ص���ورة عن الطلب الدولي بناء على (حتى إن لم یكن  22الدولي بناء على المادة 

 ) أن تخطر المكتب الدولي بذلك.22عند انقضاء المھلة المطبقة بناء على المادة  47القاعدة 

ً -(أ ) باآلثار المنصوص علیھا 2(24یتعین على كل دولة متعاقدة تحتفظ وفقا ألحكام المادة  )ثانیا
معینة، حتى إن لم یكن مودع الطلب قد قدّم ص��ورة عن الطلب الدولي عند  ) إذا كانت دولة3(11في المادة 

 ، أن تخطر المكتب الدولي بذلك.22انقضاء المھلة المطبقة بناء على المادة 

ً -ینش����ر المكتب الدولي كل إخطار یتس����لمھ بناء على الفقرات (أ) أو (أ (ب) ً -) أو (أثانیا ) ثانیا
 في الجریدة في أقرب فرصة.

جرى تعدیل المتطلبات المشار إلیھا في الفقرة (أ) الحقاً، وجب على الدولة المتعاقدة  إذا (ج)
أن تخطر المكتب الدولي بھذا التعدیل. وینش���ر المكتب الدولي اإلخطار في الجریدة في أقرب فرص���ة. وإذا 

ن ھذا ترتب على ھذا التعدیل اش�������تراط إعداد ترجمة بإحدى اللغات غیر المنص�������وص علیھا من قبل، فإ
التعدیل ال یؤثر إال في الطلبات الدولیة المودعة بعد نش����ر اإلخطار في الجریدة بش����ھرین، وإال وجب على 

 الدولة المتعاقدة أن تحدد تاریخ تطبیق أي تعدیل.

 اللغات 49.2

یجب أن تكون اللغة التي یجوز اش���تراط إعداد الترجمات بھا اللغة الرس���میة للمكتب المعین. وإذا 
ك عدة لغات رس�������میة، فإنھ ال یجوز المطالبة بأي ترجمة إن كان الطلب الدولي محررا بواحدة كانت ھنا

منھا. وإذا كانت ھناك عدة لغات رس����میة ووجب تقدیم الترجمة، جاز لمودع الطلب أن یختار أي لغة منھا. 
قانون الوطني ینص وبالرغم من األحكام الس��ابقة في ھذه الفقرة، إذا كانت ھناك عدة لغات رس��میة، ولكن ال

 على استعمال األجانب لواحدة منھا، جاز اشتراط إعداد ترجمة إلى تلك اللغة.

ً (13البیانات المقدمة بناء على القاعدة  - 19اإلعالنات الصادرة بناء على المادة  49.3  4)ثانیا

) 1(19وھذه القاعدة، ینظر إلى كل إعالن ص�������ادر بناء على المادة  22ألغراض تطبیق المادة 
ً (13وإلى كل بیان مقدم بناء على القاعدة  یا على أنھما جزء من الطلب الدولي، مع مراعاة القاعدة  4)ثان

 (ج) و(ح).49.5

 استعمال استمارة وطنیة 49.4

 .22 ال یُلزم مودع الطلب باستعمال استمارة وطنیة عند إجراء األعمال المشار إلیھا في المادة

 وشروطھا المادیةمحتویات الترجمة  49.5

، تتض����من ترجمة الطلب الدولي الوص����ف (ش����رط مراعاة 22ألغراض تطبیق المادة  (أ)
ً -الفقرة (أ )) والمطالب ونص الرس������وم إن وجد والملخص. وتش������تمل الترجمة أیض������ا على ما یلي إن ثانیا

ً -جاقتضى ذلك المكتب المعین وشرط مراعاة الفقرات (ب) و(  ):ھ) و(ثانیا

 ة،على العریض "1"
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لت بش�����كل  "2" وعلى المطالب حس�����ب ما أودعت وعدلت (تقدَّم المطالب حس�����ب ما عدِّ
(أ) وتحّل محّل جمیع المطالب المودعة في 46.5ترجمة للمجموعة الكاملة من المطالب المقدمة بناء على القاعدة 

 ،19األصل)، إن كانت قد عدلت بناء على المادة 

 وتصحب بصورة عن الرسوم. "3"

ً -(أ ال یجوز ألي مكتب معین أن یطلب من مودع الطلب تزویده بترجمة عن أي نص یرد  )ثانیا
ستوفي القاعدة  سلي من الوصف إذا كان ذلك الجزء ی سل (د) ویتضمن 1.12في الجزء الخاص بالكشف الت

د نص�����ا دخیال معتمدا على اللغة بلغة مقبولة في المكتب المعین لذلك الغرض، باس�����تثناء الحالة التي قد یعم
فیھا مكتب معین یزّود موّردي قواعد البیانات بالكش���وف التس���لس���لیة إلى اش���تراط تقدیم ترجمة عن الجزء 
الخاص بالكش���ف التس���لس���لي من الوص���ف إلى اللغة اإلنكلیزیة، وفقا للتعلیمات اإلداریة، إذا لم یكن النص 

 .الدخیل المعتمد على اللغة واردا باللغة اإلنكلیزیة

مكتب معین یش�����ترط تقدیم ترجمة للعریض�����ة أن یس�����لم للمودع نس�����خا یتعین على كل  (ب)
مجانیة عن استمارة العریضة باللغة التي ترجمت إلیھا. ویجب أال یكون شكل ومحتوى استمارة العریضة 

. وعلى 4و 3المعدة باللغة التي ترجمت إلیھا مختلفین عن ش������كل ومحتوى العریض������ة بناء على القاعدتین 
ال تتض��من ترجمة اس��تمارة العریض��ة أس��ئلة بش��أن أي معلومات غیر مطلوبة في وجھ الخص��وص، یجب أ

 العریضة كما أودعت. ویكون استعمال ترجمة استمارة العریضة اختیاریا.

مادة  (ج) ناء على ال قدم المودع ترجمة لإلعالن الص�������ادر ب جاز للمكتب 1(19إذا لم ی  ،(
 المعین أن یھمل ھذا اإلعالن.

ً -ج( م المودع إلى المكتب المعین الذي یش�������ترط ترجمة للمطالب المودعة وترجمة )  إذا قدثانیا
" إحدى الترجمتین المطلوبتین فقط، جاز للمكتب المعین أن یھمل 2للمطالب المعدلة بناء على الفقرة (أ)"

المطالب المقدمة دون ترجمة أو أن یدعو المودع إلى تقدیم الترجمة الناقص������ة خالل مھلة معقولة حس������ب 
ح��ال، على أن تح��دد في كت��اب ال��دعوة. وإذا اخت��ار المكت��ب المعین أن ی��دعو المودع إلى تق��دیم الترجم��ة ال

 الناقص�������ة ولم یقدمھا المودع في المھلة المحددة في كتاب الدعوة، جاز للمكتب المعین أن یھمل المطالب
 المقدمة دون ترجمة أو أن یعتبر الطلب الدولي مسحوبا.

 على نص ما، فإن ترجمة ھذا النص تقدم في ش���كل ص���ورة عن إذا احتوى أي رس���م (د)
 الرسم األصلي مع الترجمة ملصوقة على النص األصلي، أو في شكل رسم تم إعداده من جدید.

على كل مكتب معین یش���ترط تقدیم نس���خة عن الرس���وم بناء على الفقرة (أ)، إذا لم یقدم  (ھ)
، أن یدعو المودع إلى تقدیم ھذه النسخة في مھلة 22ى المادة المودع ھذه النسخة في المھلة المطبقة بناء عل

 معقولة حسب الحال، على أن تحدد في كتاب الدعوة.

 إلى أي لغة. ”.Fig“لیس من الضروري أن یترجم المصطلح  (و)

م بناء على الفقرة  (ز) إذا لم یكن أي من نس��خ الرس��وم أو یكن الرس��م المعد من جدید، مّما قُدِّ
، جاز للمكتب المعین أن یدعو المودع إلى 11، یفي بالش����روط المادیة المش����ار إلیھا في القاعدة (ھ)(د) أو 

 تصحیح أوجھ النقص في مھلة معقولة حسب الحال، على أن تحدد في كتاب الدعوة.



 
 الالئحة التنفیذیة لمعاھدة التعاون بشأن البراءات 

153 

عدة  (ح) م بن�اء على الق�ا ُقدِّ ً (13إذا لم یق�دم المودع ترجم�ة للملخص أو ألي بی�ان  ، 4)ثانی�ا
ب المعین إذا رأى أن الترجمة ض���روریة أن یدعو المودع إلى تقدیم ھذه الترجمة في مھلة وجب على المكت

 معقولة حسب الحال، على أن تحدد في كتاب الدعوة.

ینش���ر المكتب الدولي في الجریدة معلومات عن متطلبات وممارس���ات المكاتب المعینة  (ط)
 وفقا للجملة الثانیة من الفقرة (أ).

مكتب معین أن یش�������ترط أن تفي ترجمة الطلب الدولي بش�������روط مادیة ال یجوز ألي  (ي)
 خالف تلك المنصوص علیھا بالنسبة إلى الطلب الدولي حسب ما أودع.

، وجب أن تتض������من 37.2إذا وض������عت إدارة البحث الدولي اس������ما بناء على القاعدة  (ك)
 الترجمة االسم الذي وضعتھ تلك اإلدارة.

ً ث�ا-(جإذا لم تكن الفقرة  (ل) ) أو الفقرة (ك) متمش�������ی��ة مع الق��انون الوطني ال�ذي یطبق��ھ نی��ا
دامت ال تتمش�����ى مع ذلك  ، ال تطبق الفقرة المعنیة على ذلك المكتب ما1991 ویولی 12المكتب المعین في 

. وعلى 1991دیسمبر  31القانون، شریطة أن یخطر المكتب المعیّن المكتب الدولي بذلك في موعد أقصاه 
 8بعد أن یتسلمھ.أن ینشر اإلخطار في الجریدة في أقرب فرصة المكتب الدولي 

 229ردّ الحقوق بعد إغفال أداء األعمال المشار إلیھا في المادة  49.6

مادة  ) أ ( یھ في ال لدولي المنص�������وص عل ) ألن مودع الطلب 3(11إذا زال أثر الطلب ا
في غض�����ون المھلة المطبقة، وجب على المكتب المعیَّن،  22أداء األعمال المش�����ار إلیھا في المادة  أغفل
من ھذه القاعدة، أن یردّ حقوق مودع (ھ) على التماس من مودع الطلب ومع مراعاة الفقرات (ب) إلى  بناء

د حدث عن غیر قص��د أو أن عدم الطلب الدولي فیما یتعلق بذلك الطلب إذا تبیّن لھ أن عدم االمتثال للمھلة ق
االمتثال لتلك المھلة قد حدث بالرغم من إبداء العنایة الالزمة في ظروف الحال، حس�������ب اختیار المكتب 

 المعیَّن.

یق��دَّم االلتم��اس المنص�������وص علی��ھ في الفقرة (أ) إلى المكت��ب المعیَّن وتؤدَّى األعم��ال  (ب)
 رتین التالیتین، مع األخذ بالفترة التي تنقضي أوال:في غضون إحدى الفت 22المشار إلیھا في المادة 

                                                           
تنشر تلك المعلومة أیضا على موقع الویبو اإللكتروني:  مالحظة الناشر: 8

>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html<. 
على أي طلب دولي یكون تاریخ إیداعھ الدولي  49.6من القاعدة  (ھ)ال تطبق الفقرات من (أ) إلى  مالحظة الناشر: 9

 یلي: ، شریطة ما2003قبل األول من ینایر 
"، على أي طلب دولي یكون تاریخ 3، شرط مراعاة البند "(ھ)(أ) إلى 49.6تنطبق القاعدة  "1" 

أو  2003بشأنھ في األول من ینایر  22 وتنقضي المھلة المطبقة بناء على المادة 2003سابقاً لألول من ینایر  إیداعھ الدولي
 بعده؛

"، على أي طلب دولي یكون تاریخ إیداعھ الدولي 3، شرط مراعاة البند "76.5تنطبق القاعدة  "2" 
أو بعده، في  2003) بشأنھ في األول من ینایر 1(39 ادةوتنقضي المھلة المطبقة بناء على الم 2003سابقاً لألول من ینایر 

 ؛76.5 بموجب القاعدة(ھ) (أ) إلى 49.6حدود تطبیق القاعدة الجدیدة 
 ، بأن الفقرات49.6 (و) من القاعدة إذا أخطر المكتب المعیّن المكتب الدولي، بناء على الفقرة "3" 

" من ھذه الفقرة 2" و"1الوطني الذي یطبقھ ذلك المكتب، فإن البندین " من تلك القاعدة ال تتمشى مع القانون(ھ) من (أ) إلى 
" 2003تطبق في ما یخص ذلك المكتب، على أن یستعاض عن كل إشارة في البندین المذكورین إلى "األول من ینایر 

 حیز التنفیذ بالنسبة إلى ذلك المكتب.(ھ) (أ) إلى 49.6 بإشارة إلى تاریخ دخول القاعدة
مكتب الدولي أي معلومات یتسلمھا بشأن عدم التمشي مع تلك القاعدة في الجریدة وعلى موقع الویبو التالي: وینشر ال

>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html<. 
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فترة ش���ھرین اعتبارا من تاریخ إزالة س���بب عدم االمتثال للمھلة المطبقة بناء على المادة  "1"
22، 

 ؛22شھرا اعتبارا من تاریخ انقضاء المھلة المطبقة بناء على المادة  12فترة  "2"

تماس في أي وقت الحق إذا س����مح بذلك القانون الوطني الذي ش����ریطة أنھ یجوز لمودع الطلب أن یقدّم االل
 یطبقھ المكتب المعیَّن.

یجب أن یبیّن االلتماس المقدّم بناء على الفقرة (أ) األس���باب التي أدّت إلى عدم االمتثال  (ج)
 .22للمھلة المطبقة بناء على المادة 

 یَّن ما یلي:یجوز أن یشترط القانون الوطني الذي یطبّقھ المكتب المع (د)

 تسدید رسم لقاء تقدیم التماس بناء على الفقرة (أ)؛ "1"

 إیداع إعالن أو دلیل آخر یدعم األسباب المشار إلیھا في الفقرة (ج). "2"

ال یجوز للمكتب المعیَّن أن یرفض التماس��ا مقدّما بناء على الفقرة (أ) دون إتاحة الفرص��ة  (ھ)
 في غضون مھلة تكون معقولة في ظروف الحال. زمعبشأن الرفض الملمودع الطلب كي یدلي بمالحظاتھ 

المكتب المعیَّن، في  متمش��یة مع القانون الوطني الذي یطبقھ(ھ) إذا لم تكن الفقرات (أ) إلى  (و)
المكتب المعیَّن ما دامت ال تتمش�����ى مع ذلك القانون،  ، فإنھا ال تطبق فیما یتعلق بذلك2002األول من أكتوبر 

نایر  یحیط المكتب المذكور المكتب ش������رط أن بذلك في األول من ی ماً  على أكثر تقدیر.  2003الدولي عل
 10الجریدة في أقرب فرصة.ویتعیّن على المكتب الدولي أن ینشر المعلومات المتسلمة بھذا الشأن في 

ً (49القاعدة   )ثانیا
 البیانات المتعلقة بالحمایة المنشودة

 ألغراض المعالجة الوطنیة

49) ً  اختیار أنواع معینة من الحمایة 1)ثانیا

إذا رغ��ب مودع الطل��ب في أن یع��ام��ل الطل��ب ال��دولي، في دول��ة معین��ة تنطبق علیھ��ا  ( أ )
للحصول  ، كما لو كان طلباً للحصول على أحد أنواع الحمایة المشار إلیھا في تلك المادة، ولیس43 المادة

 .22 كتب المعیّن عند أداء األعمال المشار إلیھا في المادةعلى براءة، على مودع الطلب أن یبیّن ذلك للم

إذا رغ��ب مودع الطل��ب في أن یع��ام��ل الطل��ب ال��دولي، في دول��ة معین��ة تنطبق علیھ��ا  (ب)
، 43 ، كما لو كان طلباً للحص����ول على نوعین أو أكثر من أنواع الحمایة المش����ار إلیھا في المادة44 المادة

وأن یحدد نوع  22 للمكتب المعین عند أداء األعمال المش���ار إلیھا في المادةعلى مودع الطلب أن یبیّن ذلك 
 الحمایة المنشودة في المرتبة األولى ونوع الحمایة المنشودة في المرتبة الثانیة، عند االقتضاء.

طلباً إذا رغب مودع الطلب في أن یعامل الطلب الدولي، في دولة معیّنة، كما لو كان  (ج)
في  اءة إض���افیة أو ش���ھادة إض���افیة أو ش���ھادة مخترع إض���افیة أو نموذج منفعة إض���افي،للحص���ول على بر

                                                           
تنشر تلك المعلومة أیضا على موقع الویبو اإللكتروني:  مالحظة الناشر: 10
>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html<. 
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الحالتین المشار إلیھما في الفقرتین (أ) و(ب)، على مودع الطلب أن یبیّن الطلب الرئیسي المعني أو البراءة 
 .22 المادةالرئیسیة المعنیة أو السند الرئیسي اآلخر المعني، عند أداء األعمال المشار إلیھا في 

إذا رغب مودع الطلب في أن یعامل الطلب الدولي، في دولة متعاقدة، كما لو كان طلب  (د)
تكملة أو تكملة جزئیة لطلب س���ابق، على مودع الطلب أن یبیّن ذلك للمكتب المعین عند أداء األعمال المش���ار 

 وأن یذكر الطلب الرئیسي المعني. 22 إلیھا في المادة

ناء على الفقرة (أ) عند أداء األعمال إذا لم یرد م (ھ) یان ص�������ریح ب ن مودع الطلب أي ب
والذي س��دده مودع الطلب كان  22 ، ولكن الرس��م الوطني المش��ار إلیھ في المادة22 المش��ار إلیھا في المادة

لب معادالً للرسم الوطني المحدد لنوع معین من الحمایة، فإن تسدید ذلك الرسم یعتبر بیاناً برغبة مودع الط
في أن یعامل الطلب الدولي كما لو كان طلباً لذلك النوع من الحمایة، ویتولى المكتب المعین إخطار مودع 

 الطلب بذلك.

49) ً  موعد تقدیم البیانات 2)ثانیا

 ال یجوز ألي مكتب معین أن یش�������ترط على مودع الطلب أن یقدم، قبل أداء األعمال ( أ )
ً (49 من البیانات المش�����ار إلیھا في القاعدة ، أي بیان22 المش�����ار إلیھا في المادة مودع  أو أي بیان بأن 1)ثانیا

 وطنیة أو براءة إقلیمیة عند االقتضاء. الطلب ینشد الحصول على براءة

ناً من ذلك القبیل أو یتحول من نوع إلى نوع آخر من  (ب) یا یجوز لمودع الطلب أن یقدم ب
إذا س�������مح بذلك القانون الوطني الذي یطبقھ المكتب المعین الحمایة، عند االقتض�������اء، في أي وقت الحق، 

 المعني.

ً (49القاعدة   )ثالثا
 أثر رد حق األولویة لدى مكتب تسلم الطلبات

 ورد حق األولویة لدى المكتب المعیّن

49) ً  أثر رد حق األولویة لدى مكتب تسلم الطلبات 1)ثالثا

ً (26 على القاعدة إذا رد مكتب تس����لم الطلبات حق األولویة بناء ( أ ) على أس����اس ما  3)ثانیا
رآه من أن عدم إیداع الطلب الدولي في غض�������ون مھلة األولویة قد حدث بالرغم من إیالء العنایة الواجبة 

 (ج). المطلوبة في ظروف الحال، یكون ذلك الرد نافذا في كل دولة معیّنة، شرط مراعاة الفقرة

ً (26 األولویة بناء على القاعدةإذا رد مكتب تس����لم الطلبات حق  (ب) على أس����اس ما  3)ثانیا
رآه من أن عدم إیداع الطلب الدولي في غض���ون فترة األولویة كان غیر مقص���ود، یكون ذلك الرد نافذا في 
أي دولة معیّنة ینص قانونھا الوطني المطبق على رد حق األولویة على أس����اس ذلك المعیار أو معیار آخر 

 (ج). ذلك المعیار من وجھة نظر المودعین، شرط مراعاة الفقرة یكون أكثر مؤاتاة من

ً (26 ال یكون قرار مكتب تس���لم الطلبات برد حق األولویة بناء على القاعدة (ج) نافذا  3)ثانیا
في دولة معیّنة یرى فیھا المكتب المعیّن أو محكمة أو أي ھیئة مختص�������ة أخرى في تلك الدولة المعیّنة أو 

ً (26 حد الش��روط المنص��وص علیھا في القاعدةتعمل باس��مھا أن أ " أو (ج) لم یس��توف 1(أ) أو (ب)"3)ثانیا
ً (26 مع مراعاة األس��باب المذكورة في االلتماس المقدم إلى مكتب تس��لم الطلبات بناء على القاعدة (أ) 3)ثانیا

ً (26 وأي إعالن أو دلیل آخر مودع لدى مكتب تسلم الطلبات بناء على القاعدة  ".3"(ب)3)ثانیا
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ال یراجع المكتب المعیّن قرار مكتب تس�������لم الطلبات ما لم یكن باإلمكان أن یكون لدیھ  (د)
(ج). وفي ھذه الحالة، یخطر المكتب المعیّن  ش��ك معقول في اس��تیفاء أحد الش��روط المش��ار إلیھا في الفقرة

بمالحظاتھ في غض��ون  المودع بذلك ذاكرا األس��باب الداعیة إلى ذلك الش��ك ومتیحا للمودع فرص��ة لإلدالء
 مھلة معقولة.

ال تكون أي دولة معیّنة ملزمة بقرار ص����ادر عن مكتب تس����لم الطلبات برفض التماس  (ھ)
ً (26 بناء على القاعدة  لرد حق األولویة. 3)ثانیا

إذا رفض مكتب تس��لم الطلبات التماس��ا لرد حق األولویة، جاز ألي مكتب معیّن اعتبار  (و)
ً (49 التماس للرد مقدم إلى ذلك المكتب المعیّن بناء على القاعدةذلك االلتماس بمثابة  (أ) في غض���ون 2)ثالثا

 المھلة المنصوص علیھا في تلك القاعدة.

، تتماش�����ى مع القانون الوطني 2005أكتوبر  5إذا لم تكن الفقرات من (أ) إلى (د)، في  (ز)
دامت ال تتماش��ى مع ذلك  ة إلى ذلك المكتب ماالذي یطبقھ المكتب المعیّن، فإن تلك الفقرات ال تطبق بالنس��ب

. وینش�����ر 2006أبریل  5القانون، ش�����رط أن یعلم المكتب المذكور المكتب الدولي بذلك في موعد أقص�����اه 
 11المكتب الدولي المعلومة التي یتسلمھا في الجریدة في أقرب فرصة.

49) ً  المعیّنرد حق األولویة في المكتب  2)ثالثا

الطلب الدولي مطالبة بأولویة طلب س�������ابق وكان لذلك الطلب الدولي إذا وردت في  ( أ )
تاریخ إیداع دولي الحق للتاریخ الذي انقض��ت فیھ فترة األولویة ولكنھ یقع ض��من فترة ش��ھرین اعتبارا من 

(ب)، حق األولویة إذا رأى المكتب  ذلك التاریخ، یرد المكتب المعیّن، بناء على التماس المودع وفقا للفقرة
لدولي في غض�������ون فترة أ یداع الطلب ا قھ ("معیار الرد") مس�������توفى، أي أن عدم إ لذي یطب ن المعیار ا

 األولویة:

 قد حدث بالرغم من إیالء العنایة الواجبة في ظروف الحال؛ "1"

 أو كان غیر مقصود. "2"

 ویطبق كل مكتب معیّن واحدا على األقل من ھذین المعیارین ویجوز لھ أن یطبق كلیھما.

 (أ) بما یلي: یجب أن یفي االلتماس المقدم بناء على الفقرة ب)(

یودع االلتماس لدى المكتب المعیّن في مھلة ش�������ھر اعتبارا من المھلة المطبقة  "1"
أو یودع، في حال قدم مودع الطلب التماس�������ا ص�������ریحا إلى المكتب المعیّن بناء على  22 بناء على المادة

 ؛تسلم المكتب المعیّن لذلك الطلب بارا من تاریخ)، في مھلة شھر اعت2(23القاعدة 

فترة األولویة ومن ویذكر األسباب الداعیة إلى عدم إیداع الطلب الدولي في غضون  "2"
 (ج)؛ المحبذ أن یكون مشفوعا بأي إعالن أو دلیل آخر تقتضیھ الفقرة

 (د). وأن یكون مصحوبا بأي رسم مقابل التماس الرد وتقتضیھ الفقرة "3"

                                                           
تنشر تلك المعلومة أیضا على موقع الویبو اإللكتروني:  مالحظة الناشر: 11
>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html<. 
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یجوز للمكتب المعیّن أن یقتض��ي إیداع إعالن أو دلیل آخر یؤید بیان األس��باب المش��ار  (ج)
 مع ذلك البیان في غضون مھلة تكون معقولة في ظروف الحال. "2(ب)" إلیھ في الفقرة

(أ) محل رس������م یفرض������ھ المكتب المعیّن  یجوز أن یكون تقدیم التماس بناء على الفقرة (د)
 ھ نظیر التماس الرد.ویُدفع لھ أو لفائدت

ناء على الفقرة (ھ) ماس�������ا مقدما ب مل أو  ال یجوز للمكتب المعیّن أن یرفض الت كا بال (أ)، 
جزئیا، من غیر أن یتیح للمودع فرص����ة اإلدالء بمالحظات حول الرفض المزمع في غض����ون مھلة تكون 

مع إلى المودع مع أي معقولة في ظروف الحال. ویجوز للمكتب المعیّن أن یرس�������ل إخطارا بالرفض المز
 (ج). دعوة إلیداع إعالن أو دلیل آخر بناء على الفقرة

إذا كان القانون الوطني الذي یطبقھ المكتب المعیّن ینص على ش�����روط بش�����أن رد حق  (و)
و(ب) من وجھة نظر المودعین، جاز األولویة ھي أفض���ل من الش���روط المنص���وص علیھا في الفقرتین (أ) 

البت في حق األولویة، أن یطبق الش��روط المنص��وص علیھا في القانون الوطني المطبق للمكتب المعیّن، عند 
 بدال من شروط ھاتین الفقرتین.

یُعلم كل مكتب معیّن المكتب الدولي بالمعیار الذي یطبقھ على رد الحق وبأي ش�������روط  (ز)
رات الحقة في ذلك الش���أن. (و)، عند االقتض���اء، وبأي تغیی ینص علیھا القانون الوطني المطبق وفقا للفقرة

 وینشر المكتب الدولي تلك المعلومة في الجریدة في أقرب فرصة.

، تتماش���ى مع القانون الوطني 2005أكتوبر  5إذا لم تكن الفقرات من (أ) إلى (ز)، في  (ح)
دامت ال تتماشى مع ذلك القانون،  الذي یطبقھ المكتب المعیّن، فإن تلك الفقرات ال تطبق في ذلك المكتب ما
. وینش������ر المكتب 2006أبریل  5ش������رط أن یعلم المكتب المذكور المكتب الدولي بذلك في موعد أقص������اه 

 12الدولي المعلومة التي یتسلمھا في الجریدة في أقرب فرصة.

 50القاعدة 
 )3(22الحق المنصوص علیھ في المادة 

 ممارسة الحق 50.1

لدول  ( أ ) قدة التي تمنح مھال تنقض�������ي بع�د المھ�ل المنص�������وص علیھ�ا في على ا المتع�ا
 ) أن تخطر المكتب الدولي بالمھل المحددة بھذا الشكل.2) أو (1(22 المادة

ینش�������ر المكتب الدولي اإلخطارات التي یتس�������لمھا بناء على الفقرة (أ) في الجریدة في  (ب)
 أقرب فرصة.

الدولیة ھل المحددة سابقا نافذة بالنسبة إلى الطلبات تصبح اإلخطارات المتعلقة بتخفیض الم (ج)
 المودعة بعد التاریخ الذي ینشر فیھ المكتب الدولي اإلخطار بثالثة أشھر.

                                                           
تنشر تلك المعلومة أیضا على موقع الویبو اإللكتروني:  مالحظة الناشر: 12
>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html<. 
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تص�����بح اإلخطارات المتعلقة بتمدید المھل المحددة س�����ابقا نافذة ما أن ینش�����رھا المكتب  (د)
قید النظر في تاریخ ذلك النشر أو تودع بعد ذلك  الدولي في الجریدة بالنسبة إلى الطلبات الدولیة التي تكون

 التاریخ، أو في تاریخ الحق إن حددت الدولة المتعاقدة التي تجري اإلخطار ذلك التاریخ الالحق.

