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 مقدمـة
 
 
تحتوي ھذه الوثیقة على المالحظات التوضیحیة عن االقتراح األساسي لمعاھدة قانون الب�راءات  - 1

. وال تتن��اول المالحظ��ات  PT/DC/3 & 4والئحتھ��ا التنفیذی��ة . وی��رد االقت��راح األساس��ي ف��ي ال��وثیقتین 
 األحكام التي ال تبدو الحاجة الى شرحھا .

 
وتولى المكتب الدولي اعداد المالحظات التوضیحیة الواردة في ھذه الوثیق�ة ول�م تعتم�دھا اللجن�ة  - 2

الدائمة المعنیة بقانون البراءات ولیست مطروح�ة عل�ى الم�ؤتمر الدبلوماس�ي بغ�رض اعتمادھ�ا . وعلی�ھ ، 
 أحكام المعاھدة أو الالئحة التنفیذیة ، تكون الغلبة لتلك األحكام .فاذا ظھر اختالف بین المالحظات و

 
وقد ورد في الوثیقة استعمال الخط المائ�ل للتعبی�ر ع�ن مواق�ف بع�ض الوف�ود ف�ي اللجن�ة الدائم�ة  - 3

المعنی��ة بق��انون الب��راءات ول��ن یظھ��ر ف��ي الص��یغة النھائی��ة للمالحظ��ات التوض��یحیة المعت��زم نش��رھا م��ع 
 اعتمادھا . المعاھدة بعد
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 المحتویات
 

 المالحظات التوضیحیة عن االقتراح األساسي لمعاھدة قانون البراءات  -أوال 
 
 

 الصفحــة
 
 

 5 عبارات مختصرة مالحظات عن المادة األولى 
 

 7 مبادىء عامة 2مالحظات عن المادة 
 7 الطلبات والبراءات التي تطبق علیھا ھذه المعاھدة  3مالحظات عن المادة 
 10 األمن الوطني 4مالحظات عن المادة 
 10 تاریخ االیداع 5مالحظات عن المادة 
 14 الطلب 6مالحظات عن المادة 
 18 التمثیل 7مالحظات عن المادة 
 20 التبلیغات والعناوین  8مالحظات عن المادة 
 23 االخطارات 9مالحظات عن المادة 
 24 سریان البراءة والغاؤھا 10مالحظات عن المادة 
 25 وقف االجراءات المتعلقة بالمھل 11مالحظات عن المادة 
 رد الحقوق بعد أن یتضح للمكتب وجود العنایة الالزمة  12مالحظات عن المادة 

 26 أو انعدام القصد    
 تصحیح المطالبة باألولویة أو اضافتھا  13مالحظات عن المادة 

 27 ورد حق األولویة    
 29 ئحة التنفیذیةالال 14مالحظات عن المادة 
 30 عالقة ھذه المعاھدة باتفاقیة باریس 15مالحظات عن المادة 
 30 الجمعیة 16مالحظات عن المادة 
 31 المكتب الدولي 17مالحظات عن المادة 
 31 المراجعات 18مالحظات عن المادة 
 32 أطراف ھذه المعاھدة 19مالحظات عن المادة 
 عاھدة حیز التنفیذ دخول ھذه الم 20مالحظات عن المادة 

 33 وتواریخ نفاذ التصدیق أو االنضمام  
 تطبیق ھذه المعاھدة على الطلبات  21مالحظات عن المادة 

 33 قید النظر والبراءات الساریة  
 34 التحفظات 22مالحظات عن المادة 
 35 نقض المعاھدة 23مالحظات عن المادة 
 35 لغات المعاھدة 24مالحظات عن المادة 

 35 توقیع المعاھدة 25ات عن المادة مالحظ
 36 أمین االیداع وتسجیل المعاھدة 26مالحظات عن المادة 
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مالحظ��ـات توضیحی��ـة ع��ـن االق��ـتراح األساس��ـي لالئح��ـة التنفیذی��ـة لمعاھ��دة ق��ـانون   -ثانی��ا 
 البـراءات

 
 الصفحــة

 
 

 36 5ة تفاصیل بشأن تاریخ االیداع بناء على الماد 2مالحظات عن القاعدة 
 38 )2) و(1(6تفاصیل بشأن الطلب في المادة  3مالحظات عن القاعدة 
 )4(2) والقاعدة 5(6وجود طلب سابق وفقا للمادة  4مالحظات عن القاعدة 

 38 )(ب)5(2أو طلب مودع سابقا وفقا للمادة    
 39 )8) و(7(6المھل المتعلقة بالطلب وفقا للمادة  6مالحظات عن القاعدة 

 40 7تفاصیل بشأن التمثیل وفقا للمادة  7ن القاعدة مالحظات ع
 41 ) 1(8ایداع التبلیغات وفقا للمادة  8مالحظات عن القاعدة 
 42 )4(8تفاصیل بشأن التوقیع وفقا للمادة  9مالحظات عن القاعدة 
 تفاصیل بشأن البیانات المشار الیھا  10مالحظات عن القاعدة 

 43 )8) و(6) و(5(8في المادة    
 تفاصیل بشأن وقف االجراءات  12مالحظات عن القاعدة 

 43 11المتعلقة بالمھل بناء على المادة    
 تفاصیل بشأن رد الحقوق بعد أن یتضح للمكتب  13مالحظات عن القاعدة 

 44 12وجود العنایة الالزمة أو انعدام القصد بناء على المادة    
 المطالبة باألولویة أو اضافتھاتفاصیل بشأن تصحیح  14مالحظات عن القاعدة 

 45 13ورد حق األولویة بناء على المادة    
 46 التماس لقید تغییر االسم أو العنوان 15مالحظات عن القاعدة 
 47 التماس لقید تغییر المودع أو المالك 16مالحظات عن القاعدة 
 49 التماس لقید اتفاق ترخیص أو مصلحة أمنیة 17مالحظات عن القاعدة 

 51 التماس لتصحیح خطأ 18الحظات عن القاعدة م
 53 طریقة تعریف الطلب بدون رقمھ 19مالحظات عن القاعدة 
 53 وضع االستمارات واألشكال الدولیة النموذجیة 20مالحظات عن القاعدة 
 شرط االجماع لتعدیل بعض القواعد  21مالحظات عن القاعدة 

 53 )3(14بناء على المادة    
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 مالحظات توضیحیة عن االقتراح األساسي لمعاھدة قانون البراءات   -أوال 
 

 مالحظات عن المادة األولى
 (عبارات مختصرة)

 
تشمل كلمة "مكتب" المكت�ب ال�وطني ألی�ة دول�ة تك�ون طرف�ا متعاق�دا بموج�ب  . "1البند " 1 -1

ل ، ل�ن تس�ري المعاھ�دة المعاھدة ومكتب أیة منظمة دولیة حكومیة تكون طرفا متعاقدا. وعل�ى س�بیل المث�ا
عل��ى المكت��ب األوروب��ي للب��راءات إال اذا كان��ت المنظم��ة األوروبی��ة للب��راءات طرف��ا متعاق��دا . وتش��مل 
االشارة الى "مسائل أخرى تغطیھا ھ�ذه المعاھ�دة" الحال�ة الت�ي یش�رف فیھ�ا مكت�ب الط�رف المتعاق�د عل�ى 

ان مكت��ب آخ��ر یم��نح الب��راءات نیاب��ة عن��ھ اج��راءات تتعل��ق ب��البراءات مث��ل قی��د تغیی��ر المال��ك حت��ى وان ك��
 كالمكاتب االقلیمیة .

 
ل��م ی��رد ف��ي المعاھ��دة تحدی��د الش��خص المعن��وي عل��ى أن ی��تم ذل��ك ف��ي الق��انون  . "4البند " 2 - 1

المطبق على الطرف المتعاق�د ال�ذي تطل�ب فی�ھ الحمای�ة بموج�ب الب�راءة . وبالت�الي ، ف�ان المعاھ�دة تطب�ق 
 معنویا بناء على القانون الوطني المطبق .  على كل كیان یعتبر شخصا

 
ورد اس��تعمال كلم��ة "تبلی��غ" ف��ي المعاھ��دة والالئح��ة التنفیذی��ة لالش��ارة ال��ى م��ا  . "5البند " 3 - 1

یودع لدى المكتب فقط . ووفقا لذلك ، فان أي اخطار أو خطاب یرس�لھ المكت�ب ال�ى الم�ودع أو المال�ك أو 
حسب التعریف الوارد في ھذا البن�د . والغ�رض المنش�ود م�ن قص�ر  أي شخص معني آخر ال یعد "تبلیغا"

ھذا البند على ما ی�ودع "بوس�ائل یس�مح بھ�ا المكت�ب" تمك�ین الط�رف المتعاق�د م�ن معامل�ة أي تبلی�غ ی�ودع 
بوسائل ال یسمح بھا ذلك المكتب كما لو ل�م یك�ن إال ف�ي الح�االت الت�ي یك�ون فیھ�ا خ�الف ذل�ك مق�ررا ف�ي 

)(د) ). ویرج��ى االط��الع أیض��ا عل��ى أحك��ام الم��ادة 1(8)(أ) والم��ادة 1(5خاص��ة الم��ادة المعاھ��دة (أنظ��ر 
 - 8ال�ى  (*)(ق)1 - 8مـن ھـذه المالحظات وم�ن  4- 8الى  2 - 8(أنظـر الفقرات من  8) والقاعـدة 1(8
 (ق) من المالحظات عن الالئحة التنفیذیة) .5
 
ف�ي ھ�ذا البن�د محتوی�ات الطلب�ات والب�راءات  تشمل المعلوم�ات المش�ار الیھ�ا . "6البند " 4 - 1

.  )1(18وال سیما الوصف والمطالب والملخص والرسوم البیانیة والتصحیحات المشار الیھ�ا ف�ي القاع�دة 
ومن المعلومات التي یحفظھا المكتب بخصوص الطلبات المودعة لدى سلطة أخ�رى والب�راءات الص�ادرة 

ن�ي المعلوم�ات الت�ي تحفظھ�ا الدول�ة المتعاق�دة بموج�ب االتفاقی�ة عنھا بأثر یسري في الطرف المتعاق�د المع
األوروبیة للبراءات بشأن البراءات األوروبیة التي یمنحھ�ا المكت�ب األوروب�ي للب�راءات وی�رد فیھ�ا تعی�ین 

 تلك الدولة المتعاقدة ، سواء كانت المنظمة األوروبیة للبراءات طرفا متعاقدا أو لم تكن . 
 