 51القاعدة 
 المراجعة بمعرفة المكاتب المعینة

 المھلة المحددة لطلب إرسال الصور 51.1

)(ج) بش���ھرین اعتبارا من تاریخ اإلخطار المرس���ل إلى 1(25تحدد المھلة المش���ار إلیھا في المادة 
 ".2"29.1(ج) أو 24.2" أو 1"20.4مودع الطلب بناء على القاعدة 

 صورة عن اإلخطار 51.2

)، وطلب إلى المكتب الدولي بناء على 1(11إذا تس���لم مودع الطلب قرارا س���لبیا بناء على المادة 
ب الدولي المزعوم إلى أحد المكاتب التي س�����ماھا بغرض ) أن یرس�����ل ص�����ورا عن ملف الطل1(25المادة 

 ".1"20.4تعیینھا، وجب علیھ أن یرفق بھذا الطلب صــورة عــن اإلخطار المشار إلیھ في القاعدة 

 المھلة المحددة لتسدید الرسم الوطني وتقدیم الترجمة 51.3

تنقض������ي فیھ المھلة  )(أ) في الوقت نفس������ھ الذي2(25تنقض������ي المھلة المش������ار إلیھا في المادة 
 .51.1المنصوص علیھا في القاعدة 

ً (51القاعدة   )ثانیا

 بعض المتطلبات الوطنیة المقبولة
 27بناء على المادة 

51) ً  المقبولةبعض المتطلبات الوطنیة  1)ثانیا

یجوز أن یُطلب من المودع بناء على القانون الوطني الذي یطبقھ المكتب المعین أن یقدم  ( أ )
ً (51وشرط مراعاة القاعدة  27یأتي وفقا للمادة  بخاصة ما  :2)ثانیا

 أي وثیقة تتعلق بھویة المخترع، "1"

 أي وثیقة تتعلق بحق المودع في طلب البراءة أو الحصول علیھا، "2"

 أي وثیقة تتض����من أي دلیل على حق المودع في المطالبة بأولویة طلب س����ابق "3"
 إذا لم یكن ھو الذي أودع الطلب السابق أو إذا تغیر اسمھ بعد تاریخ إیداع الطلب السابق،

أي وثیقة تحتوي على حلف للیمین أو إعالن بأبوة االختراع إذا ورد في الطلب  "4"
، توفیر حلف للیمین أو إعالن ب��أبوة 2012أكتوبر  9ال��دولي تعیین دول��ة یقتض�������ي ق��انونھ��ا الوطني، في 

 اع،االختر
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الجدة، أي إثبات بخص��وص حاالت الكش��ف غیر الض��ارة أو االس��تثناءات لعدم توفر  "5"
الكش���ف التي  نظیر حاالت الكش���ف الناجمة عن س���وء االس���تعمال وحاالت الكش���ف في بعض المعارض وحاالت

 یكون المودع مسؤوال عنھا وتقع في فترة معینة،

س�������بة إلى الدولة المعیّنة تأكیداً توقیع مودع الطلب الذي لم یوقع العریض�������ة بالن "6"
 للطلب الدولي،

" 3" و"2(أ)"4.5 أي بیان غیر متوفر في البیانات المش�����ترطة بناء على القاعدة "7"
 ؛بشأن مودع الطلب بالنسبة إلى الدولة المعیّنة

ترجمة ألي عنص������ر أو جزء ُمودَع خطأً وُحذف من الطلب الدولي وفقاً للقاعدة  "8"
5.20) ً ً (82أو (ج)، في الحاالت الُمشار إلیھا في القاعدة )(ب) ثانیا  .1)ثالثا

)، بما 7(27یجوز أن یقض�������ي القانون الوطني الذي یطبقھ المكتب المعین، وفقا للمادة  (ب)
 یأتي:

أن یمثل المودَع وكیٌل معترف بھ لدى ذلك المكتب أو أن یبین المودع عنوانا لھ  "1"
 اإلخطارات أو االثنین معاً،في الدولة المعینة بغرض تسلم 

 أن یفوض المودع الوكیل الذي یمثلھ عند الضرورة على الوجھ الصحیح. "2"

)، بتقدیم 1(27یجوز أن یقضي القانون الوطني الذي یطبقھ المكتب المعین، وفقا للمادة  (ج)
 الطلب الدولي أو ترجمتھ أو أي وثیقة أخرى تتعلق بھ بعدة نسخ.

"، 2)"2(27 قانون الوطني الذي یطبقھ المكتب المعین، وفقا للمادةیجوز أن یقض������ي ال (د)
 بما یلي:

أن یتحقق المودع أو الشخص الذي ترجم الطلب الدولي من صحة ترجمة الطلب  "1"
 ، في إعالن یفید أن الترجمة كاملة وسلیمة في حدّ علمھ،22الدولي المقدمة من المودع بناء على المادة 

 سلطات العامة أو مترجم محلف على تلك الترجمة.أن تصدق إحدى ال "2"

، بأن یقدم 27یجوز أن یقض����ي القانون الوطني الذي یُطبقھ المكتب المعین، وفقا للمادة  (ھ)
 في الحالتین التالیتین: المودع ترجمة لوثیقة األولویة، علما بأن تلك الترجمة ال یجوز المطالبة بھا إال

ولویة تؤثر في البت في أھلیة االختراع للبراءة من إذا كانت ص���حة المطالبة باأل "1"
 ؛عدم أھلیتھ

أو إذا كان مكتب تس������لم الطلبات قد اعتمد تاریخ اإلیداع الدولي بناء على القاعدة  "2"
ً (5.20(د) أو 5.20" أو 2(ب)"3.20 )(د) على أس������اس تض������مین عنص������ر أو جزء باإلحالة بناء على ثانیا

ً (82لبت، بناء على القاعدة ألغراض ا 6.20و 18.4القاعدتین  (ب)، في أن ذلك العنص������ر أو الجزء 1)ثالثا
وارد بالكامل في وثیقة األولویة المعنیة من عدمھ، وفي ھذه الحالة، یجوز أن یقتض���ي أیض���اً القانون الوطني 

م، إن تعلّق األمر بجزء من الوص�����ف أو المطالب أو ال رس�����وم، الذي یطبقھ المكتب المعیَّن من المودع أن یقدِّ
 بیاناً بالمكان الذي یرد فیھ ذلك الجزء في ترجمة وثیقة األولویة.
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51) ً  بعض الظروف التي ال یجوز فیھا المطالبة بوثائق أو أدلة 2)ثانیا

ال یجوز للمكتب المعیّن أن یطالب بأي وثائق أو أدلة، ما لم یكن من الممكن أن یكون  ( أ )
 ،لدیھ شك معقول في صحة البیانات المعنیة أو اإلعالن المعني 

ً (51بش�������أن ھویة المخترع (القاعدة  "1" ") (ما عدا الوثیقة التي تحتوي 1(أ)"1)ثانیا
ً (51(القاعدة على حلف للیمین أو إعالن بأبوة االختراع  ")، إذا وردت بیانات تتعلق بالمخترع، 4(أ)"1)ثانیا

"، في العریض��ة أو 1"17.4، في العریض��ة، أو إذا ورد إعالن بھویة المخترع، وفقا للقاعدة 6.4وفقا للقاعدة 
م ذلك اإلعالن مباشرة إلى المكتب المعیّن؛  قُدِّ

براءة والحص���ول علیھا  بش���أن حق المودع، في تاریخ اإلیداع الدولي، في طلب "2"
قاعدة  ً (51(ال یا قاعدة 2(أ)"1)ثان قا لل ُقدم ذلك 2"4.17")، إذا ورد إعالن بذلك، وف "، في العریض�������ة أو 

 اإلعالن مباشرة إلى المكتب المعیّن؛

بش����أن حق المودع، في تاریخ اإلیداع الدولي، في المطالبة بأولویة طلب س����ابق  "3"
قاعدة  ً (51(ال یا قاعدة  ")، إذا3(أ)"1)ثان قا لل ُقدم ذلك 3"4.17ورد إعالن بذلك، وف "، في العریض�������ة أو 

 ؛عالن مباشرة إلى المكتب المعیّناإل

م��م���ا ی��ح��ت��وي ع��ل��ى ح��ل��ف ل��ل��ی��م��ی��ن أو إع��الن ب���أب��وة االخ��ت��راع (ال��ق���اع���دة  "4"
51) ً "، في العریض�������ة أو ُقدم ذلك 4"17.4")، إذا ورد إعالن بأبوة االختراع، وفقا للقاعدة 4(أ)"1)ثانیا
 ن.عالن مباشرة إلى المكتب المعیّ اإل

51) ً  إمكانیة استیفاء المتطلبات الوطنیة 3)ثانیا

ً (51إذا لم یُس����توف أي من المتطلبات المش����ار إلیھا في القاعدة  ( أ ) " 4" إلى "1(أ)"1)ثانیا
أو أي من المقتض���یات األخرى في القانون الوطني الذي یطبقھ المكتب المعیّن مما قد یطبقھ (ھ) و(ج) إلى 

، 22 المادة)، خالل الفترة ذاتھا التي یتعیّن فیھا االمتثال لمقتض�����یات 2) أو (1(27ذلك المكتب وفقا للمادة 
عن ش����ھرین  ى االمتثال لتلك المقتض����یات خالل مھلة ال تقلتعیّن على المكتب المعیّن أن یدعو المودع إل

اعتبارا من تاریخ الدعوة. ویجوز للمكتب المعیّن أن یطالب المودع بدفع رس����م مقابل االمتثال للمقتض����یات 
 الوطنیة بناء على الدعوة.

إذا لم تس���توف أي من مقتض���یات القانون الوطني الذي یطبقھ المكتب المعیّن مما یجوز  (ب)
)، خالل الفترة ذاتھا التي یتعیّن االمتثال فیھا لمقتض�������یات 7) أو (6(27لك المكتب أن یطبقھ وفقا للمادة لذ

 ، تعیّن أن تتاح للمودع فرصة لالمتثال لتلك المقتضیات بعد انقضاء تلك الفترة.22المادة 

یطبقھ ، ال تتمش������ى مع القانون الوطني الذي 2000مارس  17إذا كانت الفقرة (أ)، في  (ج)
المكتب المعیّن على المھلة المش��ار إلیھا في تلك الفقرة، فإن الفقرة المذكورة ال تطبق على ذلك المكتب فیما 
یتعلق بتلك المھلة ما دامت الفقرة المذكورة ال تتمش���ى مع ذلك القانون، ش���ریطة أن یخطر المكتب المذكور 

عین على المكتب الدولي نش�����ر الخبر الوارد . ویت2000نوفمبر  30المكتب الدولي بذلك في موعد أقص�����اه 
 13إلیھ في الجریدة في أقرب فرصة.

                                                           
تنشر تلك المعلومة أیضا على موقع الویبو اإللكتروني:  مالحظة الناشر: 13
>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html<. 



 
 الالئحة التنفیذیة لمعاھدة التعاون بشأن البراءات 

161 

 52القاعدة 
 تعدیل المطالب والوصف والرسوم لدى المكاتب المعینة

 المھلة 52.1

في كل دولة معینة یبدأ فیھا فحص الطلب الدولي أو معالجتھ دون التماس خاص، یجب  ( أ )
أن یمارس ذلك الحق خالل  28لحق المنص����وص علیھ في المادة على مودع الطلب الراغب في ممارس����ة ا

 47.1. أما إذا لم یتم اإلبالغ المش���ار إلیھ في القاعدة 22ش���ھر من إتمام اإلجراءات المش���ار إلیھا في المادة 
، فإنھ یجب على مودع الطلب أن یمارس ذلك الحق بعد 22عند انقض�������اء المھلة المطبقة بناء على المادة 

اء ھذه المھلة بأربعة أش���ھر على األكثر. وفي كلتا الحالتین، یجوز لھ أن یمارس ذلك الحق في تاریخ انقض���
 أي تاریخ الحق إن كان القانون الوطني للدولة المعینة یسمح بذلك.

في كل دولة معینة ینص قانونھا الوطني على عدم الش������روع في الفحص إال بناء على  (ب)
رة التي یجوز فیھا لمودع الطلب أن یمارس الحق الممنوح بناء على المادة التماس خاص، تكون المھلة أو الفت

حالة فحص الطلبات ھي ذاتھا المھلة أو الفترة المنصوص علیھا في القانون الوطني إلیداع التعدیالت في  28
المطبقة بناء انقض��اء المھلة الوطنیة نزوال عند التماس خاص، ش��رط أال تنقض��ي تلك المھلة أو تقع الفترة قبل 

 على الفقرة (أ).

 الجزء جیم
 القواعد المتعلقة بالفصل الثاني من المعاھدة

 53القاعدة 
 طلب الفحص التمھیدي الدولي

 الشكل 53.1

یجب تقدیم طلب الفحص التمھیدي الدولي على اس�������تمارة مطبوعة أو نموذج مطبوع  ( أ )
س���تمارة المطبوعة والطلب المقدم بش���كل نموذج على الحاس���وب. وتحدد في التعلیمات اإلداریة تفاص���یل اال

 مطبوع على الحاسوب.

على مكتب تس�������لم الطلبات أو إدارة الفحص التمھیدي الدولي تقدیم نس�������خ مجانیة عن  (ب)
 االستمارة المطبوعة لطلب الفحص التمھیدي الدولي.

 المحتویات 53.2

 :یجب أن یحتوي طلب الفحص التمھیدي الدولي على ما یأتي ( أ )

 التماس؛ "1"

 بیانات عن مودع الطلب، وعن الوكیل إن وجد؛ "2"

 بیانات عن الطلب الدولي الذي یتعلق بھ؛ "3"

 بیان عن التعدیالت، عند االقتضاء. "4"
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 یجب توقیع طلب الفحص التمھیدي الدولي. (ب)

 االلتماس 53.3

ویس��تحس��ن أن یحرر على یجب أن یكون الغرض من االلتماس ما ھو منص��وص علیھ فیما بعد، 
یلتمس الموقع أدناه أن  -من معاھدة التعاون بش����أن البراءات  31الوجھ اآلتي: "طلب مقدم بناء على المادة 

 یكون الطلب الدولي المحدد فیما بعد موضع فحص تمھیدي دولي وفقا لمعاھدة التعاون بشأن البراءات".

 مودع الطلب 53.4

، وتطبق كذلك القاعدة 4.16و 4.4بمودع الطلب، تطبق القاعدتان بالنس������بة إلى البیانات المتعلقة 
 مع ما یلزم من تبدیل. 4.5

 الوكیل أو الممثل العام 53.5

في حالة تعیین وكیل أو ممثل عام، یجب بیان ذلك في طلب الفحص التمھیدي الدولي. وتطبَّق 
 دیل.مع ما یلزم من تب 4.7، وتطبَّق كذلك القاعدة 4.16و 4.4القاعدتان 

 تحدید الطلب الدولي 53.6

یجب تحدید الطلب الدولي باس����م وعنوان مودع الطلب، واس����م االختراع، وتاریخ اإلیداع الدولي 
(إن كان مودع الطلب یعرفھ) ورقم الطلب الدولي أو اس�������م مكتب تس�������لم الطلبات الذي أودع لدیھ الطلب 

 الدولي إذا كان مودع الطلب ال یعرف ذلك الرقم.

 اختیار الدول 53.7

یترتب على إیداع طلب للفحص التمھیدي الدولي اختیار جمیع الدول المتعاقدة التي تكون معیّنة 
 وملتزمة بالفصل الثاني من المعاھدة.

 التوقیع 53.8

یجب أن یوقع طلب الفحص التمھیدي الدولي إما المودع أو المودعون الذین یتقدمون بذلك الطلب 
 دع.إن كان ھناك أكثر من مو

 بیان عن التعدیالت 53.9

، وجب أن یوض���ح في البیان عن التعدیالت ما 19إذا أجریت تعدیالت بناء على المادة  ) أ (
 إذا كان المودع یرید ألغراض الفحص التمھیدي الدولي:

أن تؤخذ تلك التعدیالت بعین االعتبار. ومن المس����تحس����ن في ھذه الحالة أن تقدم  "1"
ال��دولي ص�������ورةٌ عن التع��دیالت وعن الكت��اب المطلوب بموج��ب الق��اع��دة  مع طل��ب الفحص التمھی��دي

 (ب)؛46.5

 .34أو أن تھمل تلك التعدیالت بتعدیل یجرى وفقا للمادة  "2"
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ولم تنقض المھل��ة المح��ددة إلی��داع تل��ك  19إذا لم تجر أي تع��دیالت بن��اء على الم��ادة  (ب)
تأجیل بدء الفحص التمھیدي الدولي وفقا للقاعدة  التعدیالت، جاز أن یذكر في البیان أن المودع یرغب في

، إذا كانت إدارة الفحص التمھیدي الدولي ترغب في بدء الفحص التمھیدي الدولي في الوقت ذاتھ (د)69.1
 .(ب)69.1 لبدء البحث الدولي وفقا للقاعدة

 مع طلب الفحص التمھیدي الدولي، وجب ذكر 34إذا قدمت أي تعدیالت وفقا للمادة  (ج)
 ذلك في البیان.

 54القاعدة 
 مودع الطلب المصرح لھ بتقدیم طلب الفحص التمھیدي الدولي

 محل اإلقامة والجنسیة 54.1

)، یحدد محل إقامة مودع الطلب أو تحدد جنس�������یتھ وفقا 2(31ألغراض تطبیق المادة  ( أ )
 (أ) و(ب)، شرط مراعاة أحكام الفقرة (ب).18.1للقاعدة 

التمھی��دي ال��دولي أن تلتمس، في الظروف المح��ددة في التعلیم��ات  على إدارة الفحص (ب)
اإلداریة، من مكتب تس��لم الطلبات أو من المكتب الوطني للدولة المتعاقدة المعنیة أو المكتب الوطني العامل 

ن نیابة عنھا إذا أودع الطلب الدولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتس�������لم الطلبات، أن یقرر ما إذا كا
مودع الطلب من المواطنین أو المقیمین في الدولة المتعاقدة التي یدعي أنھ من المواطنین أو المقیمین فیھا. 
تاح لمودع  یل. وت لك القب ماس من ذ بأي الت لدولي أن تخطر مودع الطلب  یدي ا وعلى إدارة الفحص التمھ

معني أن یبت في المس�����ألة في الطلب فرص�����ة لتقدیم حججھ مباش�����رة إلى المكتب المعني. وعلى المكتب ال
 أقرب فرصة.

 الحق في تقدیم طلب الفحص التمھیدي الدولي 54.2

) إذا كان المودع الذي 2(31یقوم الحق في تقدیم طلب الفحص التمھیدي الدولي بناء على المادة 
متعاقدة  قدم ذلك الطلب أو واحد على األقل من المودعین الذین قدموه إذا تعدد المودعون مقیما في دولة

ملتزمة بالفص������ل الثاني أو من مواطنیھا، وإذا كان الطلب الدولي قد أودع لدى أحد مكاتب تس������لم الطلبات 
 القائمة في إحدى الدول المتعاقدة الملتزمة بالفصل الثاني أو العاملة نیابة عنھا.

 الطلبات الدولیة المودعة لدى المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات 54.3

قاعدة  ناء على ال بات ب با لتس�������لم الطل باره مكت باعت لدولي  لدى المكتب ا لدولي  إذا أودع الطلب ا
لدولة المتعاقدة التي یكون مودع 3(أ)"19.1 یابة عن ا لدولي كما لو كان یعمل ن بار المكتب ا "، تعین اعت

 )(أ).2(31الطلب من مواطنیھا أو من المقیمین فیھا، ألغراض المادة 

 لطلب غیر المصرح لھ بتقدیم طلب للفحص التمھیدي الدوليمودع ا 54.4

إذا كان ال یحق للمودع أن یقدم طلبا للفحص التمھیدي الدولي، أو إذا كان ال یحق ألي مودع إن 
 ، فإن ھذا الطلب یعد كما لو لم یقدم.54.2كان ھناك أثر من مودع أن یقدم ذلك الطلب وفقا للقاعدة 
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ً (54القاعدة   )ثانیا

 تقدیم طلب الفحص التمھیدي الدوليمھلة 

54) ً  مھلة تقدیم طلب الفحص التمھیدي الدولي 1)ثانیا

مدتین  ( أ ) بل انقض�������اء أي ال لدولي في أي وقت ق یدي ا قدیم طلب الفحص التمھ یجوز ت
 التالیتین التي تنقضي آخر األمر:

المش��ار  ثالثة أش��ھر اعتباراً من تاریخ إرس��ال تقریر البحث الدولي أو اإلعالن "1"
ً (43 )(أ) والرأي المكتوب المعد بناء على القاعدة2(17إلیھ في المادة   إلى مودع الطلب؛ 1)ثانیا

 شھراً اعتباراً من تاریخ األولویة. 22أو  "2"

یعتبر أي طلب للفحص التمھیدي الدولي یكون مقدماً بعد انقض���اء المھلة المطبقة بناء  (ب)
 تولى إدارة الفحص التمھیدي الدولي إعالن ذلك.(أ) كما لو لم یقدم وت على الفقرة

 55القاعدة 
 اللغات (الفحص التمھیدي الدولي)

 لغة طلب الفحص التمھیدي الدولي 55.1

یجب تقدیم طلب الفحص التمھیدي الدولي باللغة التي وض�������ع بھا الطلب الدولي، أو باللغة التي 
النش��ر. ولكن، إذا كانت ترجمة الطلب الدولي مطلوبة نش��ر بھا ھذا الطلب إذا كان قد أودع بلغة خالف لغة 

 ، تعین أن یكون طلب الفحص التمھیدي الدولي بلغة تلك الترجمة.55.2بناء على القاعدة 

 ترجمة الطلب الدولي 55.2

ھا إدارة الفحص  ( أ ) غة تقبل ھا ل لدولي أو نش�������ر ب ھا الطلب ا غة التي أودع ب إذا لم تكن الل
لفة بفحص ذلك الطلب فحص�������ا تمھیدیا دولیا، وجب على مودع الطلب أن یقدم، إلى التمھیدي الدولي المك

جانب طلب الفحص التمھیدي الدولي، ترجمة للطلب الدولي بلغة تفي بالشرطین التالیین، مع مراعاة الفقرة 
 (ب):

 أن تكون لغة تقبلھا تلك اإلدارة، "1"

 أن تكون إحدى لغات النشر. "2"

ً -(أ تش���مل ترجمة الطلب الدولي إلى اللغة المش���ار إلیھا في الفقرة (أ) أي عنص���ر یجب أن  )ثانیا
مھ المودع بناء على القاعدة ) ھ("(د) أو 3)"1(11مش����ار إلیھ في المادة  ً (5.20(ب) أو 3.20یقدِّ )(ب) ثانیا

ً (5.20أو  ى عل اء(أ) وأي جزء من الوص�������ف أو المطالب أو الرس�������وم قدَّمھ المودع بن6.20)(ج) أو ثانیا
ً (5.20(ج) أو 5.20(ب) أو 5.20القاعدة  ً (5.20)(ب) أو ثانیا (أ) یعتبر واردا في الطلب 6.20)(ج) أو ثانیا

 (ب).6.20الدولي بناء على القاعدة 
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ً -(أ (أ)  تتأكد إدارة الفحص التمھیدي الدولي من ص�������حة أي ترجمة مقدَّمة بناء على الفقرة )ثانیا
دام امتثالھا لتلك الش�����روط ض�����روریا  ما 11 ار إلیھا في القاعدةمن حیث امتثالھا للش�����روط المادیة المش�����

 ألغراض الفحص التمھیدي الدولي.

إذا أرس�����لت ترجمة للطلب الدولي بإحدى اللغات المش�����ار إلیھا في الفقرة (أ) إلى إدارة  (ب)
دارة البحث (ب)، وكانت إدارة الفحص التمھیدي الدولي، شأنھا شأن إ23.1البحث الدولي بناء على القاعدة 

الدولي، جزءا من المكتب الوطني ذاتھ أو المنظمة الحكومیة الدولیة ذاتھا، فلیس من الض�������روري أن یقدم 
مودع الطلب ترجمة بناء على الفقرة (أ). وفي ھذه الحالة، یباش������ر الفحص التمھیدي الدولي على أس������اس 

 طلب ترجمة بناء على الفقرة (أ).(ب)، ما لم یقدم مودع ال23.1الترجمة المرسلة بناء على القاعدة 

ً -و(أ في الفقرة (أ) اط المنص����وص علیھوالش����رأحد  إذا لم یس����توف (ج) ً -) و(أثانیا ولم  )ثانیا
تكن الفقرة (ب) قابلة للتطبیق، تعین على إدارة الفحص التمھیدي الدولي أن تدعو مودع الطلب إلى تقدیم 

. وال الحال ظروففي خالل مھلة تكون معقولة  ل،أو التص���ویب المطلوب، حس���ب الحا الترجمة المطلوبة
تقل ھذه المھلة عن ش������ھر واحد اعتبارا من تاریخ الدعوة. وإلدارة الفحص التمھیدي الدولي أن تمددھا في 

 أي وقت قبل اتخاذ أي قرار.

(ج)،  إذا اس���تجاب مودع الطلب للدعوة في غض���ون المھلة المنص���وص علیھا في الفقرة (د)
المذكور یعتبر كما لو كان قد استوفي. وإذا لم یفعل مودع الطلب ذلك، وجب اعتبار طلب الفحص فإن الشرط 

 التمھیدي الدولي كما لو لم یقدم وتعین على إدارة الفحص التمھیدي الدولي إعالن ذلك.

 لغة التعدیالت والكتب وترجمتھا 55.3

یُنش�������ر بھا، تعیّن تقدیم أي تعدیل إذا كان الطلب الدولي قد أودع بلغة غیر اللغة التي  ) أ (
مادة  ناء على ال باش�������ر ب قاعدة  34یُ یھ في ال قاعدة 66.8وأي كتاب مش�������ار إل قاعدة 66.8(أ) وال (ب) وال

 (ج)، بلغة النشر، مع مراعاة الفقرة (ب).66.8(ب) المطبقة بموجب القاعدة 46.5

ر بلغة  ،55.2إذا كانت ترجمة الطلب الدولي مطلوبة بناء على القاعدة  (ب) تعین أن یحرَّ
 تلك الترجمة:

 أي تعدیل وأّي كتاب مشار إلیھ في الفقرة (أ)، "1"

مادة  "2" یھ في ال یل منص�������وص عل عد ناء على  19وأي ت تھ ب عا جب مرا ومن الوا
 (ب).46.5(ج) أو (د) وأي كتاب مشار إلیھ في القاعدة 66.1القاعدة 

 ین تقدیم ترجمة لھا أیضا.وإذا قدمت تلك التعدیالت أو الكتب بلغة أخرى، تع

إذا لم یقدّم التعدیل أو الكتاب باللغة المطلوبة بموجب الفقرتین (أ) أو (ب)، تعیّن على  (ج)
إدارة الفحص التمھیدي الدولي أن تدعو مودع الطلب إلى تقدیم التعدیل أو الكتاب باللغة المطلوبة خالل 

عن ش��ھر واحد اعتبارا من تاریخ الدعوة. وإلدارة  مھلة تكون معقولة حس��ب الظروف. وال تقل ھذه المھلة
 الفحص التمھیدي الدولي أن تمددھا في أي وقت قبل اتخاذ أي قرار.

إذا لم یس�������تج��ب مودع الطل��ب لل��دعوة إلى تق��دیم التع��دی��ل ب��اللغ��ة المطلوب��ة في المھل��ة  (د)
ص التمھیدي الدولي. وإذا المنص����وص علیھا في الفقرة (ج)، ال یؤخذ التعدیل بعین االعتبار ألغراض الفح
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لم یس�������تجب مودع الطلب للدعوة إلى تقدیم الكتاب المش�������ار إلیھ في الفقرة (أ) باللغة المطلوبة في المھلة 
 المنصوص علیھا في الفقرة (ج)، ال یتعیّن أخذ التعدیل بعین االعتبار ألغراض الفحص التمھیدي الدولي.

 56القاعدة 
 [تحذف]

 57القاعدة 
 رسم المعالجة

 االلتزام بالدفع 57.1

ل إدارة الفحص التمھیدي الدولي التي یقدم إلیھا طلب الفحص التمھیدي الدولي رس���ما عن  تحص���ِّ
 كل طلب فحص ("رسم المعالجة") لمصلحة المكتب الدولي.

 مقدار الرسم؛ التحویل 57.2

 مقدار رسم المعالجة محدد في جدول الرسوم. ( أ )

لة أو إحدى العمالت التي تقررھا إدارة الفحص التمھیدي یس������دد رس������م المعالجة بالعم (ب)
 الدولي ("العملة المقررة"). 

إذا كانت العملة المقررة ھي الفرنك الس�����ویس�����ري، تحیل اإلدارة الرس�����م المذكور إلى  (ج)
 .2.96المكتب الدولي وبالفرنك السویسري وفقاً للقاعدة 

 وكانت تلك العملة: السویسريالفرنك إذا كانت العملة المقررة عملة خالف  (د)

قابلة للتحویل إلى الفرنك الس�����ویس�����ري دون قید أو ش�����رط، یحدد المدیر العام،  "1"
بالنس����بة إلى كل إدارة تقر بعملة من ذلك القبیل لتس����دید رس����م المعالجة، مبلغاً معادالً لذلك الرس����م بالعملة 

 ؛2.96ك العملة إلى المكتب الدولي وفقاً للقاعدة المقررة وفقاً لتوجیھات الجمعیة، وتحیل اإلدارة المبلغ بتل

غیر قابلة للتحویل إلى الفرنك الس������ویس������ري دون قید أو ش������رط، تكون اإلدارة  "2"
مس��ؤولة عن تحویل رس��م المعالجة من العملة المقررة إلى الفرنك الس��ویس��ري وتحیل ذلك الرس��م بالفرنك 

. ولإلدارة أن 2.96المحدد في جدول الرس���وم، وفقاً للقاعدة الس���ویس���ري إلى المكتب الدولي، بمقدار المبلغ 
تس����تعیض عن ذلك بتحویل رس����م المعالجة من العملة المقررة إلى الیورو أو الدوالر األمریكي، إن رغبت 
في ذلك، على أن تحیل المبلغ المعادل لذلك الرس�������م بالیورو أو الدوالر األمریكي إلى المكتب الدولي، كما 

 .2.96"، وفقاً للقاعدة 1العام وفقاً لتوجیھات الجمعیة المشار إلیھا في البند " یحدده المدیر

إذا كان س����عر الص����رف بین العملة الس����ویس����ریة وأي عملة مقررة مختلفا عن س����عر  (ھ)
مات  عا لتعلی لة المقررة تب بالعم ید  جد عام المبلغ ال مدیر ال حدد ال الص�������رف المطبق آلخر مرة، وجب أن ی

المبلغ المحدد من جدید قابال للتطبیق بعد نش���ره في الجریدة بش���ھرین، ما لم یتفق كل من الجمعیة. ویص���بح 
إدارة الفحص التمھیدي الدولي المعنیة والمدیر العام على تاریخ یقع خالل ھذین الش������ھرین، فیص������بح ذلك 

 المبلغ نافذا عندئذ في تلك اإلدارة اعتبارا من ذلك التاریخ.
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 لغ المستحقالمب -مھلة التسدید  57.3

التمھیدي یسدد رسم المعالجة في غضون شھر اعتباراً من تاریخ تقدیم طلب الفحص  ( أ )
وش����رط مراعاة  ش���ھراً اعتباراً من تاریخ األولویة، مع األخذ بالمھلة التي تنقض���ي آخر األمر 22الدولي أو 

 الفقرتین (ب) و(ج).

رة الفحص التمھیدي الدولي في حال إرس�������ال طلب الفحص التمھیدي الدولي إلى إدا (ب)
، یس��دد رس��م المعالجة في غض��ون ش��ھر اعتباراً من التاریخ الذي تتس��لم فیھ تلك 59.3 بناء على القاعدة

ش����ھراً اعتباراً من تاریخ األولویة، مع األخذ بالمھلة التي تنقض����ي آخر األمر  22اإلدارة ذلك الطلب أو 
 وشرط مراعاة الفقرة (ج).

الفحص التمھیدي الدولي ترغب في بدء الفحص التمھیدي الدولي في إذا كانت إدارة  (ج)
(ب)، یجب على تلك اإلدارة أن تدعو مودع 69.1 الوقت ذاتھ الذي یبدأ فیھ البحث الدولي، وفقاً للقاعدة

 الطلب إلى تسدید رسم المعالجة في غضون شھر اعتباراً من تاریخ الدعوة.

 المبلغ المطبق في تاریخ التسدید. یكون مقدار رسم المعالجة المستحق (د)

 رد الرسم 57.4

یتعین على إدارة الفحص التمھیدي الدولي أن ترد رس�������م المعالجة إلى مودع الطلب في الحالتین 
 التالیتین:

إذا س��حب طلب الفحص التمھیدي الدولي قبل أن ترس��لھ إدارة الفحص التمھیدي  "1"
 الدولي إلى المكتب الدولي،

أو  54.4دة ي كما لو لم یقدم، وفقا للقاعاعتبر طلب الفحص التمھیدي الدولأو إذا  "2"
54) ً  (ب).1)ثانیا

 58القاعدة 
 رسم الفحص التمھیدي

 الحق في طلب دفع الرسم 58.1

بدفع  ( أ ) لب مودع الطل�ب  لدولي أن تط�ا یجوز لك�ل إدارة من إدارات الفحص التمھی�دي ا
ي") إلجراء الفحص التمھیدي الدولي وإنجاز كل المھمات ("رس������م الفحص التمھیدولحس������ابھا رس������م لھا 

 األخرى المعھودة إلى إدارات الفحص التمھیدي الدولي بموجب المعاھدة وھذه الالئحة التنفیذیة.

ما  (ب) لدولي مقدار رس�������م الفحص التمھیدي إن وجد. وفی تحدد إدارة الفحص التمھیدي ا
بشأن رسم  57.3 ومقداره المستحق، فتطبق أحكام القاعدةیخص مھلة تسدید رسم الفحص التمھیدي الدولي 

 المعالجة مع ما یلزم من تبدیل.

یجب تسدید رسم الفحص التمھیدي مباشرة إلدارة الفحص التمھیدي الدولي. وإذا كانت  (ج)
ة تلك اإلدارة مكتبا وطنیا، وجب أن یدفع الرس�������م بالعملة التي یقررھا ذلك المكتب. وإذا كانت تلك اإلدار
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منظمة حكومیة دولیة، وجب أن یدفع الرس��م بعملة الدولة التي یقع فیھا مقر المنظمة المذكورة أو بأي عملة 
 أخرى قابلة للتحویل إلى عملة تلك الدولة بال شرط وال قید.

 [تحذف] 58.2

 رد الرسم 58.3

األمر بالقدر یتعین على إدارات الفحص التمھیدي الدولي أن تحیط المكتب الدولي علما إن لزم 
الذي یمكن أن ترده من أي مبلغ مدفوع لھا كرس�������م عن الفحص التمھیدي وش�������روط رده، إذا كان طلب 
الفحص التمھیدي الدولي یعد كما لو لم یقدم. ویتعین على المكتب الدولي أن ینشر تلك المعلومات في أقرب 

 فرصة.

ً (58القاعدة   )ثانیا

 تمدید مھلة تسدید الرسوم

58) ً  دعوة إدارة الفحص التمھیدي الدولي 1)ثانیا

 إذا تبین إلدارة الفحص التمھیدي الدولي أحد األمرین التالیین: ( أ )

أن مقدار الرس����وم المس����دّد لھا ال یكفي لتغطیة رس����م المعالجة ورس����م الفحص  "1"
 التمھیدي الدولي،

 57.3أن أي رس�������وم لم تس�������دّد لھا وقت اس�������تحقاقھا بناء على القاعدتین  "2"
 (ب)،58.1و

وجب على اإلدارة أن تدعو مودع الطلب إلى أن یس����دّد لھا في غض����ون ش����ھر من الدعوة المبلغ المطلوب 
ً (58 لتغطیة الرسمین، عالوة على رسم عن الدفع المتأخر المشار إلیھ في القاعدة  ، عند االقتضاء.2)ثانیا

ء على الفقرة (أ) ولم إذا أرس�����لت إدارة الفحص التمھیدي الدولي الدعوة إلى المودع بنا (ب)
یسدّد المودع خالل المھلة المشار إلیھا في تلك الفقرة المبلغ المستحق بالكامل، بما في ذلك الرسم عن الدفع 

ً (58المتأخر المشار إلیھ في القاعدة  عند االقتضاء، وجب اعتبار طلب الفحص التمھیدي الدولي كما  2)ثانیا
 وتعین على إدارة الفحص التمھیدي الدولي أن تعلن ذلك.لو لم یقدم، شرط مراعاة الفقرة (ج)، 

یعتبر كل مبلغ تتس����لمھ إدارة الفحص التمھیدي الدولي قبل أن ترس����ل الدعوة بناء على  (ج)
(ب)، 58.1 أو 57.3الفقرة (أ) كما لو كانت تسلمتھ قبل انقضاء المھلة المنصوص علیھا في القـ�������اعـ�������دة 

 حسب الحال.

تتس�������لم��ھ إدارة الفحص التمھی��دي ال��دولي قب��ل الش�������روع في تطبیق یعتبر ك��ل مبلغ  (د)
 (ب) كما لو كانت تسلمتھ قبل انقضاء المھلة المنصوص علیھا في الفقرة (أ). الفقرة

58) ً  رسم عن الدفع المتأخر 2)ثانیا

لحس���ابھا عن الدفع لھا ویجوز إلدارة الفحص التمھیدي الدولي أن تفرض رس���ما یس���دد  ( أ )
ً (58الرسوم المدفوعة استجابة للدعوة الموجھة بناء على القاعدة  المتأخر على  (أ). ویبلغ ھذا الرسم:1)ثانیا
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 ٪ من مقدار الرسوم غیر المدفوعة المحدد في الدعوة،50 "1"

أو ما یعادل مقدار رسم المعالجة إذا كان مقدار الرسوم المحسوب بناء على البند  "2"
 " أقل منھ.1"

 دار الرسم عن الدفع المتأخر أعلى من ضعف رسم المعالجة.یجب أال یكون مق (ب)

 59القاعدة 
 اإلدارة المختصة بالفحص التمھیدي الدولي 

 )(أ)2(31طلبات الفحص التمھیدي الدولي المشار إلیھا في المادة  59.1

)(أ)، یتعین 2(31بالنس���بة إلى طلبات الفحص التمھیدي الدولي المش���ار إلیھا في المادة  ( أ )
ى كل مكتب لتس���لم الطلبات یتبع دولة متعاقدة ملتزمة بأحكام الفص���ل الثاني أو یعمل نیابة عنھا أن یحیط عل

)، بإدارة أو بإدارات 3) و(2(32المكتب الدولي علما، وفقا ألحكام االتفاق المطبق والمش���ار إلیھ في المادة 
لطلبات الدولیة المودعة لدیھ. وعلى الفحص التمھیدي الدولي المختص�����ة بإجراء الفحص التمھیدي الدولي ل

المكتب الدولي أن ینش��ر تلك المعلومات في أقرب فرص��ة. وإذا كانت عدة إدارات للفحص التمھیدي الدولي 
 مع ما یلزم من تبدیل. 35.2مختصة بھذا الشأن، وجب تطبیق القاعدة 

الطلبات بناء على إذا أودع الطلب الدولي لدى المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتس�������لم  (ب)
(أ) و(ب) مع ما یلزم من تبدیل. وال تنطبق الفقرة (أ) من 35.3"، تعین تطبیق القاعدة 3(أ)"19.1القاعدة 

 ".3(أ)"19.1ھذه القاعدة على المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 

 )(ب)2(31المادة طلبات الفحص التمھیدي الدولي المشار إلیھا في  59.2

)(ب)، یجب على 2(31بالنس�������بة إلى طلبات الفحص التمھیدي الدولي المش�������ار إلیھا في المادة 
الجمعیة عند تحدید إدارة الفحص التمھیدي الدولي المختص�������ة بالطلبات الدولیة المودعة لدى أي مكتب 

اإلدارة. وإذا لم یكن المكتب وطني یكون ھو ذاتھ إدارة للفحص التمھیدي الدولي أن تمنح األفض�������لیة لتلك 
الوطني إدارة للفحص التمھیدي الدولي، وجب على الجمعیة أن تمنح األفض�������لیة إلدارة الفحص التمھیدي 

 الدولي التي یوصي بھا ذلك المكتب.

 تحویل طلب الفحص التمھیدي الدولي إلى اإلدارة المختصة بالفحص التمھیدي الدولي 59.3

الدولي التمھیدي الدولي إلى مكتب لتس���لم الطلبات أو إدارة للبحث  إذا قُدم طلب الفحص ( أ )
على ذلك  أو إدارة للفحص التمھیدي الدولي غیر مختص بفحص الطلب الدولي فحص�������ا تمھیدیا دولیا، فإن

المكتب الدولي المكتب أو تلك اإلدارة وض��ع تاریخ تس��لم طلب الفحص التمھیدي الدولي، وتحویل الطلب إلى 
 رصة، ما لم یقرر المكتب أو اإلدارة تطبیق األحكام المنصوص علیھا في الفقرة (و).في أقرب ف

إذا ق�ُ�دم طل��ب الفحص التمھی��دي ال��دولي إلى المكت��ب ال��دولي، تعین على ذل��ك المكت��ب  (ب)
 وضع تاریخ تسلمھ على الطلب ذاتھ.
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الفقرة (أ)  في حال تحویل طلب الفحص التمھیدي الدولي إلى المكتب الدولي بناء على (ج)
 أو تقدیمھ إلیھ بناء على الفقرة (ب)، تعین على المكتب الدولي أن یباشر ما یلي في أقرب فرصة:

أن یحول طل��ب الفحص التمھی��دي ال��دولي إلى اإلدارة المختص��������ة ب��الفحص  "1"
ھا اإلدارة المختص�������ة  لك اإلدارة ھي وحد نت ت كا لك، إذا  بذ لدولي وأن یخطر مودع الطلب  یدي ا التمھ

 لفحص التمھیدي الدولي، با

أو ی��دعو مودع الطل��ب إلى أن یبین في غض�������ون المھل��ة المطبق��ة بن��اء على  "2"
ً (54 القاعدة یوما من تاریخ الدعوة، مع األخذ بالمھلة التي تنقض�������ي آخر األمر، اإلدارة  15(أ) أو 1)ثانیا

لدولي إلیھا، إن كانت أكثر المختص���ة بالفحص التمھیدي الدولي التي ینبغي تحویل طلب الفحص التمھیدي ا
 من إدارة للفحص التمھیدي الدولي مختصة.

یحول "، على المكتب الدولي أن 2في حال تقدیم بیان كما ھو مش�����ترط في الفقرة (ج)" (د)
التي بینھا  في أقرب فرص����ة طلب الفحص التمھیدي الدولي إلى اإلدارة المختص����ة بالفحص التمھیدي الدولي

قدم  لدولي كما لو لم ی یل، یعتبر طلب الفحص التمھیدي ا یان من ذلك القب قدم أي ب مودع الطلب. وإذا لم ی
 وعلى المكتب الدولي أن یعلن ذلك.

في حال تحویل طلب الفحص التمھیدي الدولي إلى إدارة مختص�������ة بالفحص التمھیدي  (ھ)
علیھ ك الطلب كما لو تس�������لمتھ تلك اإلدارة في التاریخ المحدد الدولي بناء على الفقرة (ج)، تعین اعتبار ذل

كانت تلك  بناء على الفقرة (أ) أو (ب)، حس�����ب الحال، ویعتبر طلب الفحص التمھیدي الدولي المحول كما لو
 اإلدارة قد تسلمتھ في ذلك التاریخ.

بناء على  إذا قرر المكتب أو اإلدارة الذي أرس�������ل إلیھ طلب الفحص التمھیدي الدولي (و)
الفقرة (أ) تحویل ذلك الطلب مباشرة إلى اإلدارة المختصة بالفحص التمھیدي الدولي، تعین تطبیق الفقرات 

 مع ما یلزم من تبدیل.(ھ) من (ج) إلى 

 60القاعدة 
 بعض أوجھ النقص في طلب الفحص التمھیدي الدولي

 أوجھ النقص في طلب الفحص التمھیدي الدولي 60.1

طلب الفحص التمھیدي الدولي ال یتمش�������ى مع الش�������روط المحددة في القواعد  إذا كان ( أ )
، وجب على إدارة الفحص التمھیدي 55.1و 53.8إلى  53.3(ب) و53.2" و3" إلى "1(أ)"53.2و 53.1

الدولي أن تدعو المودع إلى تص�����حیح أوجھ النقص خالل مھلة تكون معقولة حس�����ب الحال. ویجب أال تقل 
واحد اعتبارا من تاریخ الدعوة. ویجوز إلدارة الفحص التمھیدي الدولي أن تمددھا في  ھذه المھلة عن شھر

 أي وقت قبل اتخاذ أي قرار.

ً -(أ عدة )ثانیا قا عدد المودعون، یكفي ألغراض ال ھا في  53.4 إذا ت نات المش�������ار إلی یا قدیم الب ت
التمھی��دي ال��دولي وفق��اً " بش��������أن أح��دھم ممن ل��ھ الحق في تق��دیم طل��ب للفحص 3" و"2(أ)"4.5 الق��اع��دة
 .54.2 للقاعدة

ً -(أ أن یوقع أحدھم على طلب الفحص  53.8إذا تعدد المودعون، یكفي ألغراض القاعدة  )ثانیا
 التمھیدي الدولي.
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إذا اس�������تج��اب المودع لل��دعوة في المھل��ة المح��ددة وفق��ا للفقرة (أ)، ف�إن طل��ب الفحص  (ب)
ي التاریخ الفعلي لإلیداع، شرط أن یسمح طلب الفحص التمھیدي التمھیدي الدولي یعد كما لو كان متسلَّماً ف

الدولي كما قُدم بتحدید الطلب الدولي، وإال فإن طلب الفحص التمھیدي الدولي یعد كما لو كان متس�������لَّماً في 
 التاریخ الذي تتسلم فیھ إدارة الفحص التمھیدي الدولي التصحیح.

ھلة المحددة وفقـ���ا للفقرة (أ)، فإن طلب الفحص إذا لم یستجب المـ���ـ���ودع للدعوة في الم (ج)
 التمھیدي الدولي یعد كما لو لم یقدم وتتولى إدارة الفحص التمھیدي الدولي إعالن ذلك.

 [تحذف] (د)

إذا الحظ المكتب الدولي وجھ النقص، وجب علیھ أن یلفت نظر إدارة الفحص التمھیدي  (ھ)
عندئذ أن تتخذ اإلجراءات المنصوص علیھا في الفقرات من (أ)  الدولي إلیھ. ویتعین على اإلدارة المذكورة

 إلى (د).

إذا لم یتض������من طل��ب الفحص التمھی��دي ال��دولي بی��ان��ا عن التع��دیالت، وج��ب على إدارة  (و)
 (ب). (أ) أو69.1و 66.1الفحص التمھیدي الدولي أن تتخذ اإلجراءات المنصوص علیھا في القاعدتین 

التعدیالت إش�������ارة إلى أن التعدیالت المنص�������وص علیھا في إذا تض�������من البیان عن  (ز)
(ج))، دون أن تق��دم تل��ك التع��دیالت 53.9ق�ُ�دم��ت مع طل��ب الفحص التمھی��دي ال��دولي (الق��اع��دة  34 الم��ادة

بالفعل، وجب على إدارة الفحص التمھیدي الدولي أن تدعو المودع إلى تقدیم التعدیالت في مھلة محددة في 
 (ھ).69.1ات المنصوص علیھا في القاعدة الدعوة وتتخذ اإلجراء

 61القاعدة 
 تبلیغ طلب الفحص التمھیدي الدولي واالختیارات

 تبلیغ المكتب الدولي ومودع الطلب 61.1

یجب على إدارة الفحص التمھیدي الدولي أن تبین تاریخ تس�����لم طلب الفحص التمھیدي  ( أ )
(ب) إن كانت ھذه القاعدة مطبقة. 60.1إلیھ في القاعدة الدولي على الطلب أو تبین علیھ التاریخ المش�������ار 

وعلیھا أن ترسل طلب الفحص التمھیدي الدولي إلى المكتب الدولي في أقرب فرصة وتحتفظ بصورة عنھ 
 في ملفاتھا أو ترسل صورة عنھ إلى المكتب الدولي وتحتفظ بھ في ملفاتھا.

مودع الطل�ب ت�اریخ تس�������لم طل��ب یج�ب على إدارة الفحص التمھی�دي ال�دولي أن تبلغ  (ب)
 54.4 القاعدةالفحص التمھیدي الدولي في أقرب فرصة. وإذا نُظر إلى ذلك الطلب كما لو لم یقدم بناء على 

ً (58(د) أو 55.2أو  ذل��ك لمودع الطل��ب  (ج)، وج��ب على اإلدارة الم��ذكورة أن تبلغ60.1(ب) أو 1)ث��انی��ا
 وللمكتب الدولي.

 تبلیغ المكاتب المختارة 61.2

 ).7(31یجري المكتب الدولي التبلیغ المنصوص علیھ في المادة  ( أ )
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عھ، واس�������م مودع الطلب،  (ب) یدا تاریخ إ لدولي و یذكر في التبلیغ رقم الطلب ا جب أن  ی
لذي تتس�������لم فیھ إدارة  تاریخ ا بة باألولویة)، وال لة المطال بأولویتھ (في حا یداع الطلب المطالب  وتاریخ إ

 ي طلب الفحص التمھیدي الدولي.الفحص التمھیدي الدول

. 20یجب إرس��ال التبلیغ إلى المكتب المختار مص��حوبا باإلبالغ المنص��وص علیھ في المادة  (ج)
 وتبلغ االختیارات التي تجرى بعد ذلك اإلبالغ في أقرب فرصة بعد إجرائھا.

) 2(40 إذا قدم مودع الطلب طلبا ص�������ریحا إلى أحد المكاتب المختارة بناء على المادة (د)
 20قبل النش��ر الدولي للطلب الدولي، وجب على المكتب الدولي إجراء اإلبالغ المنص��وص علیھ في المادة 

 في أقرب فرصة، بناء على طلب المودع أو المكتب المختار.

 المعلومات المقدمة لمودع الطلب 61.3

، والمكاتب 61.2في القاعدة یجب على المكتب الدولي أن یخطر مودع الطلب كتابة بالتبلیغ المشار إلیھ 
 ).7(31المختارة التي تم إخطارھا بناء على المادة 

 النشر في الجریدة 61.4

على المكتب الدولي أن ینش�������ر في الجریدة في أقرب فرص�������ة بعد تقدیم طلب الفحص التمھیدي 
لي والدول الدولي ولكن لیس قبل النش�������ر الدولي للطلب الدولي، معلومات عن طلب الفحص التمھیدي الدو

 المختارة المعنیة وفقا لما ھو منصوص علیھ في التعلیمات اإلداریة.

 

 62القاعدة 
 صورة عن الرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي

 19وعن التعدیالت التي تّمت بناء على المادة 
 إلدارة الفحص التمھیدي الدولي

لدولي وعن  62.1 یداع طلب ص�������ورة عن الرأي المكتوب إلدارة البحث ا بل إ ّمت ق عدیالت التي ت الت
 الفحص التمھیدي الدولي

یتعین على المكتب الدولي، عند تس������لم طلب للفحص التمھیدي الدولي أو ص������ورة عنھ من إدارة 
 الفحص التمھیدي الدولي، أن یرسل الصورتین التالیتین في أقرب فرصة:

عدة  "1" ً ثا(43ص�������ورة عن الرأي المكتوب المع�دّ بن�اء على الق�ا ما لم یكن 1)نی�ا  ،
المكتب الوطني أو المنظمة الحكومیة الدولیة الذي یعمل بصفة إدارة للبحث الدولي یعمل أیضاً بصفة إدارة 

 للفحص التمھیدي الدولي؛

وأي إعالن مش��ار إلیھ في تلك  19ص��ورة عن أي تعدیل أُجري بناء على المادة  "2"
 ، ما لم تبیّن تلك اإلدارة أنھا تسلمت تلك الصورة.(ب)46.5المادة والكتاب المطلوب بموجب القاعدة 
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 التعدیالت التي تّمت بعد إیداع طلب الفحص التمھیدي الدولي 62.2

إذا س�������بق أن قدم طلب للفحص التمھیدي الدولي وقت إیداع التعدیالت التي تّمت بناء على المادة 
المكتب الدولي أن یقدم أیض���ا إلى إدارة ، فإن من المس���تحس���ن عندما یودع مودع الطلب التعدیالت لدى 19

الفحص التمھیدي الدولي ص�������ورة عن تلك التعدیالت وعن أي إعالن مش�������ار إلیھ في تلك المادة والكتاب 
(ب). وأیا كان الحال، یتعین على المكتب الدولي أن یرس������ل ص������ورة عن 46.5المطلوب بموجب القاعدة 

 في أقرب فرصة.التعدیالت واإلعالن والكتاب إلى تلك اإلدارة 

ً (62القاعدة   )ثانیا
 ترجمة الرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي

 لفائدة إدارة الفحص التمھیدي الدولي

62) ً  الترجمة والمالحظات 1)ثانیا

ً (43إذا لم یكن الرأي المكتوب المعد بناء على القاعدة  ( أ ) محّرراً باللغة اإلنكلیزیة  1)ثانیا
ھا إدارة  غة تقبل غة اإلنكلیزیة بمعرفة أو بل لدولي، وجب ترجمة الرأي المكتوب إلى الل الفحص التمھیدي ا

 المكتب الدولي أو تحت مسؤولیتھ، بناء على التماس من تلك اإلدارة.

یحّول المكت��ب ال�دولي ص�������ورة عن الترجم��ة إلى إدارة الفحص التمھی��دي ال�دولي في  (ب)
 ّول صورة إلى مودع الطلب في الوقت ذاتھ.غضون شھرین من تاریخ تسلم التماس الترجمة ویح

صورة  لمودع الطلب أن یُعدَّ مالحظات مكتوبة بشأن صحة الترجمة، على أن یرسل (ج)
 عن المالحظات إلى إدارة الفحص التمھیدي الدولي وإلى المكتب الدولي.

 63القاعدة 
 الشروط الدنیا المطلوبة من إدارة الفحص التمھیدي الدولي

 الشروط الدنیاتعریف  63.1

 ) ھي كاآلتي:3(32الشروط الدنیا المشار إلیھا في المادة 

ئة موظف  "1" ما یة  لدول یجب أن یعمل في المكتب الوطني أو المنظمة الحكومیة ا
 على األقل یشتغلون طوال ساعات الدوام العادیة، ویملكون المؤھالت التقنیة الالزمة إلجراء الفحوص؛

المكت��ب الوطني أو المنظم��ة الحكومی��ة ال��دولی��ة على یج��ب أن یكون في حوزة  "2"
، على أن یكون مرتبا على الوجھ الس������لیم 34األقل الحد األدنى لمجموعة الوثائق المش������ار إلیھ في القاعدة 

 لغرض الفحص؛

یج��ب أن یعم��ل في المكت��ب الوطني أو المنظم��ة الحكومی��ة ال��دولی��ة موظفون  "3"
یة المطلوب فحص��ھا، وملمون باللغات الض��روریة على األقل لفھم قادرون على الفحص في المجاالت التقن

 ؛34 اللغات المحرر بھا أو المترجم إلیھا الحد األدنى لمجموعة الوثائق المشار إلیھ في القاعدة

یة لدى یجب أن یكون "4" لدول نظام إلدارة  المكتب الوطني أو المنظمة الحكومیة ا
 ا للقواعد المشتركة بشأن الفحص التمھیدي الدولي؛الجودة وترتیبات داخلیة للمراجعة وفق
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معیّنا كإدارة للبحث  یجب أن یكون المكتب الوطني أو المنظمة الحكومیة الدولیة "5"
 الدولي.

 64القاعدة 
 تحدید حالة التقنیة الصناعیة السابقة

 ألغراض إجراء الفحص التمھیدي الدولي

 حالة التقنیة الصناعیة السابقة 64.1

)، كل ما وض����ع تحت تص����رف الجمھور في أي 3) و(2(33ألغراض تطبیق المادة  ( أ )
مكان في العالم بالكش���ف الكتابي (بما في ذلك الرس���وم وغیر ذلك من الص���ور التوض���یحیة) یعد جزءا من 

 حالة التقنیة الصناعیة السابقة، شرط وقوع ذلك قبل التاریخ المعني.

 التاریخ المعني ھو:ألغراض تطبیق الفقرة (أ)، یكون  (ب)

ت��اریخ اإلی��داع ال��دولي للطل��ب ال��دولي موض�������ع الفحص التمھی��دي ال��دولي، مع  "1"
 ؛"3و" "2" ینمراعاة البند

المطالبة في الطلب الدولي موض�����ع الفحص  في حالتاریخ إیداع طلب س�����ابق،  "2"
ي یقع في غض�����ون فترة وكان للطلب الدولي تاریخ إیداع دول التمھیدي الدولي بأولویة ذلك الطلب الس�����ابق

 األولویة، ما لم تر إدارة الفحص التمھیدي الدولي أن المطالبة باألولویة لیست سلیمة؛

تاریخ إیداع طلب س�����ابق، في حال المطالبة في الطلب الدولي موض�����ع الفحص  "3"
خ الذي التمھیدي الدولي بأولویة ذلك الطلب الس�������ابق وكان للطلب الدولي تاریخ إیداع دولي الحق للتاری

تنقض�����ي فیھ فترة األولویة ولكنھ یقع في غض�����ون فترة ش�����ھرین من ذلك التاریخ، ما لم تر إدارة الفحص 
التمھیدي الدولي أن المطالبة باألولویة لیس����ت س����لیمة ألس����باب خالف أن للطلب الدولي تاریخ إیداع دولي 

 .الحقاً للتاریخ الذي تنقضي فیھ فترة األولویة

 یجرى فیھا الكشف كتابة الحاالت التي ال 64.2

في الحاالت التي یحص���ل فیھا الجمھور على المعلومات بوس���اطة كش���ف ش���فھي أو اس���تعمال أو 
عرض أو بأي وس�����ائل أخرى غیر مكتوبة ("الكش�����ف غیر المكتوب") قبل التاریخ المعني كما ھو معّرف 

ف مكتوب جرى توفیره (ب)، وإذا كان تاریخ ذلك الكش������ف غیر المكتوب مبینا في كش������64.1في القاعدة 
للجمھور في التاریخ المعني أو بعده، فإن الكش������ف غیر المكتوب ال یعد جزءا من حالة التقنیة الص������ناعیة 

). ومع ذلك، یجب أن یذكر في تقریر الفحص التمھیدي الدولي 3) و(2(33الس��ابقة ألغراض تطبیق المادة 
 .70.9اعدة ذلك الكشف غیر المكتوب بالطریقة المنصوص علیھا في الق

 بعض الوثائق المنشورة 64.3

ألغراض في الحاالت التي یكون فیھا أي طلب أو براءة جزءا من حالة التقنیة الص��ناعیة الس��ابقة 
الطلب  ، ونش��ر ذلك64.1)، لو أنھ نش��ر قبل التاریخ المعني المش��ار إلیھ في القاعدة 3) و(2(33تطبیق المادة 

أو بعده بالرغم من إیداعھ قبل ھذا التاریخ أو المطالبة فیھ بأولویة طلب أو تلك البراءة في التاریخ المعني 
سابق مودع قبلھ، فإن ذلك الطلب المنشور أو تلك البراءة المنشورة ال یعد جزءا من حالة التقنیة الصناعیة 
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البراءة  ). ومع ذلك، فإنھ یتعین اإلش��ارة إلى ذلك الطلب أو تلك3) و(2(33الس��ابقة ألغراض تطبیق المادة 
 .70.10في تقریر الفحص التمھیدي الدولي على الوجھ المنصوص علیھ في القاعدة 

 65القاعدة 
 النشاط االبتكاري أو عدم البداھة

 العالقة بحالة التقنیة الصناعیة السابقة 65.1

مادة  بار العالقة 3(33ألغراض تطبیق ال لدولي بعین االعت یأخذ الفحص التمھیدي ا )، یجب أن 
بین القائمة بین أي مطلب محدد وحالة التقنیة الصناعیة السابقة ككل. ویجب أال یأخذ بعین االعتبار العالقة 

من تلك  طلب ومجموعاتالمطلب والوثائق أو األجزاء منھا كل على حدة فحس������ب، بل كذلك العالقة بین الم
 الوثائق أو بعض األجزاء منھا، إن كانت ھذه المجموعات بدیھیة في نظر رجل المھنة.

 التاریخ المعني 65.2

التاریخ  )، یكون التاریخ المعني لتقدیر النش�����اط االبتكاري (عدم البداھة)3(33ألغراض تطبیق المادة 
 .64.1المنصوص علیھ في القاعدة 

 66عدة القا
 اإلجراءات الواجب اتخاذھا

 لدى إدارة الفحص التمھیدي الدولي

 أساس الفحص التمھیدي الدولي 66.1

یجب إجراء الفحص التمھیدي الدولي على أس�����اس الطلب الدولي كما أودع مع مراعاة  ( أ )
 الفقرات من (ب) إلى (د).