تش��یر كلم��ة "قی��د" ال��ى ك��ل فع��ل م��ؤداه ادراج معلوم��ات ف��ي س��جالت المكت��ب  . "7البند " 5 - 1

 مھما كانت الوسائل المستعان بھا الدراج تلك المعلومات أو الدعامة التي تقید فیھا البیانات أو تخزن .
 
.    ورد اس��تعمال كلم��ة "م��ودع" وكلم��ة "مال��ك" ف��ي المعاھ��دة والالئح��ة  "9" و"8البن��دان " 6 - 1

ذیة لالشارة الى الشخص المبین بتلك  الصفة ف�ي س�جالت المكت�ب فق�ط . وبالت�الي ، ف�ان أي ش�خص التنفی
یطالب بالملكیة أو بحقوق أخرى أو یدعي ذلك أمام القضاء ال یعد مودع�ا أو مالك�ا ألغ�راض المعاھ�دة أو 

                                                 
 تشیر (ق) الى المالحظات عن قواعد الالئحة التنفیذیة .   (*)
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) 16(أنظ�ر القاع�دة الالئحة التنفیذیة . وفي حالة توجیھ التماس لقی�د تغیی�ر ف�ي ش�خص الم�ودع أو المال�ك 
خالل الفترة الممتدة بین النقل الق�انوني الفعل�ي وقی�د التغیی�ر ، یظ�ل الناق�ل ھ�و "الم�ودع" أو "المال�ك" (أي 
الشخص المبین في سجالت المكتب بص�فتھ الم�ودع أو المال�ك) وتش�یر المعاھ�دة ال�ى المنق�ول الی�ھ بعب�ارة 

) ) . وما أن یتم قید التغییر ، یصبح المنقول الیھ 1(16دة "المودع الجدید" أو "المالك الجدید" (أنظر القاع
ھو "المودع" أو "المالك" (ألنھ یصبح عندئذ الشخص المبین اسمھ في سجالت المكتب بص�فتھ الم�ودع أو 

 المالك) .
 
وفي حال كان القانون المطبق على الطرف المتعاق�د ی�نص عل�ى وج�وب طل�ب الب�راءة باس�م  7 - 1

لواحد أو األكث�ر ، ف�ان "الش�خص ال�ذي یطل�ب الب�راءة" یك�ون المخت�رع أو الش�ركاء ف�ي المخترع الفعلي ا
االختراع . وفي حال كان القانون المطبق یسمح لشخص بطلب البراءة بدال من المخترع الذي یكون م�ثال 

خص متوفیا أو فاقد األھلیة أو رافضا للتوقیع أو یستحیل االتصال بھ ، ف�ان ذل�ك الش�خص یك�ون ھ�و "الش�
] وفق��ا …ال��ذي یطل��ب الب��راءة" . وعل��ى س��بیل المث��ال ، فق��د یك��ون "الش��خص اآلخ��ر ال��ذي أودع الطل��ب [

للقانون المطبق" في بعض الحاالت ص�احب عم�ل المخت�رع ف�ي الوالی�ات المتح�دة األمریكی�ة . وف�ي ح�ال 
لش�خص ال�ذي كان القانون المطبق یجیز ألي شخص طبیعي أو معنوي تقدیم الطلب ، فان المودع یك�ون ا

یقدم الطلب . وف�ي ح�ال ك�ان الق�انون المطب�ق عل�ى الط�رف المتعاق�د یجی�ز لع�دة أش�خاص أن یكون�وا مع�ا 
الم��ودعین أو الم��الكین ، فیتع��ین تفس��یر كلم��ة "الم��ودع" وكلم��ة "المال��ك" عل��ى أنھم��ا تش��مالن "الم��ودعین" 

[ الطل�ب ] وفق�ا للق�انون المطب�ق"  ") . وقد یكون الشخص اآلخر الذي "یتابع15و"المالكین" (أنظر البند "
، بص��فة خاص��ة ، المتن��ازل ل��ھ رس��میا ع��ن الح��ق ف��ي طل��ب الب��راءة ف��ي ح��ال ك��ان الق��انون المطب��ق عل��ى 
الطرف المتعاقد یشترط طلب البراءة باسم المخترع الفعلي وینص أیضا على أن من حق ذلك المتنازل لھ 

 أن یتابع الطلب من غیر المخترع المسمى في الطلب .
 
تشیر كلمة "ممثل" الى أي محام استشاري أو وكیل أو ش�خص آخ�ر أو ال�ى  . "10البند " 8- 1

)( أ ) 1(7أی��ة مؤسس��ة أو ش��ركة م��ن الممك��ن اعتب��اره مم��ثال بن��اء عل��ى الق��انون المطب��ق . وتجی��ز الم��ادة 
یب�ین للطرف المتعاقد أن یشترط على أي ممثل مع�ین أن یك�ون ل�ھ الح�ق ف�ي التص�رف ل�دى المكت�ب وأن 

م�ن ھ�ذه  4-7ال�ى  2-7عنوانا یكون عنوانھ في أراض یحددھا ذلك الطرف المتعاق�د (أنظ�ر الفق�رات م�ن 
 المالحظات) .

 
قد یكون "التوقیع" كما ورد تعریفھ في ھذا البند ضربا من ض�روب التوقی�ع  . "11البند " 9 - 1

د أو المطبوع أو المختوم أو قد یك�ون ) ، أي التوقیع بخط الی5) الى (3(9المشار الیھ صراحة في القاعدة 
 ختما أو شریطا مشفرا أو توقیعا مودعا في شكل الكتروني أو بوسائل الكترونیة .

 
تش��یر عب��ارة "لغ��ة یقبلھ��ا المكت��ب" ال��ى الك��الم المنط��وق ول��یس ال��ى لغ��ة م��ن  . "12البند " 10 - 1

لغ�ة یقبلھ�ا المكت�ب" . وتش�یر عب�ارة لغات الحاسوب مثال . وللطرف المتعاق�د أن یح�دد م�ا یقص�د بعب�ارة "
"ألغ��راض االج��راءات المعنی��ة المباش��رة ل��دى [ المكت��ب ]" ال��ى الحال��ة الت��ي یطب��ق فیھ��ا المكت��ب ش��روطا 
لغویة تختلف باختالف االجراءات ، كما یترتب عادة على التزام األطراف المتعاقدة بقبول وصف مح�رر 

وأب�دى وف�دا بلجیك�ا وفنلن�دا تحفظھم�ا )(ب) . 2(5لى الم�ادة بأیة لغة ألغراض تحدید تاریخ لالیداع بناء ع
 على ھذا البند .

 
تش��مل عب��ارة "االج��راءات المباش��رة ل��دى المكت��ب" أی��ة اج��راءات یق��وم ف��ي  . "14البند " 11 - 1

اطارھا المودع أو الملك أو الشخص المعني اآلخر باتصاالت مع المكتب إما للش�روع ف�ي اج�راءات لدی�ھ 
ر تلك االج�راءات . وتش�مل العب�ارة ك�ل االج�راءات المباش�رة ل�دى المكت�ب وال تقتص�ر عل�ى وإما في اطا
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. وم�ن تل�ك االج�راءات ای�داع الطل�ب التم�اس  14ال�ى  5االجراءات المشار الیھا صراحة ف�ي الم�واد م�ن 
ءة لقید اتفاق ترخیص وتسدید رسم وایداع رد على اخطار صادر عن المكتب وایداع ترجمة لطلب أو برا

. وتشمل العبارة أیضا االجراءات التي یتصل في اطارھا المكتب ب�المودع أو المال�ك أو الش�خص المعن�ي 
اآلخ�ر بخص�وص طل�ب أو ب�راءة مث��ل اص�دار اخط�ار ب�أن الطل��ب ال یس�توفي بع�ض الش�روط أو اص��دار 

الج��راءات وص��ل لتس��لم وثیق��ة أو رس��م . وال تش��مل العب��ارة االج��راءات الت��ي ال یعتبرھ��ا الق��انون م��ن ا
المباشرة لدى المكتب بخصوص طلب أو ب�راءة ، مث�ل ش�راء ص�ورة م�ن طل�ب منش�ور أو تس�دید ف�اتورة 

 لخدمات اعالمیة یقدمھا المكتب  الى الجمھور .
 