إیداع طلب الفحص التمھیدي عند  34یجوز لمودع الطلب أن یقدم أي تعدیالت بناء على المادة  (ب)
ً (66.4الدولي، أو إلى أن یتم إعداد تقریر الفحص التمھیدي الدولي مع مراعاة أحكام القاعدة   ). ثانیا

قبل إیداع طلب  19یجب أن تؤخذ بعین االعتبار أي تعدیالت تجرى بناء على المادة  (ج)
أو تعد الغیة بموجب تعدیل یجرى الفحص التمھیدي الدولي ألغراض ذلك الفحص، ما لم یس������تعض عنھا 

 .34وفقا للمادة 

بعد إیداع طلب  19یجب أن تؤخذ بعین االعتبار أي تعدیالت تجرى بناء على المادة  (د)
وتق��دم إلى إدارة الفحص التمھی��دي  34الفحص التمھی��دي ال��دولي وأي تع��دیالت تجرى بن��اء على الم��ادة 

ً (66.4الدولي مع مراعاة القاعدة   راض الفحص التمھیدي الدولي.)، ألغثانیا

ً -(د  91.1 تأخذ إدارة الفحص التمھیدي في حس���بانھا تص���حیح خطأ س���افر بناء على القاعدة )ثانیا
ً (66.4 ألغراض الفحص التمھیدي الدولي، شرط مراعاة القاعدة  ).ثانیا

لیس من الض�����روري أن تكون المطالب المتعلقة باختراعات لم یُعدّ بش�����أنھا تقریر عن  (ھ)
 البحث الدولي موضع فحص تمھیدي دولي.
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66.1) ً  الرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي )ثانیا

عدة ( أ ) قا ناء على ال لدولي ب حث ا عده إدارة الب لذي ت ً (43 یكون الرأي المكتوب ا یا ، 1)ثان
ش�������رط مراع����اة الفقرة (ب)، بمث����اب����ة رأي مكتوب إلدارة الفحص التمھی����دي ال����دولي ألغراض 

 (أ).66.2 القاعدة

یجوز إلدارة الفحص التمھی��دي ال��دولي أن تخطر المكت��ب ال��دولي ب��أن الفقرة (أ) ال  (ب)
تنطبق على اإلجراءات المتبع��ة ل��دیھ��ا فیم��ا یخص اآلراء المكتوب��ة التي تع��دھ��ا إدارات الفحص التمھی��دي 

ً (43 الدولي بناء على القاعدة الحاالت  اإلخطار على، كما ھي محددة في اإلخطار، على أال ینطبق 1)ثانیا
الدول یعمل التي یكون فیھا المكتب الوطني أو المنظمة الحكومیة الدولیة الذي یعمل بص�������فة إدارة للبحث 

الجریدة في أقرب  أیضاً بصفة إدارة للفحص التمھیدي الدولي. ویتولى المكتب الدولي نشر ذلك اإلخطار في
 14فرصة.

ً (43دارة البحث الدولي بناء على القاعدة إذا كان الرأي المكتوب الذي أعدتھ إ (ج) ال  1)ثانیا
لدولي  یع�د، بموجب إخط�ار موجھ بن�اء على الفقرة بة رأي مكتوب إلدارة الفحص التمھی�دي ا (ب)، بمث�ا

 (أ)، وجب على إدارة الفحص التمھیدي الدولي إخطار مودع الطلب بذلك كتابة.66.2ألغراض القاعدة 

ي ال��دولي في إط��ار اإلجراءات المنص�������وص علیھ��ا في ت��أخ��ذ إدارة الفحص التمھی��د (د)
ً (43 (أ)، بعین االعتبار الرأي المكتوب الذي تعده إدارة البحث الدولي بناء على القاعدة66.2 القاعدة  1)ثانیا

ناء على الفقرة كان الرأي المكتوب ال یعتبر، بموجب إخطار موجھ ب باً إلدارة  حتى إذا  یاً مكتو (ب)، رأ
 (أ).66.2 الدولي ألغراض القاعدة الفحص التمھیدي

66.1) ً  البحث التكمیلي )ثالثا

تجري إدارة الفحص التمھیدي الدولي بحثا ("البحث التكمیلي") الس���تطالع الوثائق المش���ار إلیھا 
والتي نشرت أو أصبحت متاحة لإلدارة المذكورة إلجراء البحث عقب التاریخ الذي أعد فیھ  64في القاعدة 

الدولي، ما لم تعتبر أن بحثا من ذلك القبیل ال یخدم غرض��ا مفیدا. وإذا اكتش��فت اإلدارة وجود تقریر البحث 
(ه)، فال یش����مل البحث التكمیلي إال 1.66) أو القاعدة 4) أو (3(34أیة من الحاالت المش����ار إلیھا في المادة 

 األجزاء الخاضعة للفحص التمھیدي الدولي من الطلب الدولي.

 توب إلدارة الفحص التمھیدي الدوليالرأي المك 66.2

 إذا كانت إدارة الفحص التمھیدي الدولي: ( أ )

 ) قائمة،4(34ترى أن إحدى الحاالت المشار إلیھا في المادة  "1"

 أو ترى أن تقریر الفحص التمھیدي الدولي ینبغي أن یكون س����لبیا بالنس����بة إلى "2"
مطلب من المطالب على أس���اس أن االختراع المطلوب حمایتھ بمقتض���اه ال یبدو 
جدیدا، أو ال یبدو أنھ ینطوي على نش�����اط ابتكاري (أي ال یبدو أنھ غیر بدیھي)، 

 أو ال یبدو صالحا للتطبیق الصناعي، 

                                                           
تنشر تلك المعلومة أیضا على موقع الویبو اإللكتروني:  مالحظة الناشر: 14
>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html<. 
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 أو یتبین لھا أن الطلب الدولي غیر ص����حیح من حیث الش����كل أو المحتوى بناء "3"
 اھدة أو ھذه الالئحة التنفیذیة،على المع

أو ترى أن ثمة تعدیال یتجاوز الكش�������ف عن االختراع في الطلب الدولي كما تم  "4"
 إیداعھ،

شأن  "5" أو ترغب في أن ترفق بتقریر الفحص التمھیدي الدولي بعض المالحظات ب
وض��وح المطالب أو الوص��ف أو الرس��وم، أو معرفة ما إذا كانت المطالب تس��تند 

 إلى الوصف،كلیا 

أو ترى أن أحد المطالب یتعلق باختراع لم یُعدّ بش������أنھ تقریر عن البحث الدولي  "6"
 وقررت االمتناع عن مباشرة الفحص التمھیدي الدولي بشأن ذلك المطلب،

أو ترى أنھ ال یتوفر لدیھا كش���ف عن تس���لس���ل للنوویدات أو الحوامض األمینیة  "7"
 ي مفید،بشكل یسمح بإجراء فحص تمھیدي دول

وجب على اإلدارة المذكورة أن تخطر مودع الطلب بذلك كتابة. وإذا كان القانون الوطني للمكتب الوطني 
الذي یتص�������رف كإدارة للفحص التمھیدي الدولي ال یُجیز تحریر المطالب التابعة المتعددة بطریقة مختلفة 

(أ)، جاز إلدارة الفحص التمھیدي 6.4للقاعدة عن الطریقة المنص�������وص علیھا في الجملتین الثانیة والثالثة 
)(ب) إذا لم تكن المطالب محررة بھذه الطریقة. وفي ھذه الحالة، یجب علیھا 4(34الدولي أن تطبق المادة 

 أن تخطر مودع الطلب بذلك كتابة.

یجب على إدارة الفحص التمھیدي الدولي أن تسرد األسباب وراء رأیھا بالتفصـ���یل في  (ب)
 .اإلخطار

یجب دعوة مودع الطلب في اإلخطار إلى تقدیم رد كتابي مص����حوب عند الض����رورة  (ج)
 بالتعدیالت.

یجب أن تحدد مھلة الرد في اإلخطار. ویجب أن تكون المھلة معقولة حس�����ب كل حالة.  (د)
 ویجب أن تحدد عادة بش���ھرین اعتبارا من تاریخ اإلخطار، على أال تقل عن ش���ھر اعتبارا من ذلك التاریخ

في أي حال من األحوال. وإذا أرس�������ل تقریر البحث الدولي واإلخطار في آن واحد، وجب أن تحدد المھلة 
 بشھرین على األقل، اعتبارا من تاریخ اإلخطار. ویجب أال تتجاوز ثالثة أشھر اعتبارا من ذلك التاریخ.

 قضائھا.یجوز تمدید مھلة الردّ على اإلخطار إذا التمس مودع الطلب ذلك قبل ان (ھ)

 الرد الرسمي على إدارة الفحص التمھیدي الدولي 66.3

یجوز لمودع الطلب أن یردّ على دعوة إدارة الفحص التمھیدي الدولي المش��ار إلیھا في  ( أ )
(ج) بإجراء التعدیالت أو بتقدیم الحجج إن كان ال یوافق على وجھة نظر اإلدارة المذكورة، 66.2القاعدة 

 الوسیلتین، حسب الحال.أو بھاتین 

 یجب تقدیم الرد مباشرة إلدارة الفحص التمھیدي الدولي. (ب)
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 الفرص اإلضافیة لتقدیم التعدیالت أو الحجج 66.4

 یجوز إلدارة الفحص التمھیدي الدولي أن تص����در رأیاً مكتوباً إض����افیاً واحداً أو أكثر ( أ )
 ذه الحالة.في ھ 66.3و 66.2إن رغبت في ذلك. وتطبق القاعدتان 

ناء على التماس منھ،  (ب) لدولي أن تمنح مودع الطلب، ب یجوز إلدارة الفحص التمھیدي ا
 فرصة إضافیة واحدة أو أكثر لتقدیم التعدیالت أو الحجج.

66.4) ً  بعین االعتبار وتصحیحات األخطاء السافرة أخذ التعدیالت والحجج )ثانیا

وتص������حیحات  یدي الدولي التعدیالت والحججلیس من الض������روري أن تأخذ إدارة الفحص التمھ
 بعین االعتبار إلص��دار رأي مكتوب أو إعداد تقریر الفحص التمھیدي الدولي إذا تس��لمتھا األخطاء الس��افرة

بعد الش�����روع في تحریر ذلك الرأي أو  تلك اإلدارة أو ص�����رحت بھا أو أُخطرت بھا، حس�����ب االقتض�����اء،
 التقریر.

 التعدیالت 66.5

المطالب أو الوصف أو الرسوم، بما في ذلك كل حذف في المطالب أو حذف مقاطع كل تغییر في 
 من الوصف أو إسقاط بعض الرسوم، خالف تصویب األخطاء السافرة، یعد تعدیال.

 االتصاالت غیر الرسمیة بمودع الطلب 66.6

 یجوز إلدارة الفحص التمھیدي الدولي أن تتص�����ل بمودع الطلب في أي وقت كان بص�����ورة غیر
رس���میة إما ھاتفیا أو كتابة أو بإجراء مقابلة ش���خص���یة معھ. ویجوز لھا أن تقرر إن كانت ترغب في مقابلة 

 مودع الطلب أكثر من مرة بناء على التماس منھ، أو ترغب في الرد على أي كتاب غیر رسمي وارد منھ.

 صورة وترجمة عن الطلب السابق المطالب بأولویتھ 66.7

ة الفحص التمھیدي الدولي في حاجة إلى ص�������ورة عن الطلب الس�������ابق إذا كانت إدار ( أ )
المطالب بأولویتھ في الطلب الدولي، وجب على المكتب الدولي أن یرس�������ل تلك الص�������ورة إلى اإلدارة 
المذكورة بناء على التماس منھا، في أقرب فرص�������ة. وإذا لم تقدم ھذه الص�������ورة إلدارة الفحص التمھیدي 

، وإذا لم یكن ذلك الطلب الس�������ابق قد أودع لدى تلك 17.1لم یتقید بأحكام القاعدة  الدولي ألن مودع الطلب
اإلدارة بص�������فتھا مكتباً وطنیاً أو لم تكن وثیقة األولویة متاحة لتلك اإلدارة انطالقاً من مكتبة رقمیة وفقاً 

 ولویة.للتعلیمات اإلداریة، جاز وضع تقریر الفحص التمھیدي الدولي كما لو لم یطالَب باأل

إذا كان الطلب المطالب بأولویتھ في الطلب الدولي محررا بلغة خالف اللغة أو اللغات  (ب)
المعمول بھا في إدارة الفحص التمھیدي الدولي، جاز لإلدارة المذكورة أن تدعو مودع الطلب إلى أن یقدم 

إذا كانت ص�����حة المطالبة  لھا ترجمة إلى ھذه اللغة أو إحدى ھذه اللغات خالل ش�����ھرین من تاریخ الدعوة،
). وإذا لم تقدم الترجمة في ھذه المھلة، جاز 1(33باألولویة تؤثر في تكوین الرأي المش�������ار إلیھ في المادة 

 وضع تقریر الفحص التمھیدي الدولي كما لو لم یطالَب باألولویة.
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 شكل التعدیالت 66.8

م ورقة بدیلة عن كل ورقة أن یقد ، عند تعدیل الوص���ف أو الرس���وم،على مودع الطلب ( أ )
(ب).  الفقرةمن الطلب الدولي تكون مختلفة عن الورقة المودعة س����ابقا بس����بب أي تعدیل، بش����رط مراعاة 

لفت النظر إلى الفروق بین األوراق المبدلة ویتعین أن تكون الورقة أو األوراق البدیلة مص�������حوبة بكتاب ی
ومن المس����تحس����ن أیض����ا ش����رح  ویبیّن أس����اس التعدیالت المدخلة على الطلب كما أودع، واألوراق البدیلة
 أسباب التعدیل.

إذا أرید بالتعدیل حذف بعض المقاطع أو إدخال بعض التغییرات أو اإلضافات الطفیفة،  (ب)
لطلب الدولي جاز تقدیم الورقة البدیلة المش��ار إلیھا في الفقرة (أ) في ش��كل ص��ورة عن الورقة المعنیة من ا

والمتضمنة للتغییرات أو اإلضافات، شرط أال یمس ذلك من وضوح الورقة وإمكانیة نسخھا مباشرة. وإذا 
ترتب على تعدیل ما إلغاء ورقة بالكامل، وجب إبالغ التعدیل في كتاب من المس���تحس���ن أن یتض���من أیض���ا 

 شرحا ألسباب التعدیل.

مع ما یلزم من تبدیل. وتحّل كل مطالب  46.5ة عند تعدیل مطالب الحمایة، تطبّق القاعد (ج)
وفقا لما ھو منص�������وص علیھ في ھذه الفقرة، محّل جمیع مطالب  46.5الحمایة، المقدّمة بناء على القاعدة 

 ، حسب الحال.34أو  19الحمایة المودعة أصال أو المعدّلة سابقا وفقا للمادتین 

 67القاعدة 
 "1أ)")(4(34موضوع الفحص بناء على المادة 

 تعریف 67.1

ال تلتزم أي إدارة للفحص التمھیدي الدولي بإجراء الفحص التمھیدي الدولي ألي طلب دولي أو 
 أي جزء منھ یكون موضوعھ أحد الموضوعات اآلتیة:

 النظریات العلمیة والریاضیة؛ "1"

الستوالد األصناف النباتیة أو السالالت الحیوانیة أو الطرائق البیولوجیة أساسا  "2"
 النباتات والحیوانات خالف الطرائق المیكروبیولوجیة والمنتجات المستحضرة بتلك الطرائق؛

جاز األعمال  "3" قات أو إن یة إلى عقد الص�������ف ناھج الرام بادئ أو الم الخطط أو الم
 الذھنیة الصرفة أو اللعب؛

 ناھج التشخیص؛مناھج عالج جسم اإلنسان أو الحیوان بالجراحة أو التطبیب، وكذلك م "4"

 مجرد تقدیم المعلومات؛ "5"

برامج الحاس�������وب إن كانت إدارة الفحص التمھیدي الدولي غیر مجھزة إلجراء  "6"
 فحص تمھیدي دولي لھذه البرامج.
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 68القاعدة 
 انعدام وحدة االختراع (الفحص التمھیدي الدولي)

 عدم الدعوة إلى الحد من المطالب أو الدفع 68.1

الفحص التمھیدي الدولي أن ش����رط وحدة االختراع لم یس����توف، وقررت أال تدعو إذا رأت إدارة 
مودع الطلب إلى الحد من المطالب أو دفع رس��وم إض��افیة، تعین علیھا أن تجري الفحص التمھیدي الدولي 

 ، على أن تُبیِّن في أي(ھ)66.1)(ب) والقاعدة 4(34بالنس�������بة إلى الطلب الدولي بأكملھ مع مراعاة المادة 
رأي مكتوب وفي تقریر الفحص التمھیدي الدولي أنھا ترى أن ش�����رط وحدة االختراع لم یس�����توف، وتحدد 

 أسباب ذلك.

 الدعوة إلى الحد من المطالب أو الدفع 68.2

إذا رأت إدارة الفحص التمھیدي الدولي أن ش����رط وحدة االختراع لم یس����توف، وقررت أن تدعو 
في الدعوة ما  ندفع رسوم إضافیة حسب اختیاره، تعین علیھا أن تبیّ مودع الطلب إلى الحد من المطالب أو 

 یلي:

 ؛على األقل للحدّ من المطالب تتمشى في نظرھا مع ذلك الشرطإمكانیة واحدة  "1"

في الطلب  األسباب التي دفعتھا إلى القول بأن شرط وحدة االختراع لم یستوفو "2"
 الدولي؛

 ؛شھر اعتبارا من تاریخ الدعوة في غضونللدعوة  ودعوة المودع إلى االمتثال "3"

 ومقدار الرسوم اإلضافیة المطلوب دفعھا، إن اختار المودع ذلك؛ "4"

قاعدة  "5" یھ في ال في  (ھ)68.3ودعوة المودع إلى دفع رس�������م التحفظ المش�������ار إل
 غضون شھر اعتبارا من تاریخ الدعوة، ومقدار ذلك الرسم.

 الرسوم اإلضافیة 68.3

تحدد إدارة الفحص التمھیدي الدولي المختصة مقدار الرسوم اإلضافیة المفروضة على  ( أ )
 )(أ).3(34الفحص التمھیدي الدولي والمنصوص علیھا في المادة 

یجب دفع الرس���وم اإلض���افیة المفروض���ة على الفحص التمھیدي الدولي والمنص���وص  (ب)
 الدولي مباشرة.)(أ) إلى إدارة الفحص التمھیدي 3(34علیھا في المادة 

یجوز لمودع الطلب أن یدفع الرس�������وم اإلض�������افیة مع إبداء تحفظاتھ، أي أن یتقدم في  (ج)
الوقت ذاتھ بإعالن مس��بب إلثبات أن الطلب الدولي یتمش��ى مع ش��رط وحدة االختراع أو أن مقدار الرس��وم 

إدارة الفحص التمھیدي  في التحفظ ھیئة للمراجعة تنش�������أ في إطاراإلض�������افیة المطلوب مبالغ فیھ. وتنظر 
لھ ما یبرره تعین علیھا أن تأمر برد الرس������وم اإلض������افیة كلیا أو جزئیا  أن التحفظ الھیئة الدولي. فإن رأت

لمودع الطلب. ویرفق نص كل من التحفظ والقرار المتخذ بھذا الص�������دد بتقریر الفحص التمھیدي الدولي، 
 مودع الطلب.وتخطر بھ المكاتب المختارة، بناء على التماس من 
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یجوز أن تضم ھیئة المراجعة المشار إلیھا في الفقرة (ج)، ضمن عضویتھا، الشخص  (د)
 الذي اتخذ القرار محل التحفظ، على أال تقتصر العضویة على ذلك الشخص.

یجوز إلدارة الفحص التمھیدي الدولي أن تفرض تس������دید رس������ما لھا أو لفائدتھا مقابل  (ھ)
(ج). وإذا لم یدفع المودع أي رس��م مطلوب مقابل التحفظ في غض��ون  في الفقرة فحص التحفظ المش��ار إلیھ

"، یعتبر التحفظ كما لو یكن وتتولى إدارة الفحص التمھیدي 5"68.2 المھلة المنص������وص علیھا في القاعدة
(ج) أن  الفقرةالدولي إعالن ذلك. ویُرد رس����م التحفظ إلى المودع إذا رأت ھیئة المراجعة المش����ار إلیھا في 

 للتحفظ ما یبرره كلیا.

 اإلجراءات المتخذة في حالة الحد من المطالب على وجھ غیر كاف 68.4

إذا حدّ المودع من المطالب على وجھ غیر كاف الس�������تیفاء ش�������رط وحدة االختراع، وجب على 
 )(ج).3(34إدارة الفحص التمھیدي الدولي أن تتخذ اإلجراءات المنصوص علیھا في المادة 

 االختراع الرئیسي 68.5

)(ج)، یجب النظر إلى 3(34في حالة التردد في تحدید االختراع الرئیس�����ي ألغراض تطبیق المادة 
 االختراع المذكور أوال في المطالب على أنھ االختراع الرئیسي.

 69القاعدة 
 بدء الفحص التمھیدي الدولي والمھلة المحددة لھ

 بدء الفحص التمھیدي الدولي 69.1

، یتعین على إدارة الفحص التمھیدي الدولي (ھ)مع مراعاة أحكام الفقرات من (ب) إلى  أ )( 
 أن تبدأ الفحص المذكور عندما یتوفر لدیھا كل ما یلي:

 طلب الفحص التمھیدي الدولي "1"

المبلغ المستحق (بالكامل) لرسم المعالجة ورسم الفحص التمھیدي، بما في ذلك و "2"
ً (58 المنصوص علیھ في القاعد رسم الدفع المتأخر  ، عند االقتضاء؛2)ثانیا

اإلعالن الذي تص���دره إدارة البحث الدولي بناء على  أو إما تقریر البحث الدوليو "3"
لدولي2(17 المادة والرأي المكتوب  ،)(أ) بعدم اعتزامھا أن تعد تقریراً للبحث ا

ً (43 المعد بناء على القاعدة  ،1)ثانیا

إرجاء بدء الفحص التمھیدي الدولي حتى انقض����اء المھلة المطبقة بناء الطلب ص����راحة ما لم یلتمس مودع 
ً (54على القاعدة   .(أ)1)ثانیا

للبحث  إذا كان المكتب الوطني أو المنظمة الحكومیة الدولیة الذي یعمل بص���فتھ إدارة (ب)
الدولي والبحث الدولي یعمل أیض�������اً بص�������فتھ إدارة للفحص التمھیدي الدولي، جاز بدء الفحص التمھیدي 

وش��رط مراعاة أحكام  الدولي في الوقت ذاتھ، إن رغب في ذلك المكتب الوطني أو المنظمة الحكومیة الدولیة
 ھ).(د) و( الفقرتین
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ً -(ب الحكومیة الدولیة الذي یعمل بص�������فة إدارة للبحث إذا كان المكتب الوطني أو المنظمة  )ثانیا
(ب)، یرغب في بدء الفحص التمھیدي الدولي والبحث  الدولي وإدارة للفحص التمھیدي الدولي، وفقاً للفقرة

مادة ھا في ال تھ وكان یعتبر أن كل الش�������روط المش�������ار إلی لدولي في الوقت ذا " 3" إلى "1)(ج)"2(34 ا
عد المكتب الوطني أو المنظمة الحكومیة الدولیة، بص���فتھ إدارة للبحث مس���توفاة، لیس من الض���روري أن ی
ً (43 الدولي، رأیاً مكتوباً بناء على القاعدة  .1)ثانیا

 19إذا تض�����من البیان عن التعدیالت إش�����ارة إلى أن التعدیالت التي تجرى وفقا للمادة  (ج)
ص التمھی��دي ال��دولي أال تب��دأ ذل��ك ")، وج��ب على إدارة الفح1(أ)"53.9تؤخ��ذ بعین االعتب��ار (الق��اع��دة 

 الفحص قبل أن تتسلم صورة عن ھذه التعدیالت.

إذا تض�������من البیان عن التعدیالت إش�������ارة إلى أنھ یتعین تأجیل بدء الفحص التمھیدي  (د)
 (ب))، تعین على إدارة الفحص التمھیدي الدولي أال تبدأ الفحص المذكور قبل53.9الدولي (القاعدة 

 ،19رة عن التعدیالت التي تجرى وفقا للمادة أن تتسلم صو "1"

أو أن تتس�����لم إش�����عارا من المودع یفید أنھ ال یرغب في إجراء أي تعدیالت وفقا  "2"
 ،19للمادة 

 .46.1 أو أن تنقضي المھلة المطبقة بناء على القاعدة "3"

 على أن یؤخذ بالشرط الذي یستوفى أوال.

قد  34ة إلى أن التعدیالت التي أجریت وفقا للمادة إذا تضمن البیان عن التعدیالت إشار (ھ)
(ج)) علما بأنھا لم تقدم، وجب على إدارة الفحص 53.9قدمت مع طلب الفحص التمھیدي الدولي (القاعدة 

التمھیدي الدولي أال تبدأ ذلك الفحص قبل أن تتس��لم التعدیالت أو تنقض��ي المھلة المحددة في الدعوة المش��ار 
 (ز)، على أن یؤخذ بالشرط الذي یستوفى أوال.60.1إلیھا في القاعدة 

 المھلة المحددة للفحص التمھیدي الدولي 69.2

 تبلغ المھلة المحددة إلعداد تقریر الفحص التمھیدي الدولي:

 شھرا اعتبارا من تاریخ األولویة، 28 "1"

لبدء  69.1 أو س�������تة أش�������ھر اعتبارا من الموعد المنص�������وص علیھ في القاعدة "2"
 التمھیدي الدولي، الفحص

أو س�تة أش�ھر اعتبارا من التاریخ الذي تس�تلم فیھ إدارة الفحص التمھیدي الدولي  "3"
 ،55.2الترجمة المقدمة بناء على القاعدة 

 على أن یؤخذ بالمھلة التي تنقضي أخیرا. 
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 70القاعدة 
 التقریر التمھیدي الدولي عن األھلیة للبراءة

 (تقریر الفحص التمھیدي الدولي) إلدارة الفحص التمھیدي الدولي

 تعریف 70.1

 ألغراض تطبیق ھذه القاعدة، یقصد بكلمة "التقریر" تقریر الفحص التمھیدي الدولي.

 أساس التقریر 70.2

 إذا جرى تعدیل المطالب، وجب وضع التقریر على أساس المطالب كما تم تعدیلھا. ( أ )

(أ) أو (ب)، وجب 66.7باألولویة وفقا للقاعدة  إذا وض��ع التقریر كما لو لم تتم المطالبة (ب)
 تحدید ذلك في التقریر.

إذا رأت إدارة الفحص التمھیدي الدولي أن ثمة تعدیال یتجاوز الكشف الوارد في الطلب  (ج)
، وجب وض�������ع التقریر كما لو لم یكن ذلك التعدیل قد أجري، وتحدید ذلك في التقریر. أودعالدولي كما 

 ب التي دعت اإلدارة سالفة الذكر إلى اعتبار أن التعدیل یتجاوز الوصف المكشوف عنھ.ویجب بیان األسبا

ً -(ج إذا جرى تعدیل المطالب أو الوصف أو الرسوم ولكن الورقة أو األوراق البدیلة لم تكن  )ثانیا
قاعدة  یھ ال مص�������حوبة بكتاب یبیّن أس�������اس التعدیل المدخل على الطلب كما أودع، حس�������ب ما تقتض�������

(أ)، حس�������ب ما 66.8(ج)، أو القاعدة 66.8" المطبقة بموجب القاعدة 3"46.5"، أو القاعدة 3)"(ب46.5
 ینطبق، جاز إعداد التقریر كما لو لم یجَر التعدیل، على أن یبیّن ذلك في التقریر.

إذا تعلقت المطالب باختراعات لم یُعدّ بش����أنھا تقریر عن البحث الدولي ولم تكن بالتالي  (د)
 تمھیدي دولي، وجب بیان ذلك في تقریر الفحص التمھیدي الدولي.موضع فحص 

، وجب أن یبیّن 66.1إذا أُخذ تص�������حیح خطأ س�������افر بعین االعتبار بناء على القاعدة  (ھ)
سافر بعین االعتبار وفقا للفقرة  ً (66.4التقریر ذلك. وإذا لم یؤخذ خطأ  )، وجب أن یبین التقریر ذلك إن ثانیا

تتولى إدارة الفحص التمھیدي الدولي إخطار المكتب الدولي بذلك ویتص���رف المكتب أمكن. وإن اس���تحال، 
 الدولي حسب ما ھو منصوص علیھ في التعلیمات اإلداریة.

قاعدة  (و) تاریخ إجراء البحث التكمیلي بموجب ال ً (1.66یبین التقریر  ثا یذكر أن ثال )، أو 
 ھذا البحث التكمیلي لم ینجز.

 التحدید 70.3

التقریر إدارة الفحص التمھیدي الدولي التي وض���عتھ ببیان اس���م تلك اإلدارة، ویحدد فیھ تحدد في 
 أیضا الطلب الدولي ببیان رقمھ واسم المودع وتاریخ اإلیداع الدولي.

 التواریخ 70.4

 یبین في التقریر
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 تاریخ تقدیم طلب الفحص التمھیدي الدولي؛ "1"

 التاریخ تاریخ إتمام التقریر.وتاریخ التقریر، على أن یكون ذلك  "2"

 التصنیف 70.5

إن وافقت علیھ  43.3یذكر في التقریر من جدید التص�������نیف المبین بناء على القاعدة  ( أ )
 إدارة الفحص التمھیدي الدولي.

وإال، تعین على إدارة الفحص التمھیدي الدولي أن تبین في التقریر التصنیف الذي تراه  (ب)
 التصنیف الدولي للبراءات على األقل.صحیحا بناء على 

 )2(35البیان الصادر بناء على المادة  70.6

) في كلمة "نعم" أو "ال"، أو في أي مقابل 2(35یتلخص البیان الوارد ذكره في المادة  ( أ )
 لھما باللغة التي حرر بھا التقریر، أو في أي إش��ارة مالئمة أخرى منص��وص علیھا في التعلیمات اإلداریة،

على أن یص���حب عند الض���رورة بالنص���وص المس���تش���ھد بھا واإلیض���احات والمالحظات المش���ار إلیھا في 
 ).2(35الجملة األخیرة من المادة 

) (أي الجدة والنش���اط 2(35إذا لم یس���توف أحد المعاییر الثالثة المش���ار إلیھا في المادة  (ب)
البیان س���لبیا. وإذا اس���توفي معیار أو معیاران االبتكاري (عدم البداھة) وإمكانیة التطبیق الص���ناعي)، كان 

 من تلك المعاییر، كل على حدة، وجب أن یحدد في التقریر المعیار المستوفى أو المعیاران المستوفیان.

 )2(35النصوص المستشھد بھا بناء على المادة  70.7

)، 2(35 المادة تذكر في التقریر الوثائق التي تعد مفیدة لدعم البیان الص�������ادر بناء على ( أ )
لدولي أو لم تكن. وال یذكر في التقریر من الوثائق  س�������واء كانت تلك الوثائق مذكورة في تقریر البحث ا

 المذكورة في تقریر البحث الدولي إال ما تعتبره إدارة الفحص التمھیدي الدولي مفیدا.

 على التقریر أیضا.ھ) (ب) و(43.5تطبق أحكام القاعدة  (ب)

 )2(35المقدمة بناء على المادة  اإلیضاحات 70.8

یجب أن تتض�������من التعلیمات اإلداریة التوجیھات الواجب اتباعھا في الحاالت التي تتطلب تقدیم 
) والحاالت التي تتطلب عدم تقدیمھا، وكذلك التوجیھات الالزمة 2(35اإلیض��احات المش��ار إلیھا في المادة 

 التوجیھات إلى المبادئ اآلتیة: فیما یتعلق بشكل تلك اإلیضاحات. ویجب أن تستند

یجب تقدیم اإلیض�������احات كلما كان البیان س�������لبیا بالنس�������بة إلى أي مطلب من  "1"
 المطالب؛

یجب تقدیم اإلیض�������احات كلما كان البیان إیجابیا، ما لم یكن من الس�������ھل تخیل  "2"
 بھا؛األسباب التي استدعت االستشھاد بإحدى الوثائق باالطالع على الوثیقة المستشھد 
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یجب تقدیم اإلیض������احات بوجھ عام بالنس������بة إلى الحالة المنص������وص علیھا في  "3"
 (ب).70.6الجملة األخیرة من القاعدة 

 الكشف غیر المكتوب 70.9

، ببیان نوعھ، 64.2یجب ذكر كل كش������ف غیر مكتوب یش������ار إلیھ في التقریر بناء على القاعدة 
 الكش������ف المكتوب الذي یش������یر إلى الكش������ف غیر المكتوب، والتاریخ الذي أُتیح فیھ للجمھور االطالع على

 والتاریخ الذي حدث فیھ علنا ذلك الكشف.

 بعض الوثائق المنشورة  70.10

یج��ب ذكر ك��ل الطلب��ات المنش�������ورة وك��ل البراءات التي یش��������ار إلیھ��ا في التقریر بن��اء على 
المطالب بھا (إن وجدت). وبالنس����بة ، مع بیان تاریخ النش����ر وتاریخ اإلیداع وتاریخ األولویة 64.3 القاعدة

إلى تاریخ األولویة، یجوز أن یبیَّن في التقریر أن إدارة الفحص التمھیدي الدولي ترى أنھ لم یطالب بذلك 
 التاریخ على الوجھ الصحیح.

 بیان التعدیالت 70.11

وإذا ترتب یبین في التقریر ما إذا أجریت بعض التعدیالت لدى إدارة الفحص التمھیدي الدولي. 
 على أي تعدیل حذف ورقة كاملة، وجب تحدید ذلك في التقریر.

 ذكر بعض أوجھ النقص ومسائل أخرى  70.12

 إذا رأت إدارة الفحص التمھیدي الدولي في الوقت الذي تعد فیھ التقریر:

أن الطل���ب ال���دولي یحتوي على بعض أوج���ھ النقص المش���������ار إلیھ���ا في  "1"
 لیھا أن تبین ذلك الرأي في التقریر، وأن تبرر رأیھا،"، وجب ع3(أ)"66.2 القاعدة

أن الطل��ب ال��دولي یس�������ت��دعي إب��داء إح��دى المالحظ��ات المش��������ار إلیھ��ا في  "2"
 "، جاز لھا أن تبین ذلك الرأي في التقریر، وأن تبرر رأیھا؛5(أ)"66.2 القاعدة

ذلك  أن تبین) قائمة، وجب علیھا 4(34أن إحدى الحاالت المش������ار إلیھا في المادة  "3"
 الرأي في التقریر، وأن تبرر رأیھا؛

أن كشفا عن تسلسل للنوویدات أو الحوامض األمینیة غیر متوفر لدیھا في شكل  "4"
 یسمح بإجراء فحص تمھیدي دولي مفید، وجب علیھا أن تبین ذلك في التقریر.

 مالحظات بشأن وحدة االختراع 70.13

لب قد دفع رس��وما إض��افیة مقابل الفحص التمھیدي الدولي، یبین في التقریر ما إذا كان مودع الط
). وفض����ال عن ذلك، 3(34أو ما إذا تم الحد من الطلب الدولي أو الفحص التمھیدي الدولي بناء على المادة 

)(أ)) أو على أس�������اس 3(34 المادةإذا أجري الفحص التمھیدي الدولي على أس�������اس مطالب تم الحد منھا (
)(ج))، وجب أن تبین في التقریر أجزاء الطلب الدولي التي كانت 3(34ط (المادة االختراع الرئیس�������ي فق

موض����ع الفحص التمھیدي الدولي واألجزاء التي لم تكن موض����ع ذلك الفحص. ویجب أن یتض����من التقریر 
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، إذا قررت إدارة الفحص التمھیدي الدولي أال تدعو المودع 68.1البیانات المنص�������وص علیھا في القاعدة 
 الحد من المطالب أو دفع الرسوم اإلضافیة.إلى 

 الموظف المصرح لھ 70.14

 یجب أن یبین في التقریر اسم موظف إدارة الفحص التمھیدي الدولي المسؤول عن ذلك التقریر.

 العنوان -الشكل  70.15

 تحدد الشروط المادیة لشكل التقریر في التعلیمات اإلداریة. ( أ )

التالي: "التقریر التمھیدي الدولي عن األھلیة للبراءة (الفصل یكون للتقریر العنوان  (ب)
الثاني في معاھدة التعاون بشأن البراءات)" مع بیان بأنھ تقریر الفحص التمھیدي الدولي الذي وضعتھ 

 إدارة الفحص التمھیدي الدولي.

 مرفقات التقریر 70.16

 تُرفق بالتقریر الورقات البدیلة والكتب التالیة: (أ)

وتحتوي على تعدیالت أجریت بناء  66.8كل ورقة بدیلة مش��ار إلیھا في القاعدة  "1"
(ب) المطبقة 46.5(ب) والقاعدة 66.8(أ) والقاعدة 66.8وكل كتاب مش���ار إلیھ في القاعدة  34على المادة 

 (ج)؛66.8بموجب القاعدة 

ریت وتحتوي على تعدیالت أج 46.5وكل ورقة بدیلة مش�������ار إلیھا في القاعدة  "2"
 ؛46.5وكل كتاب مشار إلیھ في القاعدة  19بناء على المادة 

 91.2المطبقة بموجب القاعدة  26.4وكل وثیقة بدیلة مش�������ار إلیھا في القاعدة  "3"
" وكل كتاب مشار 3(ب)"91.1وتحتوي على تصحیح خطأ سافر تصّرح بھ تلك اإلدارة بناء على القاعدة 

 ؛91.2القاعدة  المطبقة بموجب 26.4إلیھ في القاعدة 

ما لم یس�������تعض عن الورقة البدیلة أو تُعتبر ملغاة بموجب أوراق بدیلة الحقة أو بتعدیل مفاده إلغاء ورقة 
 (ب)؛66.8بكاملھا بناء على القاعدة 

وكّل ورقة وكتاب یتعلق بتص����حیح خطأ س����افر لم یؤخذ بعین االعتبار بناء على  "4"
ً (66.4القاعدة   ).ھ(70.2التقریر یحتوي على البیان المشار إلیھ في القاعدة )، في حال كان ثانیا

بالرغم من الفقرة (أ)، یُرفق بالتقریر أیض������ا كل ورقة بدیلة مس������تعاض عنھا أو ملغاة  (ب)
ومشار إلیھا في تلك الفقرة وكل كتاب مشار إلیھ في تلك الفقرة ویتعلق بتلك الورقة البدیلة المستعاض عنھا 

 التین التالیتین:أو الملغاة، في الح

إذا رأت إدارة الفحص التمھیدي الدولي أن التعدیل الذي مفاده االس�����تعاض�����ة أو  "1"
اإللغاء إنما یتجاوز الكش��ف الوارد في الطلب الدولي كما تم إیداعھ وأن التقریر یتض��من البیان المش��ار إلیھ 

 (ج)؛70.2في القاعدة 
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ستعاضة أو اإللغاء مصحوبا بكاتب یبیّن إذا لم یكن التعدیل المعني الذي مفاده اال "2"
أساس التعدیل في الطلب كما تم إیداعھ وأعدّ التقریر كما لو لم یجر التعدیل ویتضمن البیان المشار إلیھ في 

ً -(ج70.2القاعدة   ).ثانیا

ر على الورقة البدیلة المس����تعاض عنھا أو الملغاة على الوجھ المنص����وص علیھ في  وفي ھذه الحالة، یؤش����َّ
 لتعلیمات اإلداریة.ا

 اللغة التي یحرر بھا التقریر والمرفقات 70.17

یوضع التقریر وكل مرفق باللغة التي ینشر بھا الطلب الدولي المتعلق بھما أو بلغة ترجمة الطلب 
 ، باالستناد إلى تلك الترجمة.55.2الدولي، إذا بوشر الفحص التمھیدي الدولي، وفقا للقاعدة 

 71القاعدة 
 تقریر الفحص التمھیدي الدوليإرسال 

 والمستندات ذات الصلة

 المرسل إلیھ 71.1

ترس���ل إدارة الفحص التمھیدي الدولي ص���ورة عن تقریر الفحص التمھیدي الدولي وعن  ( أ )
 مرفقاتھ إن وجدت في الیوم ذاتھ إلى كل من المكتب الدولي ومودع الطلب.

المس���تندات األخرى الواردة في ملف  ترس���ل إدارة الفحص التمھیدي الدولي ص���ورا عن (ب)
 الفحص التمھیدي الدولي إلى المكتب الدولي طبقا للتعلیمات اإلداریة.

 صورة عن الوثائق المستشھد بھا 71.2

سنوات 4(36یجوز تقدیم الطلب المشار إلیھ بناء على المادة  ( أ ) سبع  ) في أي وقت خالل 
 التقریر.من تاریخ اإلیداع الدولي للطلب الدولي موضع 

(مودع یجوز إلدارة الفحص التمھیدي الدولي أن تشترط على الطرف الذي قدّم الطلب  (ب)
المصاریف  الطلب أو المكتب المختار) دفع مصاریف إعداد الصور وإرسالھا بالبرید. ویحدد مقدار ھذه

مادة  ھا في ال قات المش�������ار إلی فا لدولي والمكتب 2(32في االت ) والمعقودة بین إدارات الفحص التمھیدي ا
 الدولي.

 [تحذف] (ج)

یجوز إلدارة الفحص التمھیدي الدولي أن توكل المھمات المش����ار إلیھا في الفقرتین (أ)  (د)
 و(ب) إلى أي ھیئة أخرى تتحمل المسؤولیة أمامھا.
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 72دة القاع
 ترجمة تقریر الفحص التمھیدي الدولي
 والرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي

 اللغات 72.1

یجوز لكل دولة مختارة أن تقض�������ي بأن یترجم تقریر الفحص التمھیدي الدولي المعد  ( أ )
 كلیزیة.بلغة خالف اللغة الرسمیة أو إحدى اللغات الرسمیة المعمول بھا في مكتبھا الوطني إلى اللغة اإلن

 یبلَّغ ذلك الشرط للمكتب الدولي الذي یتعین علیھ أن ینشره في الجریدة في أقرب فرصة. (ب)

 إعداد صور عن الترجمات لمودع الطلب 72.2

على المكتب الدولي أن یرس���ل ص���ورة عن ترجمة تقریر الفحص التمھیدي الدولي المش���ار إلیھا 
ذاتھ الذي یرس����ل فیھ تلك الترجمة إلى المكتب أو المكاتب (أ) إلى مودع الطلب في الوقت 72.1في القاعدة 

 المختارة المعنیة باألمر.

72.2) ً ً (43 ترجمة الرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي كما ھو ُمعدّ بناء على القاعدة )ثانیا  1)ثانیا

ً (43 یترجم الرأي المكتوب ال��ذي تع��ده إدارة البح��ث ال��دولي بن��اء على الق��اع��دة بمعرف��ة  1)ث��انی��ا
المكتب الدولي أو تحت مس����ؤولیتھ، بناء على التماس من المكتب المختار المعني، في الحالة المش����ار إلیھا 

". ویرس������ل المكتب الدولي ص������ورة عن الترجمة إلى المكتب المختار المعني في 2(ب)"73.2 في القاعدة
 ب في الوقت ذاتھ.غضون شھرین من تاریخ تسلم التماس الترجمة، ویرسل صورة إلى مودع الطل

 مالحظات بشأن الترجمة 72.3

یجوز لمودع الطلب أن یعدّ مالحظات مكتوبة بش�������أن ص�������حة ترجمة تقریر الفحص التمھیدي 
ً (43 ال��دولي أو الرأي المكتوب ال��ذي أع��دت��ھ إدارة البح��ث ال��دولي بن��اء على الق��اع��دة  . ویج��ب علی��ھ1)ث��انی��ا

 یرسل صورة عن مالحظاتھ إلى كل مكتب من المكاتب المختارة المعنیة باألمر وإلى المكتب الدولي. أن

 73القاعدة 
 إرسال تقریر الفحص التمھیدي الدولي
 أو الرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي

 إعداد الصور 73.1

ء على یش�������رف المكت��ب ال��دولي على إع��داد ص�������ور عن الوث��ائق التي یج��ب إرس��������الھ��ا بن��ا
 )(أ).3(36 المادة

 إرسال الوثائق إلى المكاتب المختارة 73.2

ً 3(36 یرس�������ل المكتب الدولي الوثائق بناء على المادة ( أ )  )(أ) إلى كل مكتب مختار وفقا
ً (93 للقاعدة  شھراً اعتباراً من تاریخ األولویة. 30على أال یكون ذلك قبل انقضاء  1)ثانیا
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)، 2(40 أحد المكاتب المختارة طلباً ص�����ریحاً بناء على المادة إذا قدم مودع الطلب إلى (ب)
 وجب على المكتب الدولي أن یباشر ما یلي بناء على طلب ذلك المكتب أو مودع الطلب:

)(أ) إلى ذلك المكتب في أقرب فرص��ة، 3(36 أن یرس��ل الوثائق بناء على المادة "1"
 ؛71.1المكتب الدولي بناء على القاعدة  إذا كان تقریر الفحص التمھیدي الدولي قد أرسل إلى

أن یرس��ل ص��ورة عن الرأي المكتوب الذي أعدتھ إدارة البحث الدولي بناء على  "2"
ً (43 القاعدة إلى ذلك المكتب في أقرب فرص��ة، إذا لم یكن تقریر الفحص التمھیدي الدولي قد أرس��ل  1)ثانیا

 .71.1 إلى المكتب الدولي بناء على القاعدة

كان مودع الطلب قد سحب طلب الفحص التمھیدي الدولي أو أي من االختیارات أو إذا  (ج)
(أ) إلى المكتب المختار أو المكاتب المختارة التي  كلھا، وجب مع ذلك إرس�������ال الوثائق بناء على الفقرة

یطالھا س�������حب طلب الفحص التمھیدي الدولي إذا كان المكتب الدولي قد تس�������لم تقریر الفحص التمھیدي 
 دولي.ال

 74القاعدة 
 ترجمة مرفقات تقریر الفحص التمھیدي الدولي وإرسالھا

 محتویات الترجمة ومھلة إرسالھا 74.1

)، وجب 1(39إذا اش����ترط المكتب المختار تقدیم ترجمة للطلب الدولي بناء على المادة  ( أ )
إلیھا في قة بدیلة مش�����ار ) ترجمة لكل ور1(39على المودع أن یرس�����ل في المھلة المطبقة بناء على المادة 

الترجم��ة  ومرفق��ة بتقریر الفحص التمھی��دي ال��دولي، م��ا لم تكن تل��ك الورق��ة محررة بلغ��ة 70.16الق��اع��دة 
لدولي قدیم ترجمة للطلب ا ھا إذا كان من الواجب ت لدولي. وتطبق المھلة ذات للمكتب  المش������ترطة للطلب ا

 ".1)(أ)"2(64إعالن صادر بناء على المادة بسبب  22المختار في المھلة المطبقة بناء على المادة 

جاز )، 1(39إذا لم یشترط المكتب المختار تقدیم ترجمة للطلب الدولي بناء على المادة  (ب)
باللغة التي  لذلك المكتب أن یطلب إلى مودع الطلب أن یقدم، في المھلة المطبقة بناء على تلك المادة، ترجمة

ومرفقة بتقریر الفحص التمھیدي  70.16نُش������ر بھا الطلب الدولي لكل ورقة بدیلة مش������ار إلیھا في القاعدة 
 الدولي ولیست محررة بتلك اللغة.
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 75القاعدة 
 [تحذف]

 76القاعدة 
 وتطبیق بعض القواعد ترجمة وثیقة األولویة

 على اإلجراءات لدى المكاتب المختارة

 [تحذف] 76.3إلى  76.1

 المھلة المحددة لترجمة وثیقة األولویة 76.4

ال یلتزم مودع الطلب بتقدیم ترجمة لوثیقة األولویة ألي مكتب مختار قبل انقض��اء المھلة المطبقة 
 .39بناء على المادة 

 المكاتب المختارةلدى  على اإلجراءات القواعد بعض تطبیق 76.5

ً (13 تطبق القواع���د ً (49و 49و 47.1(ز) و22.1(ج) و20.8و 3)ث���الث���ا ً (49و )ث���انی���ا  )ث���الث���ا
ً (51و  )، شرط أن یكون من المفھوم ثانیا

أن كل إش���ارة فیھا إلى المكتب المعین أو الدولة المعینة یقص���د بھا اإلش���ارة إلى  "1"
 المكتب المختار أو الدولة المختارة على التوالي؛

) یقص�����د بھا 2(24لمادة أو ا )2(23أو المادة  22أن كل إش�����ارة فیھا إلى المادة  "2"
 ) على التوالي؛3(39أو المادة  )2(40أو المادة ) 1(39اإلشارة إلى المادة 

(ج) تحل محلھا 49.1أن عبارة "الطلبات الدولیة المودعة" الواردة في القاعدة  "3"
 عبارة "طلبات الفحص التمھیدي الدولي المقدمة"؛

المطالبة بترجمة أي تعدیل یجرى )، ال یجوز 1(39أنھ ألغراض تطبیق المادة  "4"
في حالة إعداد تقریر عن الفحص التمھیدي الدولي، إال إذا أرفق ذلك التعدیل بالتقریر  19بناء على المادة 

 المذكور؛

یقص�����د بھا اإلش�����ارة إلى  47.4 (أ) إلى القاعدة47.1 أن كل إش�����ارة في القاعدة "5"
 (د).61.2 القاعدة

 77القاعدة 
 )(ب)1(39في المادة  الحق المنصوص علیھ

 ممارسة الحق 77.1

على كل دولة متعاقدة تمنح مھلة تنقض�������ي بعد المھلة المنص�������وص علیھا في المادة  ( أ )
 )(أ) أن تخطر المكتب الدولي بالمھلة المحددة بھذا الشكل.1(39
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ینش�������ر المكتب الدولي كل إخطار یتس�������لمھ بناء على الفقرة (أ) في الجریدة في أقرب  (ب)
 فرصة.

تص���بح اإلخطارات المتعلقة بتخفیض أي مھلة س���بق تحدیدھا نافذة بالنس���بة إلى طلبات  (ج)
 الفحص التمھیدي الدولي المقدمة بعد ثالثة أشھر من التاریخ الذي ینشر فیھ المكتب الدولي اإلخطار.

ما أن ینش�������ر المكتب الدولي في الجریدة اإلخطارات المتعلقة بتمدید أي مھلة س�������بق  (د)
ھا حتى تص���بح نافذة بالنس���بة إلى طلبات الفحص التمھیدي الدولي قید النظر في تاریخ ذلك النش���ر أو تحدید

المقدمة بعد ذلك التاریخ، أو في تاریخ الحق إن حددت الدولة المتعاقدة التي تجري اإلخطار ذلك التاریخ 
 الالحق.

 78القاعدة 
 تعدیل المطالب والوصف والرسوم لدى المكاتب المختارة

 المھلة 78.1

مادة  ( أ ) ناء على ال  إن رغب في ذلك، لتعدیل 41یمارس مودع الطلب الحق الممنوح ب
المطالب والوص������ف والرس������وم لدى المكتب المختار المعني خالل ش������ھر من تاریخ اس������تیفاء الش������روط 

ناء على )(أ)، شریطة أن یمارس ذلك الحق بعد انقضاء المھلة المطبقة ب1(39المنصوص علیھا في المادة 
) 1(36بأربعة أش���ھر على األكثر، إذا لم یرس���ل تقریر الفحص التمھیدي الدولي بناء على المادة  39المادة 

تا الحالتین، یجوز لھ أن یمارس ذلك الحق في أي وقت الحق إن كان  قبل انقض�������اء تلك المھلة. وفي كل
 القانون الوطني للدولة المعنیة یسمح بذلك.

لة مخت�ارة (ب) كل دو قانونھ�ا الوطني على أال یب�دأ الفحص إال بن�اء على طل�ب  في  ینص 
ھا لمودع الطلب أن  مدة التي یجوز فی قانون الوطني على أن تكون المھلة أو ال خاص، یجوز النص في ال

ھي المھلة أو المدة ذاتھا المنص�����وص علیھا في القانون الوطني  41یمارس الحق الممنوح بناء على المادة 
ت في حالة فحص الطلبات الوطنیة بناء على طلب خاص، ش���رط أال تنقض���ي تلك المھلة أو إلیداع التعدیال

 تقع تلك المدة قبل انقضاء المھلة المطبقة بناء على الفقرة (أ).

 [تحذف] 78.2

 نماذج المنفعة 78.3

مع م��ا یلزم من تب��دی��ل ل��دى المك��ات��ب المخت��ارة. وإذا جرى  13.5و 6.5تطبق أحك��ام الق��اع��دتین 
المادة  یار قبل انقضاء تسعة عشر شھرا على تاریخ األولویة، فإن اإلشارة إلى المھلة المطبقة بناء علىاالخت
 .39تحل محلھا إشارة إلى المھلة المطبقة بناء على المادة  22
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 الجزء دال
 القواعد المتعلقة بالفصل الثالث من المعاھدة

 79القاعدة 
 التقویم

 تحدید التواریخ 79.1

تطبیق المعاھدة وھذه الالئحة التنفیذیة، یتعین على كل من مودعي الطلبات والمكاتب ألغراض 
الوطنیة ومكاتب تس����لم الطلبات وإدارات البحث الدولي وإدارات الفحص التمھیدي الدولي والمكتب الدولي 

ر أو التقاویم، أن یحدد كل تاریخ بناء على التقویم المیالدي الیوناني. أما إذا اس����تعمل غیر ذلك من العص����و
 فإنھ یتعین باإلضافة إلى ذلك تحدید كل تاریخ بناء على العصر المیالدي والتقویم الغریغوري.

 80القاعدة 
 حساب المھل

 المھل المحددة بالسنوات 80.1

إذا حددت مھلة ما بس������نة واحدة أو أكثر، فإن حس������اب المھلة یبدأ اعتبارا من الیوم التالي لوقوع 
تھي المھلة في الس����نة التالیة المعنیة وفي الش����ھر الذي یطلق علیھ االس����م ذاتھ وفي الیوم الحدث المعني وتن

الذي یكون رقمھ ھو رقم الیوم ذاتھ من الش����ھر ذاتھ اللذین یكون الحدث المذكور قد وقع فیھما. وإذا لم یكن 
 ذلك الشھر. في الشھر التالي المعني یوم بالرقم ذاتھ، فإن المھلة تنتھي في الیوم األخیر من

 المھل المحددة باألشھر 80.2

إذا حددت مھلة ما بش������ھر واحد أو أكثر، فإن حس������اب المھلة یبدأ اعتبارا من الیوم التالي لوقوع 
تھ  مھ ھو رقم الیوم ذا لذي یكون رق تالي المعني وفي الیوم ا لة في الش�������ھر ال حدث المعني، وتنتھي المھ ال

الش�������ھر التالي المعني یوم بالرقم ذاتھ، فإن المھلة تنتھي في الیوم لوقوع الحدث المذكور. وإذا لم یكن في 
 األخیر من ذلك الشھر.

 المھل المحددة باألیام 80.3

إذا حددت مھلة ما بعدد من األیام، فإن حس�������اب المھلة یبدأ اعتبارا من الیوم التالي لوقوع الحدث 
 األخیر من الحساب.المعني، وتنتھي المھلة في الیوم الذي یتم فیھ بلوغ الیوم 

 التواریخ المحلیة 80.4

یكون التاریخ الذي یجب أخذه في الحسبان لبدایة حساب أي مھلة ھو التاریخ المستعمل  ( أ )
 في الجھة وقت وقوع الحدث المعني.

یكون تاریخ انقض���اء أي مھلة ھو التاریخ المس���تعمل في الجھة التي یجب إیداع الوثیقة  (ب)
 سدید الرسم المطلوب.المطلوبة فیھا أو ت



 
 الالئحة التنفیذیة لمعاھدة التعاون بشأن البراءات 

193 

 انقضاء المھلة في غیر أیام العمل أو في یوم عطلة 80.5

 إذا انقض���ت المھلة التي یجب أن یص���ل فیھا مس���تند أو رس���م ما إلى أي مكتب وطني أو منظمة
 حكومیة دولیة

في یوم ال تكون فیھ أبواب ذلك المكتب أو تلك المنظمة مفتوحة لعامة الجمھور  "1"
 معامالت الرسمیة ؛من أجل إجراء ال

أو في یوم ال یس����لم فیھ البرید العادي في الجھة التي یقع فیھا ذلك المكتب أو تلك  "2"
 المنظمة؛

أو في یوم یكون یوم عطلة رس�������میة في إحدى الجھات التي یقع فیھا المكتب أو  "3"
حدة،  كان یقع المكتب أو المنظمة في أكثر من جھة وا المنظمة على األقل إن 

قانون الوطني المطبق في ذلك المكتب أو تلك ظروف التي ینص وفي ال فیھا ال
تلك الحالة بالنس��بة إلى الطلبات  المنظمة على أن المھلة تنتھي في یوم الحق في

 الوطنیة؛

قدة التي یكون  "4" عا لدولة المت یة في جزء من ا أو في یوم یكون یوم عطلة رس�������م
البراءات وفي الظروف التي ینص فیھا مكتبھا الس�������لطة الحكومیة المكلفة بمنح 

القانون الوطني المطبق في ذلك المكتب على أن المھلة تنتھي في یوم الحق في 
 تلك الحالة بالنسبة إلى الطلبات الوطنیة؛

 تنتھي المھلة في الیوم الالحق مباشرة الذي ال تقوم فیھ أي من الظروف األربعة المذكورة.

 تاریخ المستندات 80.6

أت مھلة في الیوم الموافق لتاریخ مس�������تند أو كتاب ص�������ادر عن مكتب وطني أو منظمة إذا بد
حكومیة دولیة، جاز ألي طرف معني إقامة الدلیل على أن ذلك المس���تند أو الكتاب قد وض���ع في البرید بعد 

المھلة. ب ذلك التاریخ. وفي ھذه الحالة، یؤخذ التاریخ الفعلي لإلرسال بالبرید بعین االعتبار ألغراض حسا
للمنظمة  أو ومھما كان تاریخ إرس����ال ذلك المس����تند أو الكتاب بالبرید، إذا أثبت مودع الطلب للمكتب الوطني

الدولیة أنھ تس���لم المس���تند أو الكتاب بعد أكثر من س���بعة أیام من التاریخ الص���ادر فیھ ورض���یا بھذا الحكومیة 
ة الدولیة اعتبار أن المھلة الجاریة اعتبارا من تاریخ اإلثبات، وجب على المكتب الوطني أو المنظمة الحكومی

المس���تند أو الكتاب تنقض���ي بعد عدد إض���افي من األیام یس���اوي عدد األیام الالحقة لألیام الس���بعة المحس���وبة 
 اعتبارا من التاریخ المذكور على المستند أو الكتاب.

 نھایة یوم العمل 80.7

مح��دد في موع��د إغالق أبواب المكت��ب الوطني أو تنقض�������ي المھل��ة المنتھی��ة في یوم  ( أ )
 المنظمة الحكومیة الدولیة حیث یتم إیداع المستند أو تسدید الرسم.

یجوز ألي مكتب أو منظمة الخروج عن أحكام الفقرة (أ) بتمدید المھلة حتى منتص�����ف  (ب)
 لیل الیوم الواجب أخذه في الحسبان.
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 81القاعدة 
 ھدةتعدیل المھل المحددة في المعا

 اقتراحات 81.1

 ).2(47یجوز ألي دولة متعاقدة أو للمدیر العام اقتراح تعدیل بناء على المادة  ( أ )

 یجب تقدیم االقتراحات الصادرة عن أي دولة متعاقدة للمدیر العام. (ب)

 قرارات الجمعیة 81.2

ى جمیع إذا عرض اقتراح ما على الجمعیة، وجب على المدیر العام أن یرس���ل نص���ھ إل ( أ )
الدول المتعاقدة قبل انعقاد دورة الجمعیة بش������ھرین على األقل، على أن یرد ذلك االقتراح في جدول أعمال 

 الجمعیة.

عدیالت على االقتراح أو اقتراح  (ب) خال ت یة، یجوز إد ناقش�������ة االقتراح في الجمع ند م ع
 تعدیالت الحقة لھ.

من الدول المتعاقدة الحاض���رة وقت یعد االقتراح معتمدا إن لم تص���وت ض���ده أي دولة  (ج)
 التصویت.

 التصویت بالمراسلة 81.3

إذا جرى اختیار التص����ویت بالمراس����لة، وجب أن یكون االقتراح موض����ع تبلیغ كتابي  ( أ )
 یرسلھ المدیر العام إلى الدول المتعاقدة، ویدعوھا فیھ إلى التصویت علیھ بصورة خطیة.

أن تص��ل فیھا الردود المتض��منة التص��ویت بص��ورة  تحدد في الدعوة المھلة التي یجب (ب)
 خطیة إلى المكتب الدولي. ویجب أال تقل ھذه المھلة عن ثالثة أشھر اعتبارا من تاریخ الدعوة.

یة، وال تعدّ اقتراحات التعدیل أو المالحظات  (ج) یة أو س�������لب یجب أن تكون الردود إیجاب
 الصرفة تصویتاً.

تعترض أي دولة متعاقدة على التعدیل، وإذا أبدى نص�������ف  یعد االقتراح معتمدا إذا لم (د)
 عدد تلك الدول على األقل موافقتھ أو عدم مباالتھ أو امتناعھ عن التصویت.