یتعین تفسیر االشارات في المعاھدة أو الالئحة التنفیذیة الى ش�رط أو اج�راء  . "17البند " 12- 1

اھدة التعاون بشأن البراءات" على أنھ�ا اش�ارات ال�ى ش�رط أو اج�راء أو أو غیر ذلك مما تنص علیھ " مع
غیر ذلك مما تتناولھ أحكام معاھدة التعاون بشأن البراءات ذاتھا أو الئحتھا التنفیذیة أو التعلیمات االداری�ة 

 المعمول بھا في اطار المعاھدة .
 
ھلیة ال�دول والمنظم�ات لتص�بح أطراف�ا األحكام المتعلقة بأ 19ترد في المادة  . "18البند " 13 - 1

 في المعاھدة .
 

 2مالحظات عن المادة 
 (مبادىء عامة)

 
أضیفت ھذه الفقرة تبدیدا ألي شك . وتنص صراحة عل�ى مب�دأ یس�ري عل�ى  . )1الفقرة ( 1 - 2

. وتق��ر ب��أن المعاھ��دة ال ت��نص عل��ى مجموع��ة موح��دة تمام��ا م��ن  5ك��ل أحك��ام المعاھ��دة م��ا ع��دا الم��ادة 
راءات لكل األطراف المتعاق�دة ب�ل تض�من للم�ودعین والم�الكین أن یك�ون الطل�ب ال�ذي یس�توفي الح�د االج

األقصى من الشروط التي تسمح بھا المعاھدة والالئحة التنفیذیة مستوفیا للشروط الش�كلیة الت�ي یطبقھ�ا أي 
 لبراءات .) من معاھدة التعاون بشأن ا4(27طرف متعاقد . ویرد حكم مشابھ لذلك في المادة 

 
أضیفت ھذه الفقرة تبدیدا ألي شك وی�رد حك�م مماث�ل لھ�ا ف�ي الجمل�ة األول�ى  . )2الفقرة ( 2 - 2

 ) من معاھدة التعاون بشأن البراءات .5(27من المادة 
 

 3مالحظات عن المادة 
 (الطلبات والبراءات التي تطبق علیھا ھذه المعاھدة)

 
حك��م ب��أن تطب��ق المعاھ��دة والالئح��ة التنفیذی��ة عل��ى بع��ض .    یقض��ي ھ��ذا ال )( أ )1الفق��رة ( 1 - 3

.  الطلبات الوطنیة واالقلیمیة المودعة لدى مكتب أیة دولة تكون طرفا متعاقدا أو بالنسبة الى ذل�ك المكت�ب
وعلیھ ، فاذا كان الطرف المتعاقد دولة ، تطبق المعاھدة والالئحة التنفیذیة على الطلبات الوطنیة المودع�ة 

تب الوطني في تلك الدولة مھما كانت جنسیة المودع أو المالك أو الش�خص المعن�ي اآلخ�ر . واذا لدى المك
كان الطرف المتعاقد منظمة دولیة حكومیة ، فان المعاھدة والالئحة التنفیذیة تطبق على الطلب�ات المودع�ة 

ب�ات وجنس�یة الم�ودع أو لدى مكتب تلك المنظمة الدولیة الحكومیة مھما كانت ال�دول المعین�ة ف�ي تل�ك الطل
 المالك أو الشخص المعني اآلخر .

 
بالنسبة الى [ مكتب الط�رف المتعاق�د ] " بص�ورة  …التي تودع  …وتشمل عبارة "الطلبات  2 - 3

خاص��ة طلب��ات الب��راءات االقلیمی��ة الت��ي ت��ودع ل��دى مكت��ب دول��ة تك��ون طرف��ا متعاق��دا عض��وا ف��ي منظم��ة 
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م�ة . عل�ى أن الطل�ب االقلیم�ي ال�ذي ی�رد فی�ھ تعی�ین تل�ك الدول�ة ال یع�د اقلیمیة لتحال الى مكتب تل�ك المنظ
طلب��ا مودع��ا بالنس��بة ال��ى مكت��ب الدول��ة الم��ذكورة . وعل��ى س��بیل المث��ال ، ف��اذا كان��ت المنظم��ة األوروبی��ة 
للب��راءات وتل��ك الدول��ة ط��رفین ف��ي المعاھ��دة ، ف��ان المعاھ��دة والالئح��ة التنفیذی��ة تطبق��ان عل��ى الطلب��ات 

ی��ة والطلب��ات الوطنی��ة الت��ي ت��ودع ل��دى مكت��ب تل��ك الدول��ة . أم��ا اذا كان��ت تل��ك الدول��ة طرف��ا ف��ي األوروب
المعاھدة ولم تكن المنظمة األوروبیة للبراءات طرفا فیھ�ا ، ف�ان المعاھ�دة والالئح�ة التنفیذی�ة تطبق�ان عل�ى 

بی�ة حت�ى اذا ورد فیھ�ا الطلبات الوطنیة المودعة لدى مكتب تل�ك الدول�ة وال تطبق�ان عل�ى الطلب�ات األورو
تعیین تلك الدولة . واذا كانت المنظمة األوروبیة للبراءات طرفا ف�ي المعاھ�دة ول�م تك�ن تل�ك الدول�ة طرف�ا 
فیھا ، فان المعاھ�دة والالئح�ة التنفیذی�ة تطبق�ان عل�ى الطلب�ات األوروبی�ة بم�ا فیھ�ا الطلب�ات الت�ي ی�رد فیھ�ا 

 لبات الوطنیة المودعة لدى مكتب تلك الدولة .تعیین تلك الدولة ولكنھا ال تطبق على الط
 
ویتع��ین تفس��یر عب��ارة "طلب��ات ب��راءات االخت��راع" وعب��ارة "طلب��ات الب��راءات االض��افیة"  3 - 3

" م��ن معاھ��دة التع��اون بش��أن الب��راءات . وعلی��ھ ، ال تطب��ق 1" 2ب��المعنى ذات��ھ ال��ذي وردت ب��ھ ف��ي الم��ادة 
ت الم��ذكورة ف��ي تل��ك الم��ادة خ��الف طلب��ات ب��راءات االخت��راع المعاھ��دة والالئح��ة التنفیذی��ة عل��ى الطلب��ا

وطلب���ات الب���راءات االض���افیة ، أي طلب���ات ش���ھادات المخت���رعین وش���ھادات المنفع���ة ونم���اذج المنفع���ة 
والشھادات االضافیة وشھادات المخت�رعین االض�افیة وش�ھادات المنفع�ة االض�افیة . وم�ع ذل�ك ، فللط�رف 

اھدة والالئحة التنفیذیة جزئی�ا أو كلی�ا عل�ى تل�ك الطلب�ات األخ�رى وان ل�م المتعاقد حریة تطبیق أحكام المع
یك��ن ملزم��ا ب��ذلك . وبالمقاب��ل ، ال تطب��ق المعاھ��دة والالئح��ة التنفیذی��ة عل��ى طلب��ات "ب��راءات األص��ناف 
النباتیة" التي لیست براءات اختراع وان كانت تطبق عل�ى طلب�ات الب�راءات المتعلق�ة بأص�ناف نباتی�ة تع�د 

 ابة اختراعات كاألصناف النباتیة الناجمة عن الھندسة الوراثیة .بمث
 
یقضي ھذا البند بتطبیق المعاھدة والالئحة التنفیذیة على ما یمكن ایداعھ م�ن  . "1البند " 4 - 3

طلبات براءات االختراع والبراءات االضافیة كطلبات دولیة بن�اء عل�ى معاھ�دة التع�اون بش�أن الب�راءات . 
ال��ى "الطلب��ات التقلیدی��ة" الت��ي ل��یس م��ن المطل��وب معاملتھ��ا معامل��ة خاص��ة ، تطب��ق المعاھ��دة وباالض��افة 

م�ن  14-4والالئحة التنفیذیة أیضا على الطلبات المكملة والطلبات المكملة جزئیا لطلب سابق وفقا للقاعدة 
طل�ب دول�ي مع�د معاھدة التعاون بشأن الب�راءات . ولم�ا ك�ان م�ن الممك�ن ف�ي "المرحل�ة الوطنی�ة" تحوی�ل 

باسم مخترع واحد الى طلب باسم شركاء ف�ي االخت�راع كم�ا ھ�ي ح�ال "طل�ب التحوی�ل" بن�اء عل�ى ق�انون 
الوالیات المتحدة األمریكیة ، فان المعاھدة والالئحة التنفیذیة تطبقان أیضا على طلبات التحوی�ل الم�ذكورة 

 ویل المذكورة .بالرغم من أنھما ال تتناوالن الشروط الموضوعیة لعملیة التح
 
وال تطبق المعاھدة أو الالئح�ة التنفیذی�ة عل�ى أن�واع طلب�ات ب�راءات االخت�راع الت�ي ال یمك�ن  5 - 3

ایداعھا كطلبات دولیة بناء على معاھدة التعاون بشأن البراءات ، كالطلبات المؤقتة وطلبات اعادة اصدار 
ا عل��ى طلب��ات تمدی��د م��دة الب��راءة بالنس��بة ال��ى الب��راءات . وال تطب��ق المعاھ��دة أو الالئح��ة التنفیذی��ة أیض��

براءات المستحضرات الصیدلیة بناء على قانون الیاب�ان أو الجماع�ة األوروبی�ة م�ثال ألنھ�ا ال تع�د طلب�ات 
للحصول على براءات . وباالضافة الى ذلك ، فال یطبق النصان على طل�ب تحوی�ل طل�ب للحص�ول عل�ى 

الحمایة ف�ي دول�ة معین�ة أو أكث�ر ألن ذل�ك الطل�ب یس�تدعي معامل�ة براءة أوروبیة الى طلب وطني لتأمین 
من نوع یختلف عن معاملة طلبات الحصول على البراءات . ومع ذلك ، فان المعاھدة تطبق عل�ى الطل�ب 

، فللط�رف المتعاق�د  فور تحویلھ الى طلب وطني اذا كان ذلك البلد طرفا في المعاھدة . وب�الرغم م�ن ذل�ك
لمعاھدة والالئحة التنفیذیة كلیا أو جزئیا على أي نوع من الطلبات الت�ي ال تغطیھ�ا الفق�رة أن یطبق أحكام ا

) وان لم یكن ملزما بذلك . وبخصوص الطلبات الجزئی�ة ، یرج�ى االط�الع عل�ى الش�رح ال�وارد بش�أن 1(
 من ھذه المالحظات) . 6 - 3" (أنظر الفقرة 2البند "
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ألن الطلبات الجزئیة لیست من الطلبات التي یمكن ای�داعھا أضیف ھذا البند  . "2البند " 6 - 3
" . وف�ي ھ�ذا الص�دد ، یرج�ى 1بناء على معاھدة التع�اون بش�أن الب�راءات كم�ا ھ�و مش�ار الیھ�ا ف�ي البن�د "

 " . 1)"6(2) والقاعدة 8(5االطالع أیضا على األحكام المتعلقة بتاریخ ایداع الطلبات الجزئیة في المادة 
 
.    من المقترح أن یقتصر تطبیق ھذه الفق�رة عل�ى األط�راف المتعاق�دة الت�ي  )(ب)1ة (الفقر 7 - 3

تك��ون طرف��ا ف��ي معاھ��دة التع��اون بش��أن الب��راءات أیض��ا . وق��د أض��یفت عب��ارة "م��ع مراع��اة أحك��ام تل��ك 
المعاھ��دة" لض��مان مواص��لة تطبی��ق أحك��ام معاھ��دة التع��اون بش��أن الب��راءات عل��ى الطلب��ات الدولی��ة ف��ي 

حلة الوطنیة" . فما أن ی�دخل الطل�ب ال�دولي المرحل�ة الوطنی�ة م�ثال یفق�د الم�ودع امكانی�ة الطع�ن ف�ي "المر
)(ب) م��ن معاھ��دة التع��اون بش��أن الب��راءات عل��ى أس��اس أن 2(11ت��اریخ االی��داع المح��دد بن��اء عل��ى الم��ادة 

 ءات .)( أ ) من معاھدة قانون البرا1(5الطلب یستحق تاریخ ایداع أسبق بناء على المادة 
 
یقتض���ي ھ���ذا البن���د تطبی���ق المعاھ���دة والالئح���ة التنفیذی���ة وال س���یما األحك���ام  . "1البند " 8 - 3

 22عل��ى المھ��ل المش��ار الیھ��ا ف��ي الم��ادتین  13و 12والقاع��دتین  12و 11المتعلق��ة بالمھ��ل ف��ي الم��ادتین 
الطل�ب ال�دولي وأی�ة  ) من معاھدة التعاون بشأن البراءات ، أي المھ�ل المتعلق�ة بتق�دیم ص�ورة ع�ن1(39و

ترجمة تكون مطلوبة وتسدید أي رس�م مطل�وب للمكات�ب المعین�ة والمكات�ب المخت�ارة عل�ى الت�والي . وم�ع 
ذلك ، ال تطبق تلك األحكام على مھل "المرحلة الدولیة" للطلب الدولي ، علما بأنھا مھ�ل تخض�ع لمعاھ�دة 

 التعاون بشأن البراءات .
 
ا البن��د تطبی��ق المعاھ��دة والالئح��ة التنفیذی��ة عل��ى الطلب��ات الدولی��ة یقتض��ي ھ��ذ .  "2البند " 9 - 3

لبراءات االختراع والبراءات االضافیة بعد أن تدخل تلك الطلبات "المرحلة الوطنیة" في مكتب وطن�ي أو 
 اقلیمي وفقا لمعاھدة التعاون بشأن البراءات .

 
ذی�ة عل�ى الب�راءات الت�ي یمنحھ�ا مكت�ب تطبق أحكام المعاھدة والالئح�ة التنفی . )2الفقرة ( 10 - 3

الط��رف المتعاق��د والب��راءات الممنوح��ة باس��م ذل��ك الط��رف المتعاق��د م��ن قب��ل مكت��ب آخ��ر وال س��یما مكت��ب 
منظمة دولیة حكومیة ، سواء كانت تلك المنظمة طرفا في المعاھدة أو لم تكن . ف�اذا كان�ت الدول�ة المش�ار 

طرف�ا ف�ي المعاھ�دة ، ف�ان المعاھ�دة تطب�ق عل�ى الب�راءات الت�ي  من ھذه المالحظات 2 - 3الیھا في الفقرة 
یمنحھا مكتب تلك الدولة والبراءات التي یمنحھا المكتب األوروبي للبراءات ویسري أثرھا في تلك الدول�ة 
، سواء كانت المنظمة األوروبیة للبراءات طرفا ف�ي المعاھ�دة أو ل�م تك�ن . واذا كان�ت المنظم�ة طرف�ا ف�ي 

فان المعاھدة والالئحة التنفیذیة تطبق�ان عل�ى ك�ل الب�راءات األوروبی�ة ألغ�راض أی�ة اج�راءات  المعاھدة ،
مباشرة لدى المكتب األوروبي للبراءات ، مثل الغاء البراءات في اطار اجراءات الطعن حت�ى اذا ل�م تك�ن 

 تلك الدولة طرفا في المعاھدة .
 
ب�ارة "الب�راءات االض�افیة" ب�المعنى ذات�ھ ال�ذي ویتعین تفسیر عبارة "ب�راءات االخت�راع" وع 11 - 3

" من معاھدة التعاون بش�أن الب�راءات . وعلی�ھ ، ال تطب�ق المعاھ�دة أو 2" 2وردت بھ العبارتان في المادة 
الالئحة التنفیذیة على البراءات المذكورة في تلك الم�ادة كب�دیل لب�راءات االخت�راع والب�راءات االض�افیة ، 

وش��ھادات المنفع��ة ونم��اذج المنفع��ة والش��ھادات االض��افیة وش��ھادات المخت��رعین  أي ش��ھادات المخت��رعین
م��ن ھ��ذه المالحظ��ات) . وم��ع ذل��ك ،  3 - 3االض��افیة وش��ھادات المنفع��ة االض��افیة (أنظ��ر أیض��ا الفق��رة 

فللطرف المتعاقد أن یطبق أحك�ام المعاھ�دة والالئح�ة التنفیذی�ة جزئی�ا أو كلی�ا عل�ى تل�ك الب�راءات األخ�رى 
" من معاھدة التعاون بشأن البراءات ، فان 9"2لم یكن ملزما بذلك . ووفقا للتعریف الوارد في المادة  وان

) مع��ا أن 2)(ب) والفق��رة (1كلم��ة "ب��راءة" تش��مل الب��راءات الوطنی��ة واالقلیمی��ة . ویس��تخلص م��ن الفق��رة (
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افیة الممنوح�ة مقاب�ل الطلب�ات المعاھدة والالئحة التنفیذیة تطبقان على براءات االخت�راع والب�راءات االض�
 الدولیة .

 
وعل��ى ال��رغم م��ن أن المعاھ��دة والالئح��ة التنفیذی��ة ال تطبق��ان عل��ى الطلب��ات الت��ي ال یمك��ن  12 - 3

ایداعھا كطلبات دولیة بن�اء عل�ى معاھ�دة التع�اون بش�أن الب�راءات ، مث�ل الطلب�ات المؤقت�ة وطلب�ات اع�ادة 
من ھذه المالحظات) ، فال بد م�ن تطبی�ق المعاھ�دة  5 - 3الفقرة اصدار البراءات وطلبات التحویل (أنظر 

والالئح��ة التنفیذی��ة عل��ى الب��راءات الممنوح��ة مقاب��ل تل��ك الطلب��ات . وعل��ى س��بیل المث��ال ، تطب��ق المعاھ��دة 
 والالئحة التنفیذیة على البراءات المعاد اصدارھا بالرغم من أنھما ال یطبقان على طلبات تلك البراءات .