 82القاعدة 
 عدم انتظام خدمات البرید

 التأخیر في تسلیم البرید أو فقده 82.1

لكتاب بالبرید قبل یجوز ألي طرف معني أن یقیم الدلیل على أنھ أرس������ل المس������تند أو ا ( أ )
انقض��اء المھلة المقررة بخمس��ة أیام. وال یكون ذلك الدلیل مقبوال إال إذا أرس��ل البرید جوا ما لم یكن البرید 
البري أو البحري یص�������ل عادة إلى المرس�������ل إلیھ خالل یومین أو ما لم تكن خدمات البرید الجوي غیر 

 إذا أرسل البرید مسجال. متوفرة. وعلى كل حال، ال یجوز قبول ذلك الدلیل إال
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إذا أقیم الدلیل على إرس��ال مس��تند أو كتاب ما بالبرید وفقا للفقرة (أ) وعلى وجھ ُمرٍض  (ب)
معذورا، وإن للمرس�����ل إلیھ س�����واء كان المكتب الوطني أو المنظمة الحكومیة الدولیة، فإن تأخر البرید یعد 

یقدم الطرف المعني  فقود بصورة جدیدة عنھ، شرط أنفقد، فإنھ یسمح باالستعاضة عن المستند أو الكتاب الم
الدلیل على وجھ ُمرٍض للمكتب أو للمنظمة على أن المس������تند أو الكتاب البدیل مطابق للمس������تند أو للكتاب 

 المفقود.

في الحاالت المش����ار إلیھا في الفقرة (ب)، یجب تقدیم الدلیل على إرس����ال البرید خالل  (ج)
المستند أو الكتاب البدیل والدلیل على تطابقھ مع المستند أو الكتاب المفقود في حالة المھلة المقررة، وكذلك 

أو كان علیھ أن  -فقد المس��تند أو الكتاب األص��لي، خالل ش��ھر من التاریخ الذي یالحظ فیھ الطرف المعني 
انقض�������اء المھلة  أن البرید قد تأخر أو فقد. وعلى كل حال، یجوز تقدیم كل ذلك بعد -یالحظ إن كان یقظا 

 المطبقة في كل حالة بستة أشھر على األكثر.

یتعین على كل مكتب وطني أو منظمة حكومیة دولیة یكون قد أخطر المكتب الدولي  (د)
بأنھ سوف یطبق أحكام الفقرات من (أ) إلى (ج) إذا أرسل المستند أو الكتاب بوساطة مؤسسة لتسلیم البرید 

ك كما لو كانت تلك المؤس����س����ة ھي مكتب البرید. وفي ھذه الحالة، ال تطبق خالف مكتب البرید أن یفعل ذل
الجملة األخیرة من الفقرة (أ)، على أنھ ال یجوز قبول الدلیل إال إذا س����جلت المؤس����س����ة المذكورة تفاص����یل 
 إجراءات البرید عند إرس����الھ. ویجوز أن یتض����من اإلخطار بیانا یفید أنھ ال ینطبق إال على البرید المرس����ل

بوس��اطة مؤس��س��ة محددة لتس��لیم البرید أو مؤس��س��ة تس��توفي بعض المعاییر المحددة. ویتعین على المكتب 
 الدولي أن ینشر مضمون اإلخطار في الجریدة.

یجوز لك��ل مكت��ب وطني أو منظم��ة حكومی��ة دولی��ة أن یتص�������رف تبع��ا لإلجراءات  (ھ)
 المنصوص علیھا في الفقرة (د):

المكلفة بتس��لیم البرید مذكورة في قائمة المؤس��س��ات حتى وإن لم تكن المؤس��س��ة  "1"
المحددة، عند االقتض���اء، في اإلخطار المش���ار إلیھ في الفقرة (د) أو لم تكن تس���توفي المعاییر المبینة، عند 

 االقتضاء، في ذلك اإلخطار،

أو حتى وإن لم یرس����ل ذلك المكتب أو تلك المنظمة إلى المكتب الدولي اإلخطار  "2"
 لیھ في الفقرة (د).المنصوص ع

ً (82القاعدة   )ثانیا

 اعتذار الدولة المعینة أو المختارة
 عن تأخرھا في مراعاة بعض المھل

82) ً  )2(48معنى "المھلة" في المادة  1)ثانیا

 ) على أنھا تشمل إشارة إلى ما یلي:2(48تفسر كلمة "المھلة" المشار إلیھا في المادة 

 في ھذه الالئحة التنفیذیة؛ أي مھلة محددة في المعاھدة أو "1"

أي مھلة یحددھا مكتب تس�������لم الطلبات أو إدارة البحث الدولي أو إدارة الفحص  "2"
 التمھیدي الدولي أو المكتب الدولي أو أي مھلة یطبقھا مكتب تسلم الطلبات بناء على قانونھ الوطني؛
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القانون الوطني أي مھلة یحددھا المكتب المعین أو المختار أو أي مھلة ترد في  "3"
 الذي یطبقھ ھذا المكتب بالنسبة إلى أي إجراء یباشره مودع الطلب لدى ذلك المكتب.

82) ً  )2(48استرداد الحقوق واألحكام األخرى التي تطبق علیھا المادة  2)ثانیا

) التي تس��مح للدولة المعینة أو المختارة 2(48تكون أحكام القانون الوطني المش��ار إلیھ في المادة 
عذر التأخر في مراعاة بعض المھل ھي األحكام التي تنص على اس�������ترداد الحقوق، أو إعادتھا، أو ردھا ب

إلى أص�����لھا، أو متابعة اإلجراءات بالرغم من عدم مراعاة أي مھلة، وكذلك أي حكم آخر ینص على تمدید 
 المھل أو یسمح بعذر التأخر في مراعاة المھل.

ً (82القاعدة   )ثالثا

 األخطاء التي یرتكبھا مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدوليتصحیح 

82) ً  األخطاء المتعلقة بتاریخ اإلیداع الدولي وبالمطالبة باألولویة 1)ثالثا

مكتب معین أو مختار أن تاریخ اإلیداع  ألي إذا أثبت مودع الطلب على وجھ مرض ( أ )
أو أن مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي قد الدولي غیر صحیح بسبب خطأ ارتكبھ مكتب تسلم الطلبات 

بة باألولویة  قد ، وإذا كان الخطأ خطأ لو كان المكتب المعین أو المختار باطلةاعتبر عن غلط أن المطال
 أن ارتكبھ بنفس������ھ لص������ححھ بناء على القانون الوطني أو الممارس������ات الوطنیة، تعین على المكتب المذكور

الدولي كما لو كان تاریخ اإلیداع الدولي المص���حح قد خص���ص لھ أو كما لو یص���حح الخطأ ویأخذ بالطلب 
 .باطلةكانت المطالبة بأولویتھ لم تعتبر 

" أو 2(ب)"3.20إذا حدد مكتب تس�����لم الطلبات تاریخ اإلیداع الدولي بناء على القاعدة  (ب)
ً (5.20(د) أو 5.20  18.4لى القاعدتین )(د) على أس�������اس تض�������مین عنص�������ر أو جزء باإلحالة بناء عثانیا

 ولكن المكتب المعیّن أو المختار رأى ما یلي: 6.20و

عدة "1" قا ثل لل ً -(أ) أو (ب) أو(ب17.1 أن المودع لم یمت یا قة ثان ما یتعلق بوثی ) في 
 األولویة؛

" أو 1(أ)"20.6أو  4.18أو أن أحد الش�������روط المنص�������وص علیھا في القاعدة  "2"
51) ً  " لم یستوف؛2"(ھ)1.)ثانیا

 أو أن العنصر أو الجزء لیس واردا بالكامل في وثیقة األولویة المعنیة؛ "3"

د بناء على  جاز للمكتب المعیّن أو المختار أن یعامل الطلب الدولي كما لو كان تاریخ اإلیداع الدولي قد ُحدِّ
ً (5.20(ب) أو 5.20" أو 1(ب)"3.20الق��اع��دة  ح بن��اء على الق��اع��دة ث��انی��ا ّحِ  (ج) أو5.20)(ب) أو ص�������ُ

5.20) ً (ج) مع ما یلزم 1.17)(ج)، حسب االقتضاء، شرط مراعاة الفقرة (ج)، وعلى أن تطبق القاعدة ثانیا
 من تبدیل.

ال یعامل المكتب المعیّن أو المختار الطلب الدولي بناء على الفقرة (ب) كما لو كان قد  (ج)
د لھ تاریخ اإلیداع الدولي بناء على القاعدة  ً (5.20(ب) أو 5.20" أو 1(ب)"3.20ُحدِّ ح ثانیا ّحِ )(ب) أو ص����ُ

ً (5.20(ج) أو 5.20بناء على القاعدة  )(ج)، من غیر أن یتیح للمودع فرص������ة اإلدالء بمالحظاتھ حول ثانیا
 المعاملة المزمعة أو تقدیم التماس بناء على الفقرة (د)، في غضون مھلة تكون معقولة في ظروف الحال.
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تار المودع بأنھ یعتزم على معاملة الطلب الدولي كما إذا أخطر المكتب المعین أو المخ (د)
ح بناء على القاعدة  ّحِ ً (5.20(ج) أو 5.20لو كان تاریخ إیداعھ الدولي قد ص�������ُ (ج)،  )(ج)، وفقا للفقرةثانیا

جاز للمودع أن یلتمس، بموجب إش����عار مقدَّم إلى ذلك المكتب في غض����ون المھلة المش����ار إلیھا في الفقرة 
جزء الناقص المعني، أو العنص�������ر أو الجزء الص�������حیح المعني، كما لو لم یكن ألغراض (ج)، اعتبار ال

ناقص، أو ذلك العنص�������ر أو  لة، یعتبر ذلك الجزء ال یة لدى ذلك المكتب. وفي تلك الحا اإلجراءات الوطن
قدَّم وال یعامل المكتب الطلب الدولي كما لو كان تاریخ إیداعھ الدولي قد  الجزء الص�������حیح، كما لو لم ی

ح.  ُصّحِ

ً (82القاعدة   )رابعا
 وتمدید المھل عذر التأخر في مراعاة المھل

82) ً  المھلمراعاة التأخر في عذر  1)رابعا

یجوز ألي طرف معني أن یقیم الدلیل على أن المھلة المحددة في الالئحة التنفیذیة للقیام  ( أ )
بأي إجراء لدى مكتب تس�����لم الطلبات أو إدارة البحث الدولي أو اإلدارة المحددة للبحث اإلض�����افي أو إدارة 

سبب حرب أو ثورة أو اضطرابات أ ھلیة أو إضراب الفحص التمھیدي الدولي أو المكتب الدولي لم تراع ب
أو عدم توافر خدمات التواص���ل اإللكتروني بش���كل عام أو غیر ذلك من األس���باب  أو وباءأو كارثة طبیعیة 

المماثلة في محل إقامة الطرف المعني أو مقر عملھ أو محل نزولھ، وأن اإلجراء المعني اتخذ في أس�������رع 
 .وقت معقول ممكن

یوجھ أي دلیل من ھذا القبیل إلى المكتب أو اإلدارة أو المكتب الدولي، حس�������ب الحال،  (ب)
أقیم الدلیل على وجھ في فترة ال تزید على س���تة أش���ھر بعد انقض���اء المھلة المطبقة في الحالة المعنیة. وإذا 

 المھلة.مراعاة التأخر في قبول اعتذار ، وجب ُمرٍض للمرسل إلیھ

قبول ال یتعین على أي مكتب معیّن أو منتخب قام المودع لدیھ، في وقت ص����دور قرار  (ج)
 .االعتذار، أن یراعي ھذا 39أو المادة  22التأخر، باإلجراءات المشار إلیھا في المادة اعتذار 

یجوز للمكتب أو اإلدارة أو المكتب الدولي، بحس������ب الحال، أن یقرر إس������قاط ش������رط  (د)
وفي تلك الحالة، وجب على الطرف المعني تقدیم بیان یفید . روط التي یحددھا وینش����رھااإلثبات طبقاً للش����

فیھ بأن عدم التقیّد بالمھلة المقررة یرجع إلى الس�������بب الذي أدى إلى إس�������قاط المكتب أو اإلدارة أو المكتب 
 ك.ویُخطر المكتب أو اإلدارة المكتَب الدولي بذل قدیم البرھان.تالدولي الشرط المتعلق ب

82) ً  عدم توفر وسائل االتصال اإللكترونیة في المكتب 2)رابعا

یجوز ألي مكت��ب وطني أو منظم��ة حكومی��ة دولی��ة النص على قبول ع��ذر الت��أخر في  ( أ )
مراعاة المھلة الُمحدَّدة في الالئحة التنفیذیة للقیام بأي إجراء لدى ذلك المكتب أو تلك المنظمة بس�������بب عدم 

االتص��ال اإللكترونیة المس��موح بھا في ذلك المكتب أو تلك المنظمة، ش��رط القیام بذلك توفر أي من وس��ائل 
اإلجراء في یوم العمل التالي الذي تكون فیھ تلك الوس�������ائل اإللكترونیة متاحة. وینش�������ر المكتب المعني أو 

ي تستغرقھا تلك المنظمة المعنیة معلومات عن أي من حاالت عدم توفر تلك الوسائل، بما في ذلك الفترة الت
 الحالة، ویُخِطر المكتَب الدولي بذلك.



 
 الالئحة التنفیذیة لمعاھدة التعاون بشأن البراءات 

198 

ال یتعین على أي مكتب معیّن أو مختار قام المودع لدیھ، وقت نش��ر المعلومات المش��ار  (ب)
أن یراعي عذَر التأخر في  39أو المادة  22إلیھا في الفقرة (أ)، باإلجراءات المنص�������وص علیھا في المادة 

 لى الفقرة (أ).مراعاة مھلة محدَّدة بناء ع

 تمدید المھل بسبب حدوث اضطراب عام 3(رابعاً)82

یجوز ألي مكتب لتسلّم الطلبات أو إدارة للبحث الدولي أو إدارة محددة للبحث التكمیلي  ) أ (
أو إدارة للفحص التمھیدي الدولي أو المكتب الدولي تحدید فترة تمدید بحیث یجوز تمدید المھل المقررة في 

نفیذیة كي یتخذ طرف ما إجراء لدى ذلك المكتب أو اإلدارة أو المكتب الدولي عندما تتعرض الالئحة الت
الدولة التي یقع فیھا ذلك المكتب أو اإلدارة أو المكتب الدولي الض���طراب عام بس���بب أحد األحداث الواردة 

ً 82في الفقرة (أ) من القاعدة  باً في عملیات ذلك المكتب أو  1)(رابعا اإلدارة أو المكتب الدولي یؤثر س�������ل
فیقوض من ق��درة األطراف على اتخ��اذ اإلجراءات ل��دى ذل��ك المكت��ب أو اإلدارة أو المكت��ب ال��دولي في 

وینش�������ر المكتب أو اإلدارة أو المكتب الدولي تاریَخي بدایة  غض�������ون المھل المقررة في الالئحة التنفیذیة.
ویُخطر  ذه المھلة أن تتجاوز ش�������ھرین من تاریخ البدایة.وال یجوز لھ ونھایة كل فترة تمدید من ھذا القبیل.

 المكتب أو اإلدارة المكتَب الدولي بذلك.

بعد تحدید فترة تمدید بموجب الفقرة (أ)، یجوز للمكتب أو اإلدارة أو المكتب الدولي  (ب)
لفقرة (أ) مع ما وفي ھذه الحالة، تُطبَّق أحكام ا المعني تحدید فترات تمدید إضافیة بحسب مقتضیات الحال.

 یلزم من تبدیل.

ال یكون أي مكتب معیَّن أو مختار ملزماً بمراعاة تمدید مھلة محددة بناًء على الفقرة  (ج)
(أ) أو (ب) إذا بدأت إجراءات المعالجة الوطنیة لدى ھذا المكتب في تاریخ نش������ر المعلومات المذكورة في 

 الفقرة (أ) أو (ب).

 83القاعدة 
 اإلدارات الدولیةحق التصرف أمام 

 إثبات الحق 83.1

یجوز لكل من المكتب الدولي وإدارة البحث الدولي المختص�������ة وإدارة الفحص التمھیدي الدولي 
 .49المختصة المطالبة بإثبات حق التصرف المشار إلیھ في المادة 

83.1) ً  عندما یكون المكتب الدولي مكتبا لتسلم الطلبات )ثانیا

الحق في التصرف أمام المكتب الوطني الذي یتبع الدولة المتعاقدة یحق ألي شخص لھ  ( أ )
فیھا أو من یكون مودع الطلب، أو أحد مودعي الطلب، إذا كان ھناك أكثر من مودع، من المقیمین  التي

الدولي أمام  أمام المكتب الذي یعمل نیابة عن تلك الدولة، أن یتص�������رف فیما یتعلق بالطلب مواطنیھا، أو
 ".3(أ)"19.1لدولي بصفتھ مكتبا لتسلم الطلبات بناء على القاعدة المكتب ا

یحق ألي ش�����خص لھ الحق في التص�����رف فیما یتعلق بطلب دولي أمام المكتب الدولي  (ب)
بص����فتھ مكتبا لتس����لم الطلبات، أن یتص����رف فیما یتعلق بذلك الطلب أمام المكتب الدولي بأي ص����فة أخرى 

 ولي المختصة وإدارة الفحص التمھیدي الدولي المختصة.یتمتع بھا وأمام إدارة البحث الد
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 اإلبالغ 83.2

لذي یزعم أن للش�������خص المعني  ( أ ) یة ا لدول على المكتب الوطني أو المنظمة الحكومیة ا
الحق في التصرف لدیھ أن یبلغ المكتب الدولي أو إدارة البحث الدولي المختصة أو إدارة الفحص التمھیدي 

 على الطلب ما إذا كان لذلك الشخص الحق في التصرف لدیھ. الدولي المختصة بناء

ً للمكت��ب ال��دولي أو إدارة البح��ث ال��دولي أو إدارة الفحص  (ب) یكون ذل��ك اإلبالغ ملِزم��ا
 التمھیدي الدولي حسب الحال.

 الجزء ھاء
 القواعد المتعلقة بالفصل الخامس من المعاھدة

 84القاعدة 
 مصاریف الوفود

 التي تتحملھا الحكوماتالمصاریف  84.1

تتحمل مص���اریف كل وفد مش���ترك في أي ھیئة تنش���ئھا المعاھدة أو تنش���أ بموجبھا الحكومة التي 
 اختارتھ.

 85القاعدة 
 عدم توفر النصاب القانوني في الجمعیة

 التصویت بالمراسلة 85.1

رارات الجمعیة )(ب)، یبلغ المكتب الدولي ق5(53بالنسبة إلى الحالة المنصوص علیھا في المادة 
(خالف القرارات المتعلقة بإجراءات الجمعیة) للدول المتعاقدة التي لم تكن ممثلة، ویدعوھا إلى اإلعالن 
عن تصویتھا أو امتناعھا عن التصویت بصورة خطیة خالل ثالثة أشھر من تاریخ ذلك اإلبالغ. وإذا كان 

ذا الشكل عند انقضاء المھلة اآلنف ذكرھا یعادل عدد الدول المتعاقدة المصوتة أو الممتنعة عن التصویت بھ
عدد الدول المتعاقدة الناقص لكي یتوفر النص���اب القانوني في الدورة، فإن القرارات المذكورة تص���بح نافذة 

 شرط الحصول على األغلبیة المطلوبة في الوقت ذاتھ.

 86القاعدة 
 الجریدة

 المحتویات 86.1

 ) ما یأتي:4(55مادة تتضمن الجریدة المشار إلیھا في ال

نشرة الطلب البیانات المحددة في التعلیمات اإلداریة والمنقولة من صفحة غالف  "1"
 ، وأي رسم یرد في صفحة الغالف المذكورة، والملخص، بالنسبة إلى كل طلب دولي منشور؛الدولي

جدول الرس�������وم الواجب دفعھا لكل من مكاتب تس�������لم الطلبات والمكتب الدولي  "2"
 رات البحث الدولي وإدارات الفحص التمھیدي الدولي؛وإدا
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 اإلشعارات المطلوب نشرھا بناء على المعاھدة أو ھذه الالئحة التنفیذیة؛ "3"

نة والمكاتب المختارة  "4" المعلومات المتعلقة بحدوث اإلجراءات في المكاتب المعیّ
 ؛الدولیة المنشورة ما یخص الطلباتفی 1.95والُمبلغة للمكتب الدولي بموجب القاعدة 

غیر ذلك من المعلومات المفیدة المنص��وص علیھا في التعلیمات اإلداریة، ش��رط  "5"
 أال یكون االنتفاع بھا محظورا بناء على المعاھدة أو ھذه الالئحة التنفیذیة.

 التوقیت -شكل النشر وسائلھ  –اللغات  86.2

في الوقت ذاتھ ویتكفل المكتب الدولي تنش�������ر الجریدة باللغتین اإلنكلیزیة والفرنس�������یة  ( أ )
 .بالترجمة باللغتین اإلنكلیزیة والفرنسیة

 یجوز للجمعیة أن تقرر نشر الجریدة بأي لغات خالف اللغات المشار إلیھا في الفقرة (أ). (ب)

 ترعى التعلیمات اإلداریة الشكل الذي تنشر فیھ الجریدة ووسائل نشرھا. (ج)

"، فیما 1"86.1 أن تكون المعلومات المش�������ار إلیھا في القاعدةبالمكتب الدولي یتكفل  (د)
في تاریخ نش���ر الطلب الدولي أو في أقرب فرص���ة  یخص كل طلب دولي منش���ور، قد نش���رت في الجریدة

 ممكنة بعد ذلك التاریخ.

 النشر الدوري 86.3

 یحدد المدیر العام النظام الدوري لنشر الجریدة.

 البیع 86.4

 قیمة االشتراكات وأسعار البیع األخرى للجریدة.یحدد المدیر العام 

 العنوان 86.5

 یحدد المدیر العام عنوان الجریدة.

 التفاصیل األخرى 86.6

 یجوز النص في التعلیمات اإلداریة على تفاصیل أخرى بشأن الجریدة.

 87القاعدة 
 المنشورات تبلیغ

 تبلیغ المنشورات بناء على التماس 87.1

یُبلِّغ المكتب الدولي إدارات البحث الدولي وإدارات الفحص الدولي والمكاتب الوطنیة، بناء على 
التماس من اإلدارة أو المكتب المعني، بالمجان، كل طلب دولي منش�����ور والجریدة وأي منش�����ورات أخرى 
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لدولي نش�������رھا في ما یخص المعاھدة وھذه الالئحة التن یذیة. وترعى ذات أھمیة عامة یتولى المكتب ا ف
 التعلیمات اإلداریة التفاصیل اإلضافیة المتعلقة بالشكل الذي تبلَّغ بھ المنشورات ووسائل التبلیغ.

 88القاعدة 
 تعدیل الالئحة التنفیذیة

 شرط التصویت باإلجماع 88.1

 یتطلب تعدیل األحكام التالیة الذكر لھذه الالئحة التنفیذیة أال تص����وت أي دولة لھا حق التص����ویت
 في الجمعیة ضد التعدیل المقترح:

 (رسم التحویل)؛ 14.1القاعدة  "1"

 [تحذف] "2"

 ))؛3(12(المھلة المشار إلیھا في المادة  22.3القاعدة  "3"

 (حالة التقنیة الصناعیة السابقة ذات الصلة بالبحث الدولي)؛ 33القاعدة  "4"

ألغراض إجراء الفحص (تحدید حالة التقنیة الص�������ناعیة الس�������ابقة  64القاعدة  "5"
 التمھیدي الدولي)؛

 (تعدیل المھل المحددة في المعاھدة)؛ 81القاعدة  "6"

 ).88.1ھذه الفقرة (القاعدة  "7"

 [تحذف] 88.2

 شرط عدم معارضة بعض الدول 88.3

یتطلب تعدیل األحكام التالیة الذكر لھذه الالئحة التنفیذیة أال تص����وت أي دولة من الدول المش����ار 
 " والتي لھا حق التصویت في الجمعیة ضد التعدیل المقترح:2)(أ)"3(58في المادة إلیھا 

 (الحد األدنى لمجموعة الوثائق)؛ 34القاعدة  "1"

 ")؛1)(أ)"2(17(موضوع البحث بناء على المادة  39القاعدة  "2"

 ")؛1)(أ)"4(34(موضوع الفحص بناء على المادة  67القاعدة  "3"

 ).88.3(القاعدة ھذه الفقرة  "4"



 
 الالئحة التنفیذیة لمعاھدة التعاون بشأن البراءات 

202 

 اإلجراءات 88.4

لكل  88.3أو  88.1یجب إبالغ اقتراحات تعدیل أي حكم من األحكام المش����ار إلیھا في القاعدتین 
الدول المتعاقدة قبل ش�������ھرین على األقل من افتتاح دورة الجمعیة التي تدعى إلى اتخاذ قرار بش�������أن تلك 

 االقتراحات، إن كان للجمعیة أن تبت فیھا.

 89القاعدة 
 التعلیمات اإلداریة

 النطاق 89.1

 تتضمن التعلیمات اإلداریة أحكاما بشأن ما یأتي: ( أ )

 المسائل التي تحیلھا ھذه الالئحة التنفیذیة صراحة إلى التعلیمات اإلداریة؛ "1"

 كل التفاصیل المتعلقة بتطبیق ھذه الالئحة التنفیذیة. "2"

اتفاق اإلداریة مع المعاھدة أو ھذه الالئحة التنفیذیة أو أي  ال یجوز أن تتناقض التعلیمات (ب)
 یعقده المكتب الدولي مع إدارة للبحث الدولي أو للفحص التمھیدي الدولي.

 المصدر 89.2

یض��ع المدیر العام التعلیمات اإلداریة ویص��درھا بعد التش��اور مع مكاتب تس��لم الطلبات  ( أ )
 ص التمھیدي الدولي.وإدارات البحث الدولي وإدارات الفح

ل التعلیمات اإلداریة بعد التش�������اور مع المكاتب أو اإلدارات  (ب) یجوز للمدیر العام أن یعدِّ
 المعنیة بالتعدیل المقترح مباشرة.

یجوز للجمعیة أن تدعو المدیر العام إلى تعدیل التعلیمات اإلداریة. ویتخذ المدیر العام  (ج)
 اإلجراءات الالزمة بناء على ذلك.

 النشر والدخول حیز التنفیذ 89.3

 تنشر التعلیمات اإلداریة وأي تعدیالت تدخل علیھا في الجریدة. ( أ )

یوضح في كل منشور التاریخ الذي تدخل فیھ األحكام المنشورة حیز التنفیذ. ویجوز أن  (ب)
التنفیذ قبل نش��ره في تختلف التواریخ باختالف األحكام، على أنھ ال یجوز اإلعالن عن دخول أي حكم حیز 

 الجریدة.
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 الجزء واو
 القواعد المتعلقة بعدة فصول من المعاھدة

ً (89القاعدة   )ثانیا

 إیداع الطلبات الدولیة والمستندات األخرى ومعالجتھا وتحویلھا
 في شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونیة

89) ً  الطلبات الدولیة 1)ثانیا

ومعالجتھا في ش����كل إلكتروني أو بوس����ائل إلكترونیة وفقا یجوز إیداع الطلبات الدولیة  ( أ )
، على أن یس�������مح مكتب تس�������لم الطلبات بإیداع (ھ)للتعلیمات اإلداریة، مع مراعاة الفقرات من (ب) إلى 

 الطلبات الدولیة على الورق.

تطبق ھذه الالئحة التنفیذیة، مع ما یلزم من تبدیل، على الطلبات الدولیة المودعة في  (ب)
 إلكتروني أو بوسائل إلكترونیة شرط مراعاة أي أحكام خاصة في التعلیمات اإلداریة. شكل

تتض��من التعلیمات اإلداریة األحكام والش��روط المتعلقة بإیداع الطلبات الدولیة المودعة  (ج)
كلیا أو جزئیا في ش������كل إلكتروني أو بوس������ائل إلكترونیة وبمعالجة تلك الطلبات، بما في ذلك على س������بیل 

لمثال ال الحص�����ر، األحكام والش�����روط المتعلقة بإقرار التس�����لم واإلجراءات المتعلقة بتحدید تاریخ لإلیداع ا
الدولي والش����روط المادیة واآلثار المترتبة على عدم االمتثال لتلك الش����روط وتوقیع المس����تندات ووس����ائل 

 12إلدارات وتطبیق المادة التص���دیق على المس���تندات وإثبات ھویة األطراف التي تتراس���ل مع المكاتب وا
فیما یخص ص����ورة مكتب تس����لم الطلبات والنس����خة األص����لیة وص����ورة البحث. ویجوز أن تتض����من تلك 

 التعلیمات أحكاما وشروطا مختلفة بشأن الطلبات الدولیة المودعة بلغات مختلفة.

ولیة ال یكون المكتب الوطني أو المنظمة الحكومیة الدولیة ملزما بتس�������لم الطلبات الد (د)
بأنھ  المودعة في ش����كل إلكتروني أو بوس����ائل إلكترونیة أو بمعالجة تلك الطلبات إالّ إذا أخطر المكتب الدولي

مس������تعد لذلك امتثاال لألحكام المطبقة من التعلیمات اإلداریة. ویتولى المكتب الدولي نش������ر تلك اإلفادة في 
 الجریدة.

ال یجوز لمكت��ب تس�������لم الطلب��ات ال��ذي وج��ھ إخط��ارا إلى المكت��ب ال��دولي بن��اء على  (ھ)
(د) أن یرفض معالجة طلب دولي مودع في شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونیة إذا كان ذلك الطلب  الفقرة

 یستوفي الشروط المطبقة بناء على التعلیمات اإلداریة.

89) ً  المستندات األخرى 2)ثانیا

ً (89 تطبق القاعدة مع ما یلزم من تبدیل على المس�����تندات والمراس�����الت األخرى المتعلقة  1)ثانیا
 بالطلبات الدولیة.

89) ً  التحویل بین المكاتب 3)ثانیا

متى نص�������ت المعاھدة أو ھذه الالئحة التنفیذیة أو التعلیمات اإلداریة على تحویل طلب دولي أو 
مكتب وطني أو منظمة أو إرس�������الھ ("التحویل") من إخطار أو تبلیغ أو كتاب أو مس�������تند آخر أو تبلیغھ 
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حكومیة دولیة إلى مكتب آخر أو منظمة أخرى، جاز أن یباش���ر ذلك التحویل في ش���كل إلكتروني أو بوس���ائل 
 إلكترونیة إذا اتفق المرِسل والمرَسل إلیھ على ذلك.

ً (89القاعدة   )ثالثا

 على الورقالنسخ المعدة في شكل إلكتروني عن المستندات المودعة 

89) ً  النسخ المعدة في شكل إلكتروني عن المستندات المودعة على الورق 1)ثالثا

یجوز لكل مكتب وطني أو منظمة حكومیة دولیة أن یجیز لمودع الطلب إیداع نس�������خة معدة في 
 ش��كل إلكتروني عن طلبھ الدولي أو غیره من المس��تندات المتعلقة بالطلب الدولي المودع على الورق، وفقا

 للتعلیمات اإلداریة.

 90القاعدة 
 الوكالء والممثلون العامون

 تعیین الوكیل 90.1

یجوز للمودع أن یعین ش���خص���ا لھ حق التص���رف أمام المكتب الوطني الذي یودع لدیھ  ( أ )
الطلب الدولي أو لھ حق التص�������رف فیما یتعلق بالطلب الدولي أمام المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتس�������لم 

إذا أودع الطلب الدولي لدى المكتب الدولي كوكیل یمثلھ أمام مكتب تس��لم الطلبات والمكتب الدولي الطلبات 
 وإدارة الفحص التمھیدي الدولي.وأیة إدارة محدَّدة للبحث اإلضافي وإدارة البحث الدولي 

یجوز للمودع أن یعین ش������خص������ا لھ حق التص������رف أمام المكتب الوطني أو المنظمة  (ب)
 دولیة الذي یعمل بصفة إدارة للبحث الدولي كوكیل یمثلھ أمام تلك اإلدارة على وجھ التحدید.الحكومیة ال

ً -(ب یجوز للمودع أن یعین ش������خص������ا لھ حق التص������رف أمام المكتب الوطني أو المنظمة  )ثانیا
على وجھ كوكیل یمثلھ أمام تلك اإلدارة اإلض����افي للبحث محدَّدة الحكومیة الدولیة الذي یعمل بص����فة إدارة 

 التحدید.

یجوز للمودع أن یعین ش������خص������ا لھ حق التص������رف أمام المكتب الوطني أو المنظمة  (ج)
الحكومیة الدولیة الذي یعمل بص���فة إدارة للفحص التمھیدي الدولي كوكیل یمثلھ أمام تلك اإلدارة على وجھ 

 التحدید.

نویا واحدا أو أكثر لتمثیل یجوز للوكیل المعین وفقا للفقرة (أ) أن یعین بدوره وكیال ثا (د)
 المودع، ما لم یذكر خالف ذلك في المستند الذي ُعیِّن بموجبھ. ویعتبر ذلك الوكیل الثانوي وكیال للمودع:

لدولي  "1" لدولي وإدارة البحث ا بات والمكتب ا مام مكتب تس�������لم الطل یة إدارة أ وأ
یكون لكل ش����خص یُعیَّن وكیال ثانویا  وإدارة الفحص التمھیدي الدولي، ش����رط أنمحدَّدة للبحث اإلض����افي 

بھذا الش��كل حق التص��رف أمام المكتب الوطني الذي یودع لدیھ الطلب الدولي أو حق التص��رف فیما یتعلق 
 ؛بالطلب الدولي أمام المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات، حسب الحال

أو إدارة الفحص اإلض�������افي أو أیة إدارة محدَّدة للبحث أمام إدارة البحث الدولي  "2"
التمھیدي الدولي على وجھ التحدید، شرط أن یكون لكل شخص یُعیَّن وكیال ثانویا بھذا الشكل حق التصرف 
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أو إدارة محدَّدة أمام المكتب الوطني أو المنظمة الحكومیة الدولیة الذي یعمل بص�������فة إدارة للبحث الدولي 
 .دولي، حسب الحالأو إدارة للفحص التمھیدي الللبحث اإلضافي 

 الممثل العام 90.2

إذا تع���دد المودعون ولم یعّیِنوا وكیال یمثلھم جمیع���ا (أي "الوكی���ل الع���ام") وفق����ا  ( أ )
من قبل المودعین  9(أ)، جاز تعیین أحد المودعین الذي یحق لھ إیداع طلب دولي وفقا للمادة 90.1 للقاعدة

 اآلخرین كممثلھم العام.

(أ) أو ممثال عاما 90.1ن ولم یعینوا جمیعا وكیال عاما وفقا للقاعدة إذا تعدد المودعو (ب)
، أن یودع طلبا 19.1وفقا للفقرة (أ)، فإن المودع المذكور أوال في العریض������ة والذي یحق لھ، وفقا للقاعدة 

 دولیا لدى مكتب تسلم الطلبات یعتبر بمثابة الممثل العام لكل المودعین.

 األعمال التي یباشرھا الوكالء والممثلون العامون أو تباشر لمصلحتھماآلثار المترتبة على  90.3

یترتب على أي عمل یباش��ره وكیل ما أو یباش��ر لمص��لحتھ األثر ذاتھ المترتب على أي  ( أ )
 عمل یباشره المودع المعني أو المودعون المعنیون، أو یباشر لمصلحتھ أو لمصلحتھم.

لذین  (ب) عدد الوكالء ا لة ت حا تھ أو المودعین ذاتھم، یترتب على أي في  یمثلون المودع ذا
عمل یباش��ره أي واحد من أولئك الوكالء أو یباش��ر لمص��لحتھ األثر ذاتھ المترتب على العمل الذي یباش��ره 

 المودع المذكور أو المودعون المذكورون، أو یباشر لمصلحتھ أو لمصلحتھم.

ً (90الثانیة من القاعدة مع مراعاة الجملة  (ج) ممثل ، یترتب على أي عمل یباش����ره 5)ثانیا
عام أو وكیلھ، أو یباش����ر لمص����لحتھ األثر ذاتھ المترتب على العمل الذي یباش����ره كل المودعین أو یباش����ر 

 لمصلحتھم.

 طریقة تعیین الوكیل أو الممثل العام 90.4

الدولي أو  یتولى تعیین الوكیل المودع الموقِّع على العریضة أو طلب الفحص التمھیدي ( أ )
توكیل منفص�������ل. وإذا تعدد المودعون، تولى تعیین الوكیل العام أو الممثل العام كل مودع یوقع، حس�������ب 

 اختیاره، على العریضة أو طلب الفحص التمھیدي الدولي أو توكیل منفصل.

، یجب تقدیم التوكیل المنفص��ل لمكتب تس��لم الطلبات أو 90.5مع مراعاة أحكام القاعدة  (ب)
أو إدارة أو اإلدارة المحدَّدة للبحث اإلض����افي الدولي، ش����رط أن یقدم التوكیل إلدارة البحث الدولي  للمكتب

ً -(ب(ب) أو 90.1الفحص التمھیدي الدولي، حس���ب الحال، إذا ُعیِّن وكیل بموجب توكیل وفقا للقاعدة  ) ثانیا
 ".2(ج) أو (د)"أو 

یكن التوكیل المنفص���ل المطلوب متوفراً،  إذا لم یكن التوكیل المنفص���ل موقعاً، أو إذا لم (ج)
، فإن التوكیل یعد كما لو لم یكن 4.4أو إذا لم یكن بیان اس��م الش��خص المعین أو عنوانھ یتمش��ى مع القاعدة 

 ما لم یصحح وجھ النقص.
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واإلدارة المختص������ة بإجراء بحوث یجوز لمكتب تس������لم الطلبات وإدارة البحث الدولي  (د)
لتمھیدي الدولي والمكتب الدولي التخلي عن ش����رط تقدیم توكیل منفص����ل لھ بناء وإدارة الفحص اإض����افیة 

 وفي ھذه الحالة، ال تطبق الفقرة (ج).ھ). ( (ب)، شرط مراعاة الفقرة على الفقرة

إذا قدم الوكیل أو الممثل العام إش������عاراً بالس������حب كما ھو مش������ار إلیھ في القواعد من  (ھ)
90) ً ً (90إلى  1)ثانیا بناء على  (د)، عن ش��رط تقدیم توكیل منفص��ل ال یجوز التخلي، بناء على الفقرة، 4)ثانیا

 (ب). الفقرة

 التوكیل العام 90.5

یجوز تعیین وكیل باالرتباط بطلب دولي ما باإلش�����ارة في العریض�����ة أو طلب الفحص  ( أ )
لتمثیل المودع  التمھیدي الدولي أو إش������عار منفص������ل إلى وجود توكیل منفص������ل ُعیِّن بموجبھ ذلك الوكیل

 باالرتباط بأي طلب دولي قد یودعھ ذلك المودع (أي "التوكیل العام")، شریطة أن:

 یكون التوكیل العام قد أودع وفقا للفقرة (ب)، "1"

وترفق صورة عن التوكیل العام بالعریضة أو طلب الفحص التمھیدي الدولي أو  "2"
 أن تكون تلك الصورة موقعة.اإلشعار المنفصل، حسب الحال. ولیس من الضروري 

یجب إیداع التوكیل العام لدى مكتب تس������لم الطلبات. وإذا ُعیِّن وكیل ما بموجب توكیل  (ب)
ً -أو (ب(ب) 90.1عام وفقا للقاعدة  یا "، وجب إیداع التوكیل العام لدى إدارة البحث 2أو (ج) أو (د)")ثان

 الفحص التمھیدي الدولي، حسب الحال.أو إدارة أو اإلدارة المحدَّدة للبحث اإلضافي الدولي 

یجوز ألي مكتب لتسلم الطلبات أو إدارة للبحث الدولي أو إدارة مختصة بإجراء بحوث  (ج)
" القاض��ي 2(أ)" إض��افیة أو إدارة للفحص التمھیدي الدولي التنازل عن الش��رط المنص��وص علیھ في الفقرة

 الفحص أو اإلشعار المنفصل، حسب الحال.بإرفاق صورة عن التوكیل العام بالعریضة أو طلب 

بالرغم من الفقرة (ج) یجب تقدیم ص������ورة عن التوكیل العام لمكتب تس������لم الطلبات أو  (د)
اإلدارة المحدَّدة للبحث اإلض�����افي أو إدارة الفحص التمھیدي الدولي أو المكتب الدولي، حس�����ب الحال، إذا 

ً (90ي القواعد من تقدم الوكیل بإش�����عار بالس�����حب كما ھو مش�����ار إلیھ ف ً (90إلى  1)ثانیا للمكتب أو  4)ثانیا
 اإلدارة أو المكتب الدولي.

 اإللغاء والعدول 90.6

یجوز لألش���خاص الذین عینوا وكیال أو ممثال عام أو لخلفھم أن یلغوا ھذا التعیین. وفي  ( أ )
د) ملغیا أیض��ا. ویجوز كذلك (90.1ھذه الحالة، یعد تعیین كل وكیل ثانوي من قبل ذلك الوكیل وفقا للقاعدة 

 (د).90.1للمودع المعني أن یلغي تعیین وكیل ثانوي تم بناء على القاعدة 

(أ) إلغاء أي تعیین س�����ابق لوكیل یكون 90.1یترتب على تعیین وكیل بناء على القاعدة  (ب)
 قد أجري بناء على تلك القاعدة، ما لم یذكر خالف ذلك.

 لغاء أي تعیین سابق لممثل عام، ما لم یذكر خالف ذلك.یترتب على تعیین ممثل عام إ (ج)

 یجوز للوكیل أو للمثل العام أن یَعدل عن تعیینھ بموجب إخطار یوقعھ بنفسھ. (د)
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(ب) و(ج)، مع ما یلزم من تبدیل، على الوثیقة التي تتضمن اإللغاء 90.4تطبق القاعدة  (ھ)
 أو العدول المنصوص علیھ في ھذه القاعدة.

ً (90القاعدة   )ثانیا

 السحب

90) ً  سحب الطلب الدولي 1)ثانیا

سحب الطلب الدولي في أي وقت قبل انقضاء  ( أ ) شھرا اعتبارا من  30یجوز للمودع أن ی
 تاریخ األولویة.

یص����بح الس����حب نافذا عندما یتس����لم المكتب الدولي، أو مكتب تس����لم الطلبات، أو إدارة  (ب)
 )، حسب االختیار، إشعارا من المودع.1(39المادة الفحص التمھیدي الدولي في حالة تطبیق 

ال یجرى النش��ر الدولي للطلب الدولي إذا وص��ل اإلش��عار بس��حب الطلب الدولي، الذي  (ج)
یرس�����لھ المودع أو یحیلھ مكتب تس�����لم الطلبات أو إدارة الفحص التمھیدي الدولي، إلى المكتب الدولي، قبل 

 احیة التقنیة.االنتھاء من إعداد النشر الدولي من الن

90) ً  سحب التعیینات 2)ثانیا

ش�����ھرا  30یجوز للمودع أن یس�����حب تعیین أي دولة معینة في أي وقت قبل انقض�����اء  ( أ )
اعتبارا من تاریخ األولویة. ویترتب على س���حب تعیین دولة تم اختیارھا س���حب االختیار المقابل لذلك بناء 

ً (90على القاعدة   .4)ثانیا

ل (ب) یة، تعین فھم إذا تم تعیین دو یة وبراءة إقلیم ما بغرض الحص�������ول على براءة وطن ة 
س��حب تعیین تلك الدولة على أنھ یعني س��حب التعیین بغرض الحص��ول على براءة وطنیة فقط، ما لم یذكر 

 خالف ذلك.

یع��د س�������ح��ب تعیین ك��ل ال��دول المعین��ة بمث��اب��ة س�������ح��ب للطل��ب ال��دولي بن��اء على  (ج)
ً (90 القاعدة  .1)ثانیا

الس����حب نافذا عندما یتس����لم المكتب الدولي، أو مكتب تس����لم الطلبات، أو إدارة یص����بح  (د)
 )، حسب االختیار، إشعارا من المودع.1(39الفحص التمھیدي الدولي في حالة تطبیق المادة 

ال یجرى النشر الدولي للتعیین إذا وصل اإلشعار بالسحب الذي یرسلھ المودع أو یحیلھ  (ھ)
إدارة الفحص التمھیدي الدولي إلى المكتب الدولي قبل االنتھاء من إعداد النش������ر مكتب تس������لم الطلبات أو 
 الدولي من الناحیة التقنیة.
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90) ً  سحب المطالبة باألولویة 3)ثانیا

یجوز للمودع أن یس�������حب المطالبة باألولویة التي تجرى في الطلب الدولي وفقا للمادة  ( أ )
 اعتبارا من تاریخ األولویة.شھرا  30) في أي وقت قبل انقضاء 1(8

إذا تض�������من الطل��ب ال�دولي ع�دة مط��الب��ات ب�األولوی�ة، ج�از للمودع أن یم��ارس الحق  (ب)
 المنصوص علیھ في الفقرة (أ) فیما یخص مطالبة واحدة باألولویة أو عدة مطالبات أو كل المطالبات.

الطلبات، أو إدارة یص����بح الس����حب نافذا عندما یتس����لم المكتب الدولي، أو مكتب تس����لم  (ج)
 )، حسب االختیار، إشعارا من المودع.1(39الفحص التمھیدي الدولي في حالة تطبیق المادة 

فإن أي مھل�ة  (د) یة،  تاریخ األولو یة تغییر في  باألولو إذا ترتب على س�������ح�ب المط�الب�ة 
لویة المترتب محس����وبة اعتبارا من تاریخ األولویة األص����لي ولم تنقض بعد تحس����ب اعتبارا من تاریخ األو

 (ھ).على ذلك التغییر، مع مراعاة أحكام الفقرة 

ذلك،  )(أ)، یجوز للمكتب الدولي، مع2(21في حالة تطبیق المھلة المشار إلیھا في المادة  (ھ)
أن یجري النش��ر الدولي على أس��اس تلك المھلة التي تحس��ب اعتبارا من تاریخ األولویة األص��لي إذا وص��ل 

یرس��لھ المودع أو یحیلھ مكتب تس��لم الطلبات أو إدارة الفحص التمھیدي الدولي إلى اإلش��عار بالس��حب الذي 
 المكتب الدولي بعد االنتھاء من إعداد النشر الدولي من الناحیة التقنیة.

90) ً ً (3)ثانیا  ضافياإلالتماس البحث سحب  )ثانیا

إرس���ال تقریر قبل تاریخ في أي وقت  ض���افيالتماس البحث اإلیجوز للمودع أن یس���حب  ( أ )
الدولي أو إعالن بأن ذلك التقریر لن یعدّ، إلى المودع وإلى المكتب الدولي بموجب القاعدة  ضافيالبحث اإل

45) ً  (أ).8)ثانیا

المكتب أو یتس����لم  ض����افياإلدارة المحدَّدة للبحث اإلتس����لم تیص����بح الس����حب نافذا عندما  )ب(
 یجوزلمھلة المنص���وص علیھا في الفقرة (أ)، وفي غض���ون ا الدولي، حس���ب االختیار، إش���عارا من المودع

) وفقا لما ھو منص������وص علیھ في القاعدة 1(20إرس�������ال ذلك التقریر أو اإلعالن بموجب المادة  رغم ذلك
45) ً في موعد ال یس����مح بوقف  ض����افيإلى اإلدارة المحدَّدة للبحث اإلاإلش����عار ذلك إذا وص����ل (ب) 8)ثانیا

 إرسال التقریر أو اإلشعار المشار إلیھما في الفقرة (أ).

90) ً  سحب طلب الفحص التمھیدي الدولي أو االختیارات 4)ثانیا

یجوز للمودع أن یس�������ح���ب طل���ب الفحص التمھی���دي ال���دولي أو أي اختی���ار أو ك���ل  ( أ )
 ریخ األولویة.شھرا اعتبارا من تا 30االختیارات في أي وقت قبل انقضاء 

 یصبح السحب نافذا عندما یتسلم المكتب الدولي إشعارا من المودع. (ب)

إذا قدم المودع اإلش�������عار بالس�������حب إلدارة الفحص التمھیدي الدولي، وجب على تلك  (ج)
اإلدارة أن تضع على اإلشعار تاریخ تسلمھ وتحیلھ إلى المكتب الدولي في أقرب فرصة. ویعد اإلشعار كما 

 قد قدم للمكتب الدولي في التاریخ الموضوع على اإلشعار. لو كان
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90) ً  التوقیع 5)ثانیا

ً (90یجب على المودع أن یوقع أي إش�������عار بالس�������حب مش�������ار إلیھ في القواعد من  إلى  1)ثانیا
90) ً یا بة 4)ثان ثا لذي یكون بم عدد المودعین، وجب التوقیع على جمیعھم. وال یحق للمودع ا حال ت . وفي 

 (ب) أن یوقع ذلك اإلشعار بالنیابة عن سائر المودعین.2.90العام بناء على القاعدة الممثل 

90) ً  أثر السحب 6)ثانیا

باألولویة أو طلب  ( أ ) بة  لدولي أو أي تعیین أو أي مطال ال یترتب على س�������حب الطلب ا
ً (90الفحص التمھیدي الدولي أو أي اختیار بناء على القاعدة  مكتب معین أو مختار إذا ) أي أثر في أي ثانیا

 ).2(40) أو المادة 2(23بدأ بفحص الطلب الدولي أو معالجتھ وفقا للمادة 

ً (90إذا س�����حب الطلب الدولي وفقا للقاعدة  (ب) ، وجب وقف المعالجة الدولیة للطلب 1)ثانیا
 الدولي.

ً -(ب ً (90وفقا للقاعدة  ض�����افيالتماس البحث اإلإذا س�����حب  )ثانیا ً (3)ثانیا تعیّن على اإلدارة ، )ثانیا
 الدولي. ضافيوقف البحث اإل

إذا س�������ح���ب طل���ب الفحص التمھی���دي ال���دولي أو س�������حب���ت ك���ل االختی���ارات وفق���ا  (ج)
ً (90 للقاعدة  ، تعین على إدارة الفحص التمھیدي الدولي وقف معالجة الطلب الدولي.4)ثانیا

90) ً  )(ب)4(37الحق المنصوص علیھ في المادة  7)ثانیا

ثاني من یجب على ك ( أ ) ھا الوطني على ما ورد في الجزء ال قانون قدة ینص  عا ل دولة مت
 )(ب) أن تخطر المكتب الدولي بذلك كتابة.4(37المادة 

یجب على المكتب الدولي أن ینش���ر اإلخطار المش���ار إلیھ في الفقرة (أ) في الجریدة في  (ب)
لمودعة بعد تاریخ ذلك النش���ر بش���ھر أقرب فرص���ة. ویص���بح اإلخطار نافذا بالنس���بة إلى الطلبات الدولیة ا

 واحد.

 91القاعدة 
 األخطاء السافرة الواردةتصحیح 

 األخرى المستنداتالطلب الدولي و في

 األخطاء السافرة تصحیح 91.1

یجوز تص�����حیح خطأ س�����افر في الطلب الدولي أو مس�����تند آخر قدَّمھ المودع، وفقا لھذه  ( أ )
 القاعدة إذا التمس المودع ذلك.

 یكون تصحیح الخطأ رھنا بتصریح من "اإلدارة المختصة" أي: (ب)

إذا كان الخطأ في العریض������ة المدرجة في الطلب الدولي أو في تص������ویب لذلك  "1"
 مكتب تسلم الطلبات؛ –الجزء 
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إذا كان الخطأ في الوص���ف أو المطالب أو الرس���وم أو في تص���ویب فیھا، وما لم  "2"
 إدارة البحث الدولي؛ –" 3" تكن إدارة الفحص التمھیدي الدولي ھي المختصة بناء على البند

إذا كان الخطأ في الوص���ف أو المطالب أو الرس���وم أو في تص���ویب فیھا، أو في  "3"
وتم تقدیم طلب للفحص التمھیدي الدولي ولم یُس����حب وانقض����ى التاریخ  ،34أو  19 تعدیل بناء على المادة

 إدارة الفحص التمھیدي الدولي؛ – 69.1 الذي یبدأ فیھ الفحص التمھیدي الدولي وفقا للقاعدة

م إلى مكتب 3" إلى "1إذا كان الخطأ في مستند لم یُشر إلیھ في البنود من " "4" " وقدِّ
تس���لم الطلبات أو إدارة البحث الدولي أو إدارة الفحص التمھیدي الدولي أو المكتب الدولي، خالف خطأ في 

 حسب الحال. ذلك المكتب أو تلك اإلدارة أو المكتب الدولي، – 19 الملخص أو في تعدیل بناء على المادة

ح اإلدارة المختصة بتصحیح خطأ بناء على ھذه القاعدة إال إذا كان من السافر  (ج) ال تصّرِ
لإلدارة المختصة أن ما كان مقصودا شيء غیر ما یظھر في المستند المعني في التاریخ المطبق بناء على 

 ولم یكن من الممكن قصد شيء آخر سوى التصحیح المقترح. (و) الفقرة

إذا كان الخطأ في الوص��ف أو المطالب أو الرس��وم أو في تص��ویب أو تعدیل فیھا، تأخذ  (د)
اإلدارة المختصة في حسبانھا محتویات الوصف أو المطالب أو الرسوم فقط والتصویب أو التعدیل المعني 

 (ج). عند االقتضاء، ألغراض الفقرة

و تص����ویب فیھا أو في مس����تند إذا كان الخطأ في العریض����ة الواردة في الطلب الدولي أ (ھ)
"، تأخذ اإلدارة المختص�������ة في حس�������بانھا محتویات الطلب الدولي نفس�������ھ 4(ب)" مش�������ار إلیھ في الفقرة

"، مع أي مستند آخر مقدَّم مع 4(ب)" والتصویب المعني عند االقتضاء، أو المستند المشار إلیھ في الفقرة
یقة أولویة متوفرة لإلدارة بش���أن الطلب الدولي العریض���ة أو التص���ویب أو المس���تند، حس���ب الحال، وأي وث

وفقا للتعلیمات اإلداریة، وأي مس�����تند آخر في ملف اإلدارة المخص�����ص للطلب الدولي في التاریخ المطبق 
 (ج). (و)، وذلك ألغراض الفقرة بناء على الفقرة

 على النحو التالي: ھ)(یكون التاریخ المطبق ألغراض الفقرتین (ج) و (و)

 تاریخ اإلیداع الدولي؛ –كان الخطأ في جزء من الطلب الدولي كما تم إیداعھ إذا  "1"

إذا كان الخطأ في مس������تند خالف الطلب الدولي كما تم إیداعھ، بما في ذلك خطأ  "2"
 تاریخ تقدیم المستند المعني. –في تصویب أو تعدیل للطلب الدولي 

 االت التالیة:ال یجوز تصحیح خطأ بناء على ھذه القاعدة في الح (ز)

إذا كان الخطأ عبارة عن إس������قاط لعنص������ر واحد بالكامل أو أكثر من عناص������ر  "1"
واحدة بالكامل أو أكثر من ) أو ورقة 2(3 الطلب الدولي المش�����ار إلیھا في المادة

 الطلب الدولي؛

 إذا كان الخطأ في الملخص؛ "2"

إدارة الفحص التمھیدي  ، ما لم تكن19 إذا كان الخطأ في تعدیل بناء على المادة "3"
 "؛3(ب)" الدولي مختصة بالتصریح بتصحیح ذلك الخطأ بناء على الفقرة
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إذا كان الخطأ في المطالبة باألولویة أو في إش����عار بتص����حیح المطالبة باألولویة  "4"
ً (26 أو إض��افتھا بناء على القاعدة (أ) إذا كان تص��حیح الخطأ من ش��أنھ أن 1)ثانیا

 تاریخ األولویة؛یحدث تغییرا في 

ً (26و 20.5و 20.4على أال تؤثر ھذه الفقرة في إعمال القواعد   .38.3) وثانیا

إذا تبیَّن لمكتب تس���لم الطلبات أو إدارة البحث الدولي أو إدارة الفحص التمھیدي الدولي  )ح(
جاز لھ أو المكتب الدولي وجود خطأ س���افر في ظاھره في الطلب الدولي أو مس���تند آخر یمكن تص���حیحھ، 

 دعوة المودع إلى التماس التصحیح بناء على ھذه القاعدة.

 التماس التصحیح 91.2

ش��ھرا من  26إلى اإلدارة المختص��ة في غض��ون  91.1 یقدَّم التماس التص��حیح بناء على القاعدة
تاریخ األولویة. ویحدد في االلتماس الخطأ المطلوب تص������حیحھ والتص������حیح المقترح، ویجوز أن یحتوي 

مع ما یلزم من تبدیل على الطریقة التي  26.4 رح مقتض����ب إن اختار المودع ذلك. وتطبق القاعدةعلى ش����
 یجب اعتمادھا لبیان التصحیح المقترح.

 التصریح بالتصحیح وأثر التصحیح 91.3

أو رفض  91.1تبت اإلدارة المختص������ة في التص������ریح بالتص������حیح بناء على القاعدة  ( أ )
خطر المودع والمكتب الدولي بالتص��ریح أو الرفض في أقرب فرص��ة، كما التص��ریح في أقرب فرص��ة، وت

تخطر بأسباب الرفض إن قررت رفض التصریح. ویتخذ المكتب الدولي اإلجراءات المنصوص علیھا في 
التعلیمات اإلداریة، بما في ذلك إخطار مكتب تس��لم الطلبات وإدارة البحث الدولي وإدارة الفحص التمھیدي 

 كاتب المعیَّنة والمختارة بالتصریح أو الرفض حسب ما یقتضیھ الحال.الدولي والم

، یصحح المستند المعني 91.1 في حال التصریح بتصحیح خطأ سافر بناء على القاعدة (ب)
 وفقا للتعلیمات اإلداریة.

 في حال التصریح بتصحیح خطأ سافر، یكون التصحیح نافذا على النحو التالي: (ج)

أ في الطل��ب ال��دولي كم��ا تم إی��داع��ھ، اعتب��ارا من ت��اریخ اإلی��داع إذا ك��ان الخط�� "1"
 الدولي؛

إذا كان الخطأ في مس������تند خالف الطلب الدولي كما تم إیداعھ، بما في ذلك خطأ  "2"
 في تصویب أو تعدیل في الطلب الدولي، اعتبارا من التاریخ الذي تم فیھ تقدیم المستند.

، یتولى 91.1 یح بالتص����حیح بناء على القاعدةإذا رفض����ت اإلدارة المختص����ة التص����ر (د)
مھا  المكتب الدولي نش�����ر التماس التص�����حیح وأس�����باب رفض اإلدارة وأي تعلیقات مقتض�����بة أخرى قد یقدِّ
مھ المودع إلى اإلدارة المختصة في غضون  المودع، مع الطلب الدولي إن أمكن ذلك، بناء على التماس یقدِّ

س��م خاص یحدَّد مقداره في التعلیمات اإلداریة. وتدرج نس��خة عن ش��ھرین من تاریخ الرفض وش��رط دفع ر
إن أمكن، إذا لم یُنش�����ر الطلب  20 االلتماس واألس�����باب والتعلیقات (إن وجدت) في التبلیغ بناء على المادة

 ).3(64 الدولي بموجب المادة



 
 الالئحة التنفیذیة لمعاھدة التعاون بشأن البراءات 

212 

لیس من الض���روري ألي مكتب معیّن أن یأخذ في حس���بانھ تص���حیح خطأ س���افر إذا ما  (ھ)
كان قد بدأ معالجة الطلب الدولي أو فحصھ قبل تاریخ إخطاره بالتصریح بالتصحیح من اإلدارة المختصة 

 (أ).91.3 بناء على القاعدة

ناء على  (و) بھ ب عاة تص�������حیح تم التص�������ریح  ناع عن مرا تب المعین االمت ال یجوز للمك
ح بھ بناء على  91.1 القاعدة لو كان ھو اإلدارة  91.1 القاعدةإال إذا رأى أن التص�������حیح ما كان لیص�������ّرِ

المختصة، على أن من غیر الجائز ألي مكتب معیّن أن یمتنع عن مراعاة أي تصحیح تم التصریح بھ بناء 
من غیر أن یتیح للمودع فرص����ة اإلدالء بمالحظاتھ بش����أن إزماع المكتب على االمتناع  91.1 على القاعدة

 ولة في ظروف الحال.عن مراعاة التصحیح، في غضون مھلة تكون معق

 92القاعدة 
 المراسالت

 ضرورة إرفاق كتاب بالمستند وتوقیعھ 92.1

إذا قدّم مودع الطلب مس������تندا خالف الطلب الدولي ذاتھ عند اتخاذ اإلجراءات الدولیة  ( أ )
المنص������وص علیھا في المعاھدة وفي ھذه الالئحة التنفیذیة، ولم یكن المس������تند في ش������كل كتاب، وجب علیھ 

 یرفق بھ كتابا یذیلھ بتوقیعھ ویحدد فیھ الطلب الدولي الذي یتعلق بھ المستند. أن

إذا لم تستوف الشروط المنصوص علیھا في الفقرة (أ)، وجب إبالغ ذلك لمودع الطلب  (ب)
ودعوتھ إلى اس�����تدراك الس�����ھو خالل مھلة محددة في الدعوة. ویجب أن تكون المھلة المحددة بھذا الش�����كل 

حتى إذا كانت  ب كل حالة. وحتى إذا انقض��ت تلك المھلة بعد المھلة المطبقة لتس��لیم المس��تند (أومعقولة حس��
المھلة األخیرة قد انقض�����ت بالفعل)، وجب أال تقل عن عش�����رة أیام أو تزید على ش�����ھر اعتبارا من تاریخ 

سھو خالل المھلة المحددة في الدعوة، وجب اال ستدرك ال متناع عن أخذه بعین إرسال الدعوة بالبرید. وإذا ا
 االعتبار، وإال تعین إخطار مودع الطلب بأن المستند لن یؤخذ بعین االعتبار.