 
 4ات عن المادة مالحظ

 (األمن الوطني)
 
 ) من معاھدة التعاون بشأن البراءات . 8(27یرد حكم مشابھ لذلك في المادة  1 - 4
 

 5مالحظات عن المادة 
 (تاریخ االیداع)

 
على الطرف المتعاقد أن یحدد للطل�ب ال�ذي یس�توفي الش�روط المطبق�ة بن�اء عل�ى ھ�ذه الم�ادة  1 - 5

لھ أن یلغي ت�اریخ االی�داع المح�دد لطل�ب یس�توفي تل�ك الش�روط . وعل�ى وج�ھ  تاریخا لالیداع . وال یجوز
الخصوص ، ال یجوز الغاء تاریخ ایداع الطلب بسبب عدم استیفاء ش�رط م�ن الش�روط المنص�وص علیھ�ا 

خالل المھلة المطبقة حتى اذا تعرض الطلب لرفض الحق بسبب عدم استیفاء تلك  8أو  7أو  6في المادة 
 . 5وأبدى وفد البرتغال تحفظھ على المادة من ھذه المالحظات) .  2 - 5ـر أیضا الفقرة الشروط (أنظ

 
ی��رد ف��ي ھ��ذه الفق��رة وص��ف عناص��ر الطل��ب الت��ي یتع��ین ای��داعھا ألغ��راض  . )1الفقرة ( 2 - 5

أن  تحدید تاریخ لالیداع . وفي المقام األول ، ال بد من اقناع المكتب بأن العناصر الت�ي تس�لمھا یقص�د بھ�ا
تكون طلبا للحصول على براءة . وفي المق�ام الث�اني ، یتع�ین تزوی�د المكت�ب بالبیان�ات الت�ي تس�مح بتحدی�د 
المودع أو االتصال بھ على األقل . وف�ي المق�ام الثال�ث ، ال ب�د م�ن أن یتس�لم المكت�ب كش�فا ع�ن االخت�راع 

ذل�ك الوص�ف ش�رط أن یس�مح  یكون في شكل جزء یبدو في ظاھره وصفا أو یك�ون رس�ما بیانی�ا ب�دال م�ن
) 1بذلك الطرف المتعاقد بناء على الفقرة الفرعی�ة (ب) . ولم�ا كان�ت قائم�ة العناص�ر ال�واردة ف�ي الفق�رة (

كامل��ة ش��املة ، ف��ال یج��وز للط��رف المتعاق��د أن یش��ترط تزوی��د مكتب��ھ بأی��ة عناص��ر اض��افیة لتحدی��د ت��اریخ 
أو أكثر . واذا لم یكن الطلب المودع یحتوي على  لالیداع وال سیما اشتراط أن یحتوي الطلب على مطلب
) م�ن معاھ�دة التع�اون 2(3" (أنظ�ر الم�ادة 1)"1(6مطلب أو أكث�ر كم�ا یج�وز اش�تراطھ بن�اء عل�ى الم�ادة 

) 7(6بش��أن الب��راءات) ، یج��وز للط��رف المتعاق��د أن یش��ترط ای��داع تل��ك المطال��ب الحق��ا بن��اء عل��ى الم��ادة 
) . ومع ذلك ، فان عدم ای�داع تل�ك المطال�ب خ�الل المھل�ة الم�ذكورة 1(6ة خالل المھلة المقررة في القاعد

)( أ ) . 8(6ال ی��ؤدي ال��ى فق��دان ت��اریخ االی��داع الحق��ا حت��ى اذا تع��رض الطل��ب لل��رفض بن��اء عل��ى الم��ادة 
وعلى سبیل المثال أیضا ، ففي امك�ان الط�رف المتعاق�د أن یش�ترط ای�داع الطلب�ات الورقی�ة مطبوع�ة وفق�ا 

من معاھدة التعاون بشأن الب�راءات . وب�الرغم م�ن ذل�ك ، فل�یس  9-11) وباالشارة الى القاعدة 1(6للمادة 
من الممكن الغاء تاریخ ایداع طلب ال یس�توفي ذل�ك الش�رط وال س�یما الطل�ب المح�رر بخ�ط الی�د باالس�تناد 

أي ش�رط آخ�ر تش�یر  الى ذلك السبب . وتطبق االعتبارات ذاتھا على الحال�ة الت�ي ال یس�توفي فیھ�ا الطل�ب
وق�د أب�دى .  )4(6، كأن ال یكون مرفقا برسم االی�داع المش�ترط بن�اء عل�ى الم�ادة  8أو  7أو  6الیھ المادة 

 . وفد اسبانیا تحفظھ على ھذه الفقرة 
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.    تشمل عبارة "التاریخ الذي یكون فیھ مكتبھ قد تس�لم ك�ل العناص�ر  ) ( أ )1بدایة الفقرة ( 3 - 5

الة التي یتم فیھا تسلم كل العناصر المشترطة في الیوم ذاتھ والحالة التي ی�تم فیھ�ا ذل�ك ف�ي أی�ام التالیة" الح
 ) .4مختلفة كما تنص على ذلك الفقرة (

 
وللطرف المتعاقد أن یبت فیما یعتبره التاریخ الذي یتسلم فیھ مكتبھ كل العناصر . وقد یطب�ق  4 - 5

المكتب الطلب بعد اغالق باب تسلم التبلیغات أو في یوم ال یتسلم فیھ ذلك مثال على الحالة التي یتسلم فیھا 
المكتب التبلیغات . وباالضافة الى ذلك ، فللطرف المتعاقد أن یعتبر مكتبھ قد تسلم العناص�ر اذا تس�لم أح�د 
فروعھ الطلب أو تسلمھ مكت�ب وطن�ي باس�م منظم�ة دولی�ة حكومی�ة لھ�ا س�لطة م�نح الب�راءات االقلیمی�ة أو 

 لمھ عن طریق خدمات البرید العادي أو مؤسسة محددة لخدمات البرید . تس
 
" 3" ال��ى "1وتل��زم الص��یغة االس��تھاللیة لتل��ك الفق��رة الط��رف المتعاق��د بقب��ول العناص��ر م��ن " 5 - 5

المودع��ة "عل��ى ال��ورق أو بوس��ائل أخ��رى یس��مح بھ��ا المكت��ب" ألغ��راض تحدی��د ت��اریخ االی��داع . ویظ��ل 
ا بقبول الطلب المودع على ورق ألغراض تحدید تاریخ االیداع وان كان في امكانھ الطرف المتعاقد ملزم

) . 1(8أن یس��تبعد ای��داع التبلیغ��ات عل��ى ال��ورق بع��د انقض��اء فت��رة  الس��نوات العش��ر المق��ررة ف��ي القاع��دة 
وتتعل��ق عب��ارة "بوس��ائل أخ��رى یس��مح بھ��ا المكت��ب" ، عل��ى وج��ھ الخص��وص ، بالحال��ة الت��ي ت��ودع فیھ��ا 

اصر المشترطة في شكل الكتروني أو بوسائل الكترونیة یسمح بھا الطرف المتعاق�د المعن�ي بن�اء عل�ى العن
) . وال بد من قصر االیداع على "الوسائل التي یسمح بھا المكتب" ألن المكت�ب ق�د یفتق�ر ال�ى 2(8القاعدة 

اللكترونی�ة . واذا ك�ان الطل�ب المؤھالت التقنیة لقبول االیداع في كل األشكال االلكترونیة وبكل الوس�ائل ا
) وال یس�توفي الش�روط المتعلق�ة باالس��تمارة أو 1یس�توفي ش�روط تحدی�د ت�اریخ االی�داع بن�اء عل�ى الفق�رة (

 8) والقاع�دة 1(8الشكل أو الوسائل الیداع التبلیغات كما یطبقھا الطرف المتعاقد المعني بن�اء عل�ى الم�ادة 
متعاقد أن یشترط على المودع استیفاء تل�ك الش�روط خ�الل المھل�ة ) تجیز لذلك الطرف ال7(8، فان المادة 

) لمواص�لة االج�راءات ، عل�ى أن التخل�ف ع�ن ذل�ك ال ی�ؤدي ال�ى فق�دان ت�اریخ 1(11المقررة في القاعدة 
 . )8(8االیداع الحقا حتى اذا تعرض الطلب للرفض بناء على المادة 

 
قوسین مربعین واالستعاض�ة ع�ن كلم�ة "للت�اریخ" واذا تقرر حذف كلمة "الحقا" الواردة بین  6 - 5

بكلمة "التاریخ" ، فان تاریخ االیداع یكون التاریخ الذي یكون المكتب قد تسلم فیھ العناصر الثالثة المشار 
. واذا  )8) ال�ى (2)(ب) والفق�رات م�ن (1" ش�رط مراع�اة أحك�ام الفق�رة (3" ال�ى "1الیھا في البنود من "

كم��ا ھ��و م��ن غی��ر القوس�ین الم��ربعین ، یص��بح ف��ي امك��ان الط��رف المتعاق��د تحدی��د تق�رر االحتف��اظ ب��النص 
تاریخ أبكر لالیداع علما بأنھ ال یكون ملزما ب�ذلك . وف�ي ح�ال ح�دوث ت�أخر ف�ي البری�د أو وس�ائل أخ�رى 
 لالیداع مثال ، فقد یكون في امكان المكتب أن یحدد محتویات الطلب في التاریخ الذي كان لیتسلم فی�ھ ذل�ك

 . )( أ ) 1وقد أبدى وفد بلجیكا تحفظھ على الفقرة (الطلب لوال التأخیر . 
 
" م�ن الم�ادة األول�ى وأحك�ام 2یترتب عل�ى تعری�ف كلم�ة "طل�ب" ف�ي البن�د " .  "1البند " 7 - 5

) ( أ ) أن ھذا البند یشترط تقدیم بیان صریح أو ضمني یفید أن المقصود من العناص�ر المش�ار 1(3المادة 
أن تكون طلبا وطنیا أو اقلیمیا تطبق علی�ھ المعاھ�دة والالئح�ة التنفیذی�ة . وللمكت�ب أن یب�ت ف�ي كفای�ة الیھا 

البیان��ات المقدم��ة العتبارھ��ا بیان��ا ض��منیا ب��أن العناص��ر الم��ذكورة یقص��د بھ��ا أن تك��ون ذل��ك الطل��ب حس��ب 
مرونة على الحك�م المقاب�ل  ظروف كل حالة على حدة . وبالسماح بالبیانات "الضمنیة" ، فقد زاد ھذا البند

 . "( أ ) من معاھدة التعاون بشأن البراءات3)"1(11لھ من حكم بشأن الطلبات الدولیة في المادة 
یتسم ھذا البند بمرونة أكبر من الحكم المقاب�ل ل�ھ بش�أن الطلب�ات الدولی�ة ف�ي  .  "2البند " 8 - 5

الت�ي تش�ترط بی�ان اس�م الم�ودع . وللمكت�ب أن "(جـ) من معاھدة التع�اون بش�أن الب�راءات 3)"1(11المادة 
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یب��ت ف��ي كفای��ة البیان��ات المقدم��ة للس��ماح "للمكت��ب باالتص��ال ب��المودع" أو "باثب��ات ھوی��ة الم��ودع" حس��ب 
) ولكن�ھ ال یب�ین اس�م الم�ودع أو 1ظروف كل حالة عل�ى ح�دة . واذا ك�ان الطل�ب یس�توفي ش�روط الفق�رة (

م�ن معاھ�دة التع�اون  5 - 4والقاعدة  4 - 4(باالحالة الى القاعدة " 1)"1(6عنوانھ كما تشترط ذلك المادة 
) خ�الل 7(6بشأن البراءات) ، یجوز للطرف المتعاقد أن یشترط ایداع تلك البیانات الحقا بناء على المادة 

 ) . ومع ذلك ، فان عدم ایداع تلك البیانات خالل المھلة المذكورة ال ی�ؤدي1(6المھلة المقررة في القاعدة 
 )( أ ) .8(6الى فقدان تاریخ االیداع الحقا حتى اذا تعرض الطلب للرفض بناء على المادة 

 
ی���نص ھ���ذا الحك���م عل���ى الش���رط ذات���ھ المتعل���ق بالطل���ب ال���دولي ف���ي الم���ادة  . "3البند " 9 - 5

"(د) من معاھدة التع�اون بش�أن الب�راءات . وألغ�راض الب�ت ف�ي ج�واز تحدی�د ت�اریخ لالی�داع ، 3)"1(11
ي للمكتب أن یقتنع بأن الطلب یحتوي على جزء یبدو في ظ�اھره أن�ھ وص�ف . ول�یس م�ن الض�روري یكف

للب�ت ف��ي ذل��ك األم�ر التحق��ق م��ن أن ذل�ك الج��زء یس��توفي الش�روط المتعلق��ة بالوص��ف والمس�موح بھ��ا ف��ي 
 ) أو الشروط الموضوعیة لمنح البراءة .1(6المادة 

 
م للطرف المتعاقد بأن یحدد تاریخا لالیداع باالس�تناد ال�ى .    یسمح ھذا الحك )(ب)1الفقرة ( 10 - 5

رس�م بی�اني أو أكث�ر ب�دال م��ن الوص�ف الكت�ابي ، عل�ى أن�ھ ال یلزم��ھ ب�ذلك . وللط�رف المتعاق�د المعن��ي أن 
یقرر مثال اعتبار الصورة الشمسیة رسما ألغراض ھذا الحكم . واذا تسلم مكتب الطرف المتعاقد ال�ذي ال 

طلبا ال یكشف عن االختراع إال في رسم بیاني أو أكثر یحتوي على نص كتابـي ، فل�ذلك یطبق ھذا الحكم 
" أو غی��ر 3)( أ )"1المكت��ب أن یخت��ـار اعتب��ـار ذل��ك ال��نص الكتاب��ـي مس��توفیا للش��رط ال��وارد ف��ي الفق��رة (

 مستوف لھ حسب ظروف الحال . 
 
ری�ة تحدی�د ت�اریخ ای�داع للطل�ب ال�ذي وتجدر االشارة الى أن بلدان اتحاد ب�اریس لھ�ا حالی�ا ح 11 - 5

 - 4یكشف عن االختراع في رسم بیاني فقط ، وینشأ عـن ذلك الطـلب حق في األولوی�ة بن�اء عل�ى الم�ادة 
) من اتفاقیة باریس مت�ى ك�ان مودع�ا ای�داعا س�لیما عل�ى المس�توى ال�وطني بن�اء عل�ى ق�انون البل�د 2ألف (

 المعني العضو في اتحاد باریس .
 
 أبدى وفد اسبانیا تحفظھ على ھذه الفقرة . . )2لفقرة (ا 12 - 5
 
.    یشترط ھذا الحكم على الطرف المتعاقد أن یقبل "جزءا یبدو ف�ي ظ�اھره  )(ب)2الفقرة ( 13 - 5

أنھ وصف" أیا كانت اللغة التي أودع بھا ، ألغراض تحدید تاریخ لالی�داع . وف�ي ح�ال ای�داع ذل�ك الج�زء 
) تجیز للط�رف المتعاق�د أن یش�ترط ای�داع ترجم�ة للوص�ف 3(6المكتب ، فان المادة بلغة لیست لغة یقبلھا 

م�ن ھ�ذه المالحظ�ات)  13 - 6) (أنظر الفقرة 1(6) خالل المھلة المقررة في القاعدة 7(6بناء على المادة 
ع الحق�ا . ومع ذلك ، فان عدم ایداع تلك الترجمة خالل المھلة المذكورة ال ی�ؤدي ال�ى فق�دان ت�اریخ االی�دا

 )( أ ) .8(6حتى اذا تعرض الطلب للرفض بناء على المادة 
 
وتطبق االعتبارات ذاتھا على أي نص كتابي یرد في الرسم البی�اني ال�ذي یقبل�ھ المكت�ب بن�اء  14 - 5

 " .3)( أ ) "1)(ب) باعتباره "الجزء الذي یبدو في ظاھره أنھ وصف" بناء على الفقرة (1على الفقرة (
 
ا ك��ان الطل��ب الم��ودع یحت��وي عل��ى مطال��ب مح��ررة بلغ��ة ال یقبلھ��ا المكت��ب ، ف��ان الم��ادة واذ 15 - 5
) خ��الل المھل��ة المق��ررة ف��ي 3(6) تجی��ز للط��رف المتعاق��د أن یش��ترط ای��داع ترجم��ة بن��اء عل��ى الم��ادة 7(6

الل من ھذه المالحظات) . وال یؤدي عدم ایداع تلك الترجمة خ� 13 - 6) (أنظر أیضا الفقرة 1(6القاعدة 
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)( أ 8(6المھلة المذكورة الى فقدان تاریخ االیداع الحقا حتى اذا تعرض الطل�ب لل�رفض بن�اء عل�ى الم�ادة 
. ( 

 
 9یرج��ى االط��الع عل��ى األحك��ام العام��ة المتعلق��ة باالخط��ارات ف��ي الم��ادة  . )3الفقرة ( 16 - 5

 من ھذه المالحظات) . 5 - 9الى  1 - 9(أنظر الفقرات من 
 
.    یس��مح ھ��ذا الحك��م للم��ودع ب��أن یس��تدرك الحق��ا اغفال��ھ ألی��ة ش��روط ل��م  )( أ )4(الفق��رة  17 - 5

) . ویس��ري ھ��ذا الحك��م س��واء تس��لم الم��ودع اخط��ارا بع��دم اس��تیفاء 2) و(1یس��توفھا ف��ي اط��ار الفق��رتین (
اد ) أو ل�م یتس�لم االخط�ار . ویت�یح للم�ودع امكانی�ة متابع�ة االج�راءات باالس�تن3الشروط بناء على الفقرة (

الى العناصر المودعة والرسوم المسددة من غیر أن یضطر ال�ى ای�داع الطل�ب م�ن جدی�د أو تس�دید رس�وم 
اضافیة لالیداع . وضمانا لحسن سیر االجراءات لدى المكت�ب ، یج�وز للط�رف المتعاق�د أن یش�ترط ل�ذلك 

المالحظ�ات) . والغ�رض م�ن ھ�ذه  18 - 5)(ب) (أنظر الفقرة 4االمتثال للمھلة المطبقة بناء على الفقرة (
) 1المنشود من كلمة "الحقا" الموضوعة بین قوسین مربعین ھو ذات�ھ الغ�رض المنش�ود منھ�ا ف�ي الفق�رة (

 من ھذه المالحظات) . 6 - 5(أنظر الفقرة 
 
.    یسمح ھذا الحكم للطرف المتعاقد بأن یعتبر الطل�ب كم�ا ل�و ل�م ی�ودع ف�ي  )(ب)4الفقرة ( 18 - 5

) والتي لم تكن مس�توفاة عن�دما تس�لم المكت�ب 2) و(1الشروط المشار الیھا في الفقرتین ( حال عدم استیفاء
) . وال یلزم ھذا الحكم الطرف المتعاقد بذلك . وعلى 2(2الطلب أصال ، خالل المھلة المقررة في القاعدة 

ل�ى ھ�ذا الحك�م أن المودع الذي یرغب في متابعة االجراءات بشأن طلب تم اعتباره كما لو لم یودع بناء ع
یودع الطلب برمتھ من جدید وأن یسدد رسوما جدیدة اذا لم یكن المكتب یسمح بنق�ل الرس�وم المس�ددة ع�ن 

 الطلب المودع أصال .
 