إذا لم یالحظ أن الش��روط المنص��وص علیھا في الفقرة (أ) لم تراع، وأخذ المس��تند بعین  (ج)
 بار.االعتبار عند اتخاذ اإلجراءات الدولیة، فإن عدم مراعاة تلك الشروط ال یؤخذ بعین االعت

 اللغات 92.2

والفقرة (ب) من ھ��ذه الق��اع��دة، یج��ب تحریر أي  55.3و 55.1مع مراع��اة الق��اع��دتین  ) أ (
كتاب أو مس�������تند یقدمھ مودع الطلب إلدارة البحث الدولي أو إلدارة الفحص التمھیدي الدولي باللغة ذاتھا 

لت ترجمة للطل بھ. ولكن، إذا أرس������� لدولي المتعلق  ھا الطلب ا عدة التي یحرر ب قا ناء على ال لدولي ب ب ا
 ، وجب استعمال لغة تلك الترجمة.55.2(ب) أو قدمت بناء على القاعدة 23.1

یجوز لمودع الطلب أن یحرر أي كتاب یرس�������لھ إلى إدارة البحث الدولي أو إلى إدارة  (ب)
دارة الفحص التمھیدي الدولي بأي لغة خالف اللغة المحرر بھا الطلب الدولي، ش�������رط أن تص�������رح لھ اإل

 المذكورة باستعمال تلك اللغة.

 [تحذف] (ج)
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یجب أن یكون كل كتاب یرس��لھ مودع الطلب إلى المكتب الدولي محررا باإلنكلیزیة أو  (د)
 بالفرنسیة أو أي لغة نشر أخرى حسبما تجیزه التعلیمات اإلداریة.

أو إلى أي یجب أن یكون كل كتاب أو إخطار یرس�����لھ المكتب الدولي إلى مودع الطلب  (ھ)
 مكتب وطني محررا باإلنكلیزیة أو بالفرنسیة.

 إرسال البرید من المكاتب الوطنیة والمنظمات الحكومیة الدولیة  92.3

كل مس������تند أو كتاب یص������دره أو یرس������لھ مكتب وطني أو منظمة حكومیة دولیة ویعد حدثا یبدأ 
الالئحة التنفیذیة، یجب إرس����الھ بالـ����������برید انطالقا من تاریخھ حس����اب أي مھلة بناء على المعاھدة أو ھذه 

الجوي. ویجوز استعمال البرید العادي بدال من البرید الجوي، إذا كان البرید األول یصل عادة إلى المرسل 
 إلیھ خالل یومین من تاریخ إرسالھ أو إذا لم یكن البرید الجوي متوفرا.

 .لخإ استعمال التلغراف والمبرقة الكاتبة وجھاز الفاكس، 92.4

(أ)، ولكن مع مراع��اة الفقرة (ح) أدن��اه، 92.1و 11.14ب��الرغم من أحك��ام الق��اع��دتین  ( أ )
بالتلغراف أو لدولي  قة أو كتاب الحق للطلب ا لدولي وأي وثی قة من وثائق الطلب ا  یجوز إرس�������ال أي وثی

یقة مطبوعة أو مكتوبة، المبرقة الكاتبة أو بجھاز الفاكس أو بأي وسیلة اتصال مماثلة أخرى تكفل تقدیم الوث
 كلما أمكن ذلك.

یعتبر التوقیع الظ��اھر على وثیق��ة مرس�������ل��ة بجھ��از الف��اكس ألغراض المع��اھ��دة وھ��ذه  (ب)
 الالئحة التنفیذیة بمثابة توقیع صحیح.

إذا حاول المودع إرس��ال وثیقة بإحدى الوس��ائل المش��ار إلیھا في الفقرة (أ)، واس��تحالت  (ج)
دام من  لیا، أو لم یتم تسلم جزء منھا، فإن تلك الوثیقة تعتبر كما لو لم یتم تسلمھا ماقراءة الوثیقة جزئیا أو ك

المس�����تحیل قراءتھا أو إرس�����الھا. ویجب على المكتب الوطني أو المنظمة الحكومیة الدولیة إخطار المودع 
 بذلك في أقرب فرصة.

األص�������لیة عن أي  یجوز للمكتب الوطني أو المنظمة الحكومیة الدولیة طلب النس�������خة (د)
وثیقة مرسلة بإحدى الوسائل المشار إلیھا في الفقرة (أ)، مصحوبة بكتاب یبین ذلك اإلرسال السابق خالل 

یوما من تاریخ اإلرس����ال، ش����رط أن یكون المكتب الدولي قد أُخطر بذلك الطلب ونش����ر ذلك الخبر في  14
 بكل الوثائق أو بعضھا. الجریدة. ویجب أن یحدد في اإلخطار ما إذا كان الطلب یتعلق

إذا لم یقدم المودع النسخة األصلیة عن وثیقة مطلوبة بناء على الفقرة (د)، جاز للمكتب  (ھ)
 11الوطني المعني أو للمنظمة الحكومیة الدولیة المعنیة، تبعا لنوع الوثیقة المرس���لة ومع مراعاة القاعدتین 

 ،26.3و

 الفقرة (د)،التنازل عن الطلب المنصوص علیھ في  "1"

أو دعوة المودع إلى تقدیم النس�����خة األص�����لیة عن الوثیقة المرس�����لة، خالل مھلة  "2"
 معقولة حسب كل حالة ومحددة في الدعوة،
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علما بأنھ یجوز للمكتب المعني أو للمنظمة المعنیة إرسال دعوة التصحیح مع اتخاذ اإلجراءات المنصوص 
ذلك، إذا تض���منت الوثیقة المرس���لة أخطاء أو تبین منھا أن النس���خة " أو بدال من 2" أو "1علیھا في البند "

 األصلیة تتضمن أخطاء یجوز للمكتب الدولي أو المنظمة الحكومیة الدولیة إرسال دعوة لتصحیحھا.

إذا لم یكن تقدیم النس�������خة األص�������لیة عن وثیقة ما مطلوباً وفقاً للفقرة (د)، لكن المكتب  (و)
میة الدولیة رأى أن من الض����روري تزویده بالنس����خة األص����لیة عن تلك الوثیقة، الوطني أو المنظمة الحكو

 ".2ھ)"( جاز لھ دعوة المودع إلى ذلك حسب ما ورد في الفقرة

 (و): " أو2(ھ)"منصوص علیھا في الفقرة إذا لم یستجب المودع للدعوة ال (ز)

ت أن یعلن ذلك فإن الطلب الدولي یعتبر مس��حوبا ویتعین على مكتب تس��لم الطلبا "1"
 إذا كانت الوثیقة المعنیة ھي ذلك الطلب الدولي؛

 .فإن الوثیقة المعنیة تعتبر كما لو لم تُقدم، إذا كانت الحقة للطلب الدولي "2"

 ال یلزم المكتب الوطني أو المنظمة الحكومیة الدولیة بتس������لم أي وثیقة مرس������لة بإحدى (ح)
م یخطر المكتب الوطني أو المنظمة المكتب الدولي بأنھ مس�����تعد الوس�����ائل المش�����ار إلیھا في الفقرة (أ) ما ل

 لتسلم تلك الوثیقة بتلك الوسیلة ویكون المكتب الدولي قد نشر ذلك الخبر في الجریدة.

ً (92القاعدة   )ثانیا

 تسجیل التغییرات المتعلقة ببعض البیانات في العریضة
 أو طلب الفحص التمھیدي الدولي

92) ً  التغییرات من قبل المكتب الدوليتسجیل  1)ثانیا

بناء على التماس من المودع أو مكتب تس��لم الطلبات، یس��جل المكتب الدولي التغییرات  ( أ )
 المتعلقة بالبیانات التالیة الذكر والواردة في العریضة أو في طلب الفحص التمھیدي الدولي:

 وانھ؛شخص مودع الطلب أو اسمھ أو محل إقامتھ أو جنسیتھ أو عن "1"

 شخص الوكیل أو الممثل العام أو المخترع أو اسمھ أو عنوانھ. "2"

ال یس�����جل المكتب الدولي التغییر الملتمس إذا وص�����لھ التماس التس�����جیل بعد انقض�����اء  (ب)
 شھراً من تاریخ األولویة. 30

 93القاعدة 
 حفظ الملفات والسجالت

 مكتب تسلم الطلبات 93.1

 الطلبات بالس������جالت المتعلقة بكل طلب دولي أو طلب دوليیحتفظ كل مكتب من مكاتب تس������لم 
مزعوم، بما في ذلك ص������ورة لھ، طوال عش������ر س������نوات على األقل اعتبارا من تاریخ اإلیداع الدولي، أو 

 اعتبارا من تاریخ التسلم إن لم یمنح تاریخ لإلیداع الدولي.
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 المكتب الدولي 93.2

 30ي، بما في ذلك النس���خة األص���لیة، طوال یحتفظ المكتب الدولي بملف كل طلب دول ( أ )
 سنة على األقل اعتباراً من تاریخ تسلم النسخة األصلیة.

 تحفظ الملفات والسجالت األساسیة للمكتب الدولي ألجل غیر مسمى. (ب)

 إدارات البحث الدولي والفحص التمھیدي الدولي 93.3

 10كل طلب دولي تتس��لمھ، طوال  تحتفظ إدارات البحث الدولي والفحص التمھیدي الدولي بملف
 سنوات على األقل من تاریخ اإلیداع الدولي.

 النسخ 93.4

ألغراض تطبیق ھذه القاعدة، یجوز حفظ الملفات والص���ور والس���جالت في نس���خ فوتوغرافیة أو 
من إلكترونیة أو غیر ذلك من النسخ بشرط أن تعد تلك النسخ بما یستوفي االلتزامات المترتبة على القواعد 

 بشأن حفظ الملفات والصور والسجالت. 93.3إلى  93.1

ً (93القاعدة   )ثانیا
 طریقة تحویل الوثائق

93) ً  التحویل عبر مكتبة رقمیة –التحویل بناء على التماس  1)ثانیا

متى نص�������ت المعاھدة أو ھذه الالئحة التنفیذیة أو التعلیمات اإلداریة على تحویل طلب  ( أ )
تبلیغ أو كتاب أو مس����تند آخر أو تبلیغھ أو إرس����الھ ("التحویل") من المكتب الدولي إلى دولي أو إخطار أو 

أي مكتب معیّن أو مختار، فال یباش�������ر ذلك التحویل إال بناء على التماس من المكتب المعني وفي الوقت 
حددة أو عدة فئات الذي یحدده ذلك المكتب. ویجوز توجیھ االلتماس فیما یتعلق بوثیقة محددة بعینھا أو فئة م

 محددة من المستندات.

یعد التحویل بناء على الفقرة (أ) نافذاً عندما یجعلھ المكتب الدولي متاحاً للمكتب المعیّن  (ب)
أو المختار المعني في ش��كل إلكتروني في مكتبة رقمیة یحق لذلك المكتب أن یس��ترجع الوثیقة المعنیة منھا، 

 ا اتفق المكتب الدولي والمكتب المعیّن أو المختار المعني على ذلك.وفقاً للتعلیمات اإلداریة، إذا م

 9415القاعدة 
 إمكانیة االطالع على الملفات

 إمكانیة االطالع على الملف المحفوظ لدى المكتب الدولي 94.1

بناء على التماس من المودع أو أي ش�����خص حص�����ل على تص�����ریح منھ، یقدم المكتب  ( أ )
 .تكلفة الخدمةالدولي صورا عن أي مستند یتضمنھ ملفھ، مقابل تسدید 

                                                           
، في ما یتعلق بالطلبات الدولیة 1998 و، كما ھي نافذة اعتباراً من األول من یولی94تطبق القاعدة  مالحظة الناشر: 15

، بعد ذلك التاریخ في 1998 ویونی 30، كما ھي نافذة حتى 94المودعة في ذلك التاریخ أو بعده فقط. ویستمر تطبیق القاعدة 
 :1998 ویونی 30كما كانت نافذة حتى  94 ما یتعلق بالطلبات الدولیة المودعة قبل ذلك التاریخ. ویرد في ما یلي نص القاعدة
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یقدم المكتب الدولي ص������ورا عن أي مس������تند یتض������منھ ملفھ، بناء على التماس من أي  (ب)
والفقرات من (د) إلى (ز).  38مراعاة المادة ش��خص ولكن لیس قبل النش��ر الدولي للطلب الدولي وبش��رط 

 ویجوز اشتراط تسدید تكلفة الخدمة مقابل تقدیم صور المستندات.

م المكتب الدولي ص���وراً عن أي مس���تند أرس���لتھ إلیھ إدارة الفحص التمھیدي الدولي  16(ج) یقدِّ
المختار الذي یلتمس ذلك (أ) أو (ب)، وذلك بناء على الفقرة (ب) نیابة عن المكتب 1.71بموجب القاعدة 

ولكن لیس قبل إعداد تقریر الفحص التمھیدي الدولي. وینش����ر المكتب الدولي تفاص����یل أي التماس من ذلك 
 17القبیل في الجریدة في أقرب فرصة.

ال یتیح المكتب الدولي إمكانیة االطالع على أیة معلومات یتض�������منھا ملفھ وُحذفت من  (د)
(ل) وعلى أي مس������تند یتض������منھ ملفھ ویتعلق بالتماس بناء على تلك 2.48المنش������ورات بناء على القاعدة 

 القاعدة.

بناء على التماس مس������بَّب من المودع، ال یتیح المكتب الدولي إمكانیة االطالع على أیة  (ه)
 معلومات یتضمنھا ملفھ وعلى أي مستند یتضمنھ ملفھ ویتعلق بذلك االلتماس، إذا رأى أن:

دو أنھا ال تلبي الغرض المنش�������ود المتمثّل في إطالع الجمھور تلك المعلومات تب "1"
 على الطلب الدولي؛

ونش��ر تلك المعلومات س��یؤدي بوض��وح إلى اإلض��رار بالمص��الح الش��خص��یة أو  "2"
 االقتصادیة لشخص ما؛

 وال توجد مصلحة عامة سائدة في االطالع على تلك المعلومات. "3"

ب��دی��ل بخص�������وص الطریق��ة التي یعرض بھ��ا المودع المعلوم��ات مع م��ا یلزم من ت 4.26وتُطبق الق��اع��دة 
 موضوع التماس مقدَّم بموجب أحكام ھذه الفقرة.

قا للفقرة  (و) یة االطالع على معلومات طب كان لدولي للجمھور إم حال لم یتح المكتب ا في 
مكتب تس������لم (د) أو الفقرة (ه)، وكانت تلك المعلومات واردة أیض������ا في ملف الطلب الدولي المحفوظ لدى 

الطلبات أو إدارة البحث الدولي أو اإلدارة المحدَّدة ألغراض البحث اإلض�������افي أو إدارة الفحص التمھیدي 
 الدولي، وجب على المكتب الدولي إخطار ذلك المكتب وتلك اإلدارة بذلك في أقرب فرصة.

                                                           
 94"القاعدة 

 استصدار الصور من المكتب الدولي
 وإدارة الفحص التمھیدي الدولي

 االلتزام بتقدیم الصور 94.1
بناء على طلب المودع وأي شخص مرخص منھ، یقدم كل من المكتب الدولي وإدارة الفحص التمھیدي الدولي صورا  

 ."تكلفة الخدمةعن أي مستند یتضمنھ ملف الطلب الدولي أو الطلب الدولي المزعوم الذي یتقدم بھ المودع، مقابل تسدید 
، على الطلبات الدولیة 2004نافذة اعتباراً من األول من ینایر (ج)، كما ھي 94.1تطبق القاعدة  مالحظة الناشر: 16

(ج) أیضاً على تقدیم صور عن تقریر الفحص التمھیدي الدولي بشأن 94.1 . وتطبق القاعدةأو بعده المودعة في ذلك التاریخ
 2004ل األول من ینایر أو بعده، سواء كان تاریخ اإلیداع الدولي للطلب یقع قب 2004أي طلب دولي، في األول من ینایر 

 أو فیھ أو بعده.
تنشر المعلومات عن أسماء المكاتب المختارة التي التمست من المكتب الدولي تقدیم صور عن  مالحظة الناشر: 17

 تقاریر الفحص التمھیدي الدولي بالنیابة عنھا على موقع الویبو التالي أیضا:
>www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/access_iper.html<. 
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دّ لمجّرد ال یتیح المكتب الدولي إمكانیة االطالع على أي مس�������تند یتض�������منھ ملفھ وأعِ  (ز)
 االستخدام الداخلي.

1.94) ً  إمكانیة االطالع على الملف المحفوظ لدى مكتب تسلم الطلبات )ثانیا

بناء على التماس من المودع أو أي ش����خص حص����ل على تص����ریح منھ، یجوز لمكتب  (أ)
الخدمة تس��لم الطلبات أن یتیح إمكانیة االطالع على أي مس��تند یتض��منھ ملفھ. ویجوز اش��تراط تس��دید تكلفة 

 مقابل تقدیم صور المستندات.

یجوز لمكتب تس����لم الطلبات، بناء على التماس من أي ش����خص ولكن لیس قبل النش����ر  (ب)
الدولي للطلب الدولي وبش���رط مراعاة الفقرة (ج)، أن یتیح إمكانیة االطالع على أي مس���تند یتض���منھ ملفھ. 

 المستندات.ویجوز اشتراط تسدید تكلفة الخدمة مقابل تقدیم صور 

ال یتیح مكت��ب تس�������لم الطلب��ات إمك��انی��ة االطالع بموج��ب أحك��ام الفقرة (ب) على أی��ة  (ج)
(ل) أو أنھا غیر 2.48معلومات أخِطر من قبل المكتب الدولي بأنھا ُحذفت من المنش�������ورات طبقا للقاعدة 

 (د) أو (ه). 1.94متاحة للجمھور طبقا للقاعدة 

1.94) ً  ى الملف المحفوظ لدى إدارة البحث الدوليإمكانیة االطالع عل )ثالثا

بناء على التماس من المودع أو أي ش����خص حص����ل على تص����ریح منھ، یجوز إلدارة  (أ)
البحث الدولي أن تتیح إمكانیة االطالع على أي مس��تند یتض��منھ ملفھا. ویجوز اش��تراط تس��دید تكلفة الخدمة 

 مقابل تقدیم صور المستندات.

لدولي، بناء على التماس من أي ش������خص ولكن لیس قبل النش������ر یجوز إلدارة البحث ا (ب)
الدولي للطلب الدولي وبش��رط مراعاة الفقرة (ج)، أن تتیح إمكانیة االطالع على أي مس��تند یتض��منھ ملفھا. 

 ویجوز اشتراط تسدید تكلفة الخدمة مقابل تقدیم صور المستندات.

وج��ب أحك��ام الفقرة (ب) على أی��ة ال تتیح إدارة البح��ث ال��دولي إمك��انی��ة االطالع بم (ج)
(ل) أو أنھا غیر 2.48معلومات أخِطرت من قبل المكتب الدولي بأنھا ُحذفت من المنش����ورات طبقا للقاعدة 

 (د) أو (ه). 1.94متاحة للجمھور طبقا للقاعدة 

تُطبق الفقرات من (أ) إلى (ج)، مع ما یلزم من تبدیل، على اإلدارة المحدَّدة ألغراض  (د)
 اإلضافي. البحث

 إمكانیة االطالع على الملف المحفوظ لدى إدارة الفحص التمھیدي الدولي 2.94

بناء على التماس من المودع أو أي ش������خص حص������ل على تص������ریح منھ، تتیح إدارة  (أ)
الفحص التمھیدي الدولي إمكانیة االطالع على أي مس�����تند یتض�����منھ ملفھا. ویجوز اش�����تراط تس�����دید تكلفة 

 دیم صور المستندات.الخدمة مقابل تق

بن��اء على التم��اس من أي مكت��ب من المك��ات��ب المخت��ارة ولكن لیس قب��ل إع��داد تقریر  (ب)
الفحص التمھیدي الدولي وبش��رط مراعاة الفقرة (ج)، تتیح إدارة الفحص التمھیدي الدولي إمكانیة االطالع 

 تقدیم صور المستندات.على أي مستند یتضمنھ ملفھا. ویجوز اشتراط تسدید تكلفة الخدمة مقابل 
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ال تتیح إدارة الفحص التمھیدي الدولي إمكانیة االطالع بموجب أحكام الفقرة (ب) على  (ج)
(ل) أو أنھا 2.48أیة معلومات أخِطرت من قبل المكتب الدولي بأنھا ُحذفت من المنش�������ورات طبقا للقاعدة 

 (د) أو (ه). 1.94غیر متاحة للجمھور طبقا للقاعدة 

2.94) ً  إمكانیة االطالع على الملف المحفوظ لدى المكتب المعیّن )ثانیا

إذا كان القانون الوطني الذي یطبقھ أي مكتب من المكاتب المعیّنة یس�������مح للغیر باالطالع على 
ملف طلب وطني، جاز لذلك المكتب أن یس��مح باالطالع على أي مس��تندات تتعلق بالطلب الدولي وترد في 

بھ القانون الوطني بش������أن إمكانیة االطالع على ملفات الطلبات الوطنیة، ولكن ملفاتھ في حدود ما یس������مح 
)(أ). ویجوز اش��تراط تس��دید تكلفة الخدمة مقابل 2(30لیس قبل أبكر التواریخ المنص��وص علیھا في المادة 

 تقدیم صور المستندات.

 إمكانیة االطالع على الملف المحفوظ لدى المكتب المختار 3.94

نون الوطني الذي یطبقھ أي مكتب من المكاتب المختارة یس������مح للغیر باالطالع على إذا كان القا
ملف طلب وطني، جاز لذلك المكتب أن یس��مح باالطالع على أي مس��تندات تتعلق بالطلب الدولي، بما فیھا 

ش��أن أي مس��تند متعلق بالفحص التمھیدي الدولي والوارد في ملفھ، في حدود ما یس��مح بھ القانون الوطني ب
إمكانیة االطالع على ملفات الطلبات الوطنیة، ولكن لیس قبل أبكر التواریخ المنص�������وص علیھا في المادة 

 )(أ). ویجوز اشتراط تسدید تكلفة الخدمة مقابل تقدیم صور المستندات.2(30

 95القاعدة 
 تلقي المعلومات والنصوص المترجمة من المكاتب المعیّنة والمكاتب المختارة

 المعلومات المتعلقة بحدوث اإلجراءات في المكاتب المعیّنة والمكاتب المختارة 95.1

یقدم كل مكتب معیّن أو مختار إلى المكتب الدولي المعلومات التالیة بشأن طلب دولي في غضون 
 شھرین من وقوع أي من األحداث التالیة، أو في أسرع وقت معقول ممكن بعد وقوعھا:

، تاریخ 39أو المادة  22لإلجراءات المش�������ار إلیھا في المادة عقب أداء المودع  "1"
 أداء تلك اإلجراءات وأي رقم طلب وطني أسند للطلب الدولي؛

في حال كان المكتب المعیّن أو المختار ینش�����ر ص�����راحة الطلب الدولي بموجب  "2"
 قانونھ الوطني أو ممارساتھ، رقم وتاریخ ذلك النشر الوطني؛

المختار  ءة، تاریخ منح البراءة، وفي حال كان المكتب المعیّن أوفي حال منح برا "3"
ینش���ر ص���راحة الطلب الدولي في الش���كل الذي ُمنحت بھ البراءة بموجب قانونھ الوطني، رقم وتاریخ ذلك 

 النشر الوطني.

 االلتزام بتقدیم صور عن النصوص المترجمة 95.2

دولي، بناء على التماس منھ، ص����ورة عن یقدم كل مكتب معین أو مختار إلى المكتب ال ( أ )
 ترجمة الطلب الدولي التي یكون مودع الطلب قد قدمھا للمكتب المعیّن أو المختار.
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یجوز للمكتب الدولي أن یزود أي ش��خص بص��ور عن النص��وص المترجمة والمتس��لمة  (ب)
 .ةالتكلفوفقا لما ھو منصوص علیھ في الفقرة (أ)، بناء على التماس ومقابل تسدید 

 96القاعدة 
 جدول الرسوم؛ استالم الرسوم وتحویلھا

 جدول الرسوم المرفق بالالئحة التنفیذیة 96.1

ً (45و 15 القواعدتحص�����ل الرس�����وم المش�����ار إلیھا في  بالعملة الس�����ویس�����ریة. وھي  57و 2)ثانیا
 منھا.موضحة في جدول الرسوم المرفق بھذه الالئحة التنفیذیة. ویعد ھذا الجدول جزءا ال یتجزأ 

 إخطار استالم الرسوم؛ تحویل الرسوم 96.2

ألغراض تطبیق ھذه القاعدة، یُقص����د بكلمة "المكتب" مكتب تس����لم الطلبات (بما في ذلك  ( أ )
المكتب الدولي بص�������فتھ مكتباً لتس�������لم الطلبات)، أو إدارة البحث الدولي، أو إدارة ُمحدَّدة للبحث الدولي 

 التمھیدي الدولي، أو المكتب الدولي.اإلضافي، أو إدارة الفحص 

في حالة قیام أحد المكاتب، وفقاً لھذه الالئحة التنفیذیة أو التعلیمات اإلداریة، بتحص�������یل  (ب)
ل أن  ل") لحس���اب مكتب آخر ("المكتب المس���تفید")، یجب على المكتب الُمحص���ِّ رس���م ("المكتب الُمحص���ِّ

ذا القبیل وفقاً للتعلیمات اإلداریة. ویجب على المكتب یرسل في أقرب فرصة إخطاراً بتسلم كل رسم من ھ
المس��تفید، فور تس��لم اإلخطار، أن یمض��ي في اإلجراءات كما لو كان قد تس��لم الرس��م في التاریخ الذي تس��لم 

ل ذلك الرسم.  فیھ المكتب الُمحّصِ

لھا لحس��اب أحد المكاتب المس��تف (ج) ل تحویل أي رس��وم یُحص��ِّ یدة یجب على المكتب الُمحص��ِّ
 إلى ذلك المكتب وفقاً للتعلیمات اإلداریة.
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 جدول الرسوم

 

 مقدار الرسوم الرسوم
 رسم اإلیداع الدولي: .1
 )15.2(القاعدة  

 

330 1 
15 

 باإلضافة إلى اسویسری افرنك
من فرنكاً سویسریاً عن كل ورقة 

اعتباراً من الورقة الطلب الدولي 
 الحادیة والثالثین

 للبحث اإلضافي:رسم المعالجة  .2
ً (45(القاعدة    )2)ثانیا

 فرنك سویسري 200

 رسم المعالجة: .3
 )57.2(القاعدة  

 فرنك سویسري 200

 التخفیضات

 :ریةاإذا أودع الطلب الدولي وفقاً للتعلیمات اإلد ،تخفَّض من رسم اإلیداع الدولي المبالغ التالیة .4

في ش��كل إلكتروني إذا لم تكن العریض��ة  )(أ
 ملف لمعالجة النصوص:في 

 
100 

 
 فرنك سویسري

 العریض���ة تفي ش���كل إلكتروني إذا كان )ب(
 :في ملف لمعالجة النصوص

 
200 

 
 فرنك سویسري

في ش�������ك��ل إلكتروني إذا ك��ان ك��ل من  )ج(
العریضة والمطالب والملخص في ملف 

 لمعالجة النصوص:

 
 

300 

 
 

 فرنك سویسري

(بعد إعمال التخفیض  1تحت البند  تخفیض في رس���م اإلیداع الدوليیس���تفید مودع الطلب الدولي من  .5
 3تحت البند ورسم المعالجة  2تحت البند  ضافيورسم المعالجة للبحث اإلعند االقتضاء)  4بناء على البند 

 إذا كان المودع: ٪90بنسبة 
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نصیب الفرد فیھا من شخصاً طبیعیاً ومواطناً یقیم في دولة مدرجة ضمن الدول التي یقّل  ( أ )
دوالر أمریكي (وفقا ألرقام متوس����ط نص����یب الفرد  25 000الناتج المحلي اإلجمالي عن 

من الناتج المحلي اإلجمالي في السنوات العشر األخیرة بالقیم الثابتة للدوالر األمریكي في 
ي التي نشرتھا األمم المتحدة)، على أن یكون األشخاص الطبیعیون من مواطن 2005سنة 

طلبات دولیة في الس�������نة (لكل  10تلك الدولة ومن المقیمین فیھا قد قاموا بإیداع أقل من 
طلباً دولیاً في الس��نة (باألعداد المطلقة) وفقاً ألرقام متوس��ط  50ملیون نس��مة) أو أقل من 

 اإلیداع السنوي في السنوات الخمس األخیرة التي نشرھا المكتب الدولي؛

أو ال، وھو مواطن یقیم في دولة مدرجة ض��من الدول التي ص��نفتھا أو ش��خص��اً، طبیعیاً  (ب)
 األمم المتحدة في البلدان األقل نمواً؛

شرط أال یوجد ضمن مالكي الطلب الدولي المستفیدین، وقت إیداعھ، َمن ال یستوفي المعاییر المنصوص 
الواحد، وجب أن یستوفي  إذا تعدّد مودعو الطلب(ب)، وشرط ضمان أنھ  (أ) أو علیھا في البند الفرعي

(ب). ویحدّث المدیر العام قوائم الدول المذكورة في  جمیعھم المعاییر المحدّدة في البند الفرعي (أ) أو
كل خمس سنوات على األقل وفقا لتوجیھات الجمعیة. وتستعرض الجمعیة  18(أ) و(ب) البندین الفرعیین

 األقل. و(ب) كل خمس سنوات على(أ)  المعاییر المنصوص علیھا في البندین الفرعیین

______________________ 

 

                                                           
، 2020مارس  5، وبتاریخ 32، الصفحة 2015فبرایر  12تاریخ بانظر الجریدتین الصادرتین  مالحظة الناشر:   18

 )http://www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.htmالموقع التالي:  المتاحتان على(وما یلیھا  45الصفحة 
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