) من معاھدة التعاون بش�أن الب�راءات 2(14ورد ھذا الحكم على نسق المادة  . )5الفقرة ( 19 - 5

أن جزءا من الوصف أو رسما بیانیا لم یكن متوفرا عل�ى م�ا وھو یلزم المكتب باخطار المودع بأنھ الحظ 
یبدو عند تحدید ت�اریخ االی�داع . ولم�ا ك�ان ھ�ذا الحك�م مقص�ورا عل�ى الحال�ة الت�ي یتض�ح فیھ�ا األم�ر عن�د 
تحدید تاریخ االیداع ، فانھ ال یطبق على الحاالت التي یتضح فیھا ذلك في اطار أیة اج�راءات أخ�رى وال 

)( أ ) 6ص الموضوعي وال تطبق ف�ي اطارھ�ا االج�راءات المنص�وص علیھ�ا ف�ي الفق�رة (سیما أثناء الفح
الى (جـ) . وتجدر االشارة الى أن ھذا الحكم ال یشترط على المكتب أن یتحقق من أن جزءا م�ن الوص�ف 
أو الرس��م البی��اني غی��ر مت��وفر عن��د تحدی��د ت��اریخ االی��داع . ویرج��ى االط��الع ف��ي ھ��ذا الص��دد أیض��ا عل��ى 

م���ن ھ���ذه  5 - 9ال���ى  1 - 9(أنظ���ر الفق���رات م���ن  9حك���ام العام���ة المتعلق���ة باالخط���ارات ف���ي الم���ادة األ
 المالحظات) .

 
.    یلزم ھذا الحكم الطرف المتعاقد بتضمین الطلب الجزء غیر المتوفر م�ن  )( أ )6الفقرة ( 20 - 5

) . ویطب��ق ھ��ذا 3(2القاع��دة الوص��ف أو الرس��م البی��اني غی��ر المت��وفر ان أودع خ��الل المھل��ة المق��ررة ف��ي 
) . ولن تضاف كلم�ة "الحق�ا" ال�واردة 5الحكم سواء تم اخطار المودع أو لم یتم اخطاره بناء على الفقرة (

) . وم�ن غی�ر تل�ك الكلم�ة ، یص�بح ت�اریخ االی�داع 1بین قوسین مربعین إال في حال اعتمادھا ف�ي الفق�رة (
لرسم غیر المتوفر شرط مراعاة الفقرتین الفرعیتین (ب) تاریخ تسلم الجزء غیر المتوفر من الوصف أو ا

) في ذلك التاریخ . 2) و(1و(جـ) واستیفاء كل الشروط المتعلقة بتحدید تاریخ لالیداع بناء على الفقرتین (
واذا تقرر ادراج تلك الكلمة في النص من غیر القوسین المربعین ، یصبح في امك�ان الط�رف المتعاق�د أن 

الیداع أبكر من تاریخ تسلم الجزء غیر المتوفر من الوصف أو الرسم البی�اني غی�ر المت�وفر یحدد تاریخا ل
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وال سیما اذا رأى أن الجزء غیر المتوفر أو الرسم غیر المتوفر ال ینطوي عل�ى جدی�د ، عل�ى أن الط�رف 
 المتعاقد ال یكون ملزما بذلك في تلك الحالة .

 
حكم الطرف المتعاقد بتضمین الطلب الجزء غیر المتوفر م�ن .    یلزم ھذا ال )(ب)6الفقرة ( 21 - 5

الوص��ف أو الرس��م البی��اني غی��ر المت��وفر م��ن غی��ر فق��دان ت��اریخ االی��داع ف��ي ح��ال ك��ان ذل��ك الج��زء غی��ر 
) 4(2المتوفر أو الرسم البیاني غیر المت�وفر واردا ف�ي طل�ب س�ابق وكان�ت الش�روط المق�ررة ف�ي القاع�دة 

( ق ) من المالحظات ع�ن الالئح�ة التنفیذی�ة) . ول�ن ت�درج  4 - 2( ق ) و 3 - 2مستوفاة (أنظر الفقرتین 
 ) .1في نص المعاھدة كلمة "الحقا" الواردة بین قوسین مربعین إال اذا تم اعتمادھا في الفقرة (

 
.    یسمح ھ�ذا الحك�م للم�ودع بس�حب ج�زء ل�م یك�ن مت�وفرا م�ن الوص�ف أو  )(جـ)6الفقرة ( 22 - 5

یكن متوفرا وأودعھ الحق�ا تفادی�ا لتحدی�د ت�اریخ تس�لم ذل�ك الج�زء أو الرس�م كت�اریخ لالی�داع  رسم بیاني لم
بناء على الفقرة الفرعیة ( أ ) . ولن تدرج في نص المعاھدة كلمة "الحقا" الواردة بین قوسین م�ربعین إال 

 ) .1اذا تم اعتمادھا في الفقرة (
 
 على ھذه الفقرة .أبدى وفد الصین تحفظھ  . )7الفقرة ( 23 - 5
 
.    یلزم ھذا الحكم الطرف المتعاقد بأن یقب�ل عن�د ای�داع الطل�ب االستعاض�ة  )( أ )7الفقرة ( 24 - 5

) 5(2عن تضمینھ الوصف وأیة رسوم بیانیة باشارة الى طلب مودع سابقا ش�رط اس�تیفاء ش�روط القاع�دة 
الالئح��ة التنفیذی��ة) . ووفق��ا للم��ادة  (ق) م��ن المالحظ��ات ع��ن 8 - 2(ق) ال��ى  5 - 2(أنظ��ر الفق��رات م��ن 

) م��ن معاھ��دة التع��اون بش��أن الب��راءات) یج��وز للط��رف المتعاق��د أن 2(3" (وباالحال��ة ال��ى الم��ادة 1)"1(6
) خ�الل المھل�ة المق�ررة ف�ي 7(6یشترط ایداع الوصف والرسوم البیانیة المس�تعاض بھ�ا بن�اء عل�ى الم�ادة 

الوصف أو تلك الرسوم البیانیة خالل المھلة المذكورة الى فقدان ) . وال یؤدي عدم ایداع ذلك 1(6القاعدة 
وأب��دى وف��د الیاب��ان )( أ ) . 8(6ت��اریخ االی��داع الحق��ا حت��ى اذا تع��رض الطل��ب لل��رفض بن��اء عل��ى الم��ـادة 

 تحفظھ على ھذا الحكم .
 
توف .    یجی��ز ھ��ذا الحك��م اعتب��ار الطل��ب كم��ا ل��و ل��م ی��ودع ف��ي ح��ال ل��م یس�� )(ب)7الفق��رة ( 25 - 5

عن��د ای��داع الطل��ب"  …) . وتفی��د عب��ارة "االش��ارة 5(2الم��ودع الش��روط المنص��وص علیھ��ا ف��ي القاع��دة 
)( أ ) ف�ي 5(2)( أ ) ضمنا الى وج�وب اس�تیفاء الش�روط المطبق�ة بن�اء عل�ى القاع�دة 7الواردة في الفقرة (

خ�الل المھل�ة المطبق�ة )(ب) 5(2تاریخ ایداع الطلب . ویتعین استیفاء أي ش�رط مطب�ق بن�اء عل�ى القاع�دة 
 من ھذه المالحظات) .  22 - 6بناء على تلك القاعدة (أنظر أیضا الفقرة 

 
.    أنـواع الطلب�ات المش�ار الیھ�ا ف�ي ھ�ذا البن�د مق�ـررة ف�ي القاع�دة  )8" من الفقرة (2البند " 26 - 5
2)6. ( 
 
 

 6مالحظات عن المادة 
 (الطلب)

 
ھ��ذه الفق��رة تطبی��ق الش��روط المتعلق��ة بش��كل الطلب��ات  الغ��رض المنش��ود م��ن . )1الفقرة ( 1 - 6

الدولیة ومحتویاتھا والمنصوص علیھا في معاھدة التعاون بشأن البراءات بأكبر قدر ممك�ن عل�ى الطلب�ات 
 ) من المعاھدة المذكورة .1(27الوطنیة واالقلیمیة . وقد جاءت صیاغة ھذا الحكم على نسق المادة 
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ش��كل الطل��ب أو محتویات��ھ" ض��منا بالطریق��ة ذاتھ��ا الت��ي وردت بھ��ا ویتع��ین تفس��یر عب��ارة " 2 - 6
) م�ن معاھ�دة التع�اون بش�أن الب�راءات . وق�د ورد الش�رح الت�الي ف�ي المالحظ�ات 1(27العبارة في الم�ادة 

الت��ي تناول��ت تل��ك الم��ادة ف��ي محاض��ر م��ؤتمر واش��نطن الدبلوماس��ي ال��ذي اعتم��د معاھ��دة التع��اون بش��أن 
م�ن ال�نص النھ�ائي للمعاھ�دة والمالحظ�ات باللغ�ة االنكلیزی�ة) :  وردت عب�ارة  35البراءات (في الصفحة 

"الش�كل أو المض�مون" لمج�رد التش��دید عل�ى أم�ر مف��روغ من�ھ وھ�و أن ال�نص ال یقص��د ب�ھ ش�روط ق��انون 
 البراءات الموضوعي (أي معاییر أھلیة االختراع للحمایة بموجب البراءة وما الى ذلك) .

 
) تفس�یرھا أیض�ا 1) ، فل�یس م�ن المقص�ود ب�الفقرة (2(2أ العام ال�وارد ف�ي الم�ادة ووفقا للمبد 3 - 6

.  م�ن ھ�ذه المالحظ�ات) 2 - 2على أنھا تنص على أیة شروط تخص الق�انون الموض�وعي (أنظ�ر الفق�رة 
من اتفاق جوانب حقوق الملكیة الفكری�ة المتص�لة بالتج�ارة  2 - 29وال یعتبر الشرط الذي تسمح بھ المادة 

اتفاق تریبس) ویفید بأن یقدم مودع طلب البراءة معلومات بش�أن طلبات�ھ وبراءات�ھ األجنبی�ة بمثاب�ة ش�رط (
یخص "شكل الطلب أو محتویاتھ" بناء على ھذا الحكم . وبالمثل ، فال تعتبر من باب الشروط التي تخص 

یكی�ة بش�أن وج�وب الكش�ف "شكل الطلب أو محتویاتھ" الشروط الواردة في قانون الوالی�ات المتح�دة األمر
ع��ن االخت��راع والبیان��ات المتعلق��ة ب��االختراع ال��ذي ت��م انتاج��ھ أو یج��ري انتاج��ھ ف��ي اط��ار عق��د مب��رم م��ع 
حكوم���ة الوالی���ات المتح���دة األمریكی���ة والبیان���ات المتعلق���ة بطل���ب ت���م اع���داده بمس���اعدة ش���ركة لتس���ویق 

وج��دت والش��روط المنص��وص علیھ��ا ف��ي  االختراع��ات والبیان��ات المتعلق��ة باس��م تل��ك الش��ركة وعنوانھ��ا ان
 قانون الھند بشأن الكشف عن نتائج البحث المتعلق بطلبات وبراءات لھا عالقة بالطلب المعني .

 
(وح�دة  13وأبدى وفد الوالیات المتحدة األمریكیة تحفظھ على امكانیة تطبیق شروط القاعدة  4 - 6

لى ھذه الفقرة معتبرا أن وحدة االختراع من المس�ائل االختراع) من معاھدة التعاون بشأن البراءات بناء ع
) عل�ى امكانی�ة 1(22. وت�نص الم�ادة التي تندرج في القانون الموضوعي ولیس�ت م�ن المس�ائل االجرائی�ة 

(وحدة االختراع) من معاھدة التعاون بشأن البراءات بناء على ھ�ذه 13التحفظ على تطبیق شروط القاعدة 
 الفقرة .

 
.    الش��روط المش��ار الیھ��ا ف��ي بدای��ة الفق��رة ف��ي اط��ار عب��ارة "إال اذا ك��ان  )1فق��رة (بدای��ة ال 5 - 6

خالف ذلك منصوص�ا علی�ھ ف�ي ھ�ذه المعاھ�دة أو مق�ررا ف�ي الالئح�ة التنفیذی�ة" ھ�ي الش�روط ال�واردة ف�ي 
 بصورة خاصة . 10الى  7والقواعد من  8و  7) والمادتین 6) الى (2الفقرات من (

 
.    یحظر ھذا البند عل�ى الط�رف المتعاق�د أن یف�رض ش�روطا بش�أن ش�كل الطل�ب  "1البند " 6 - 6

الوطني أو االقلیمي أو محتویاتھ یكون أشد ص�رامة م�ن الش�روط المطبق�ة عل�ى الطلب�ات الدولی�ة المودع�ة 
م�ن  "3بناء على معاھدة التعاون بشأن البراءات إال اذا ورد خالف ذلك وفقا للعبارة االستھاللیة أو البن�د "

) من معاھ�دة 4(27من ھذه المالحظات) . وكما ورد في المادة  9 - 6و 5 - 6ھذه الفقرة (أنظر الفقرتین 
) تت�رك للط�رف المتعاق�د حری�ة ال�نص ف�ي قوانین�ھ عل�ى ش�روط 1(2التعاون بشأن البراءات ، ف�ان الم�ادة 

المنص��وص علیھ��ا ف��ي  تتعل��ق بش��كل الطلب��ات الوطنی��ة واالقلیمی��ة ومحتویاتھ��ا تك��ون أفض��ل م��ن الش��روط
 معاھدة التعاون بشأن البراءات من وجھة نظر المودعین .

 
یسمح ھذا البند للطرف المتعاق�د ب�أن یش�ترط أن یس�توفي الطل�ب ال�وطني أو  . "2البند " 7 - 6

االقلیمي أیة شروط تخص "الشكل أو المحتویات" ویجوز للطرف المتعاقد بموجب معاھ�دة التع�اون بش�أن 
یطبقھا في "المرحلة الوطنیة" على الطلب الدولي وال سیما الشروط المس�موح بھ�ا بن�اء عل�ى  البراءات أن

من تلك المعاھ�دة . وال یقتص�ر ھ�ذا البن�د ف�ي ص�یغتھ الحالی�ة ، عل�ى الش�روط الت�ي  1 -(ثانیا) 51القاعدة 
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المعن��ي ب��ل  تخ��ص "المرحل��ة الوطنی��ة" ف��ي معاھ��دة التع��اون بش��أن الب��راءات مم��ا یطبق��ھ الط��رف المتعاق��د
 یسري أیضا على أیة شروط تسمح بھا المعاھدة المذكورة في "المرحلة الوطنیة" .

 
" ض��منا أن تص��بح أی��ة تع��دیالت ت��دخل عل��ى معاھ��دة التع��اون بش��أن 2" و"1ویفی��د البن��دان " 8 - 6

 ید النظر . البراءات أو الئحتھا التنفیذیة أو توجیھاتھا االداریة نافذة المفعول تلقائیا على المعاھدة ق
 
یقیم ھ�ذا البن�د األس�اس ال�الزم لف�رض الش�روط االض�افیة بن�اء عل�ى القاع�دة  . "3البند " 9 - 6
) بشأن الطلبات الجزئیة والطلب�ات العادی�ة الت�ي یودعھ�ا مودع�ون ج�دد تق�ررت أحقی�تھم ف�ي اخت�راع 1(3

 وارد في طلب سابق . 
 
ف المتعاق���د ب���أن یش���ترط اس���تعمال اس���تمارة .    یس���مح ھ���ذا الحك���م للط���ر )( أ )2الفق���رة ( 10 - 6

العریضة أو شكلھا كما یحدده الطرف المتعاقد ، على أنھ ال یلزمھ بذلك . ولالطالع على مس�ألة "الش�كل" 
م��ن ھ��ذه المالحظ��ات . ویس��مح الحك��م أیض��ا للط��رف المتعاق��د ب��أن  2 - 8، یرج��ى االط��الع عل��ى الفق��رة 

م��ن معاھ��دة التع��اون بش��أن  1 - 4علیھ��ا ف��ي القاع��دة  یش��ترط تض��مین العریض��ة المحتوی��ات المنص��وص
) من الالئحة التنفیذیة للمعاھ�دة قی�د النظ�ر بش�أن 1(3البراءات وأیة محتویات منصوص علیھا في القاعدة 

 الطلبات الدولیة .
 
.    یلزم ھذا الحكم الطرف المتعاقد بقب�ول م�ا یق�دم م�ن المحتوی�ات الرس�میة  )(ب)2الفقرة ( 11 - 6

  3) (أنظ�ر الفق�رات م�ن 2(3یضة على استمارة للعریضة أو في شكل وفقا لما ھو مقرر في القاع�دة للعر
 (ق) من المالحظات عن الالئحة التنفیذیة) . 4 - 3(ق) الى  2 -
 
)" أن�ھ یج�وز للط�رف المتعاق�د أن یش�ترط ف�ي 1(8ویترتب على عبارة "ومع مراع�اة الم�ادة  12 - 6

) اس��تیفاء الش��روط المتعلق��ة باالس��تمارة 2(3المنص��وص علی��ھ ف��ي القاع��دة  اس��تمارة العریض��ة أو ش��كلھا
والشكل والوسائل الیداع التبلیغات ، بما في ذلك الطلبات ، مما یطبقھ ذلك الطرف المتعاقد بناء عل�ى تل�ك 

. واذا ق��رر الط��رف المتعاق��د بع��د انقض��اء فت��رة الس��نوات العش��ر المق��ررة ف��ي القاع��دة  8الم��ادة والقاع��دة 
) استبعاد امكانیة ایداع التبلیغات على الورق ، فان ذل�ك الط�رف المتعاق�د یظ�ل ملزم�ا بن�اء عل�ى  أ )(1(8

) ( أ 1(5) بقبـول ایداع استمارة العریضة أو شكلھا م�ع البی�ـانات المش�ترطة بن�ـاء عل�ى الم�ادة 1(5المادة 
 من ھذه المالحظات) . 5 - 5 " على الورق ألغراض تحدید تاریخ االیداع (أنظر الفقرة3" الى "1)"
 
تس��مح ھ��ذه الفق��رة للط��رف المتعاق��د ب��أن یش��ترط بع��د ت��اریخ االی��داع ای��داع  . )3الفقرة ( 13 - 6

" اذا لم یكن محررا 3)( أ )"1(5ترجمة "للجزء الذي یبدو في ظاھره أنھ وصف" والمشار الیھ في المادة 
، أنظ�ر  )(ب)2(5ریخ االی�ـداع بن�اء عل�ى الم�ادة بلغة یقبلھا المكتب (كما یس�مح ب�ذلك ألغ�راض تحدی�د ت�ا

من ھذه المالحظات) . وتسمح ھذه الفقرة أیضا للطرف المتعاقد ب�أن یش�ترط عل�ى الم�ودع  13 - 5الفقرة 
ایداع ترجمة لسائر أج�زاء الطل�ب الت�ي ل�م تك�ن مح�ررة بلغ�ة مقبول�ة أو نق�ل اس�م أو عن�وان ل�یس مح�ررا 

فی��ا . ویرج��ى االط��الع ف��ي ھ��ذا الص��دد عل��ى تعری��ف كلم��ة "ترجم��ة" بأبجدی��ة أو ح��روف مقبول��ة نق��ال حر
 " من المادة األولى .13الواردة في البند "

 
تس��مح ھ��ذه الفق��رة للط��رف المتعاق��د ب��أن یف��رض رس��وما لق��اء الطلب��ات وال  . )4الفقرة ( 14 - 6

ومیة أخ�رى . وال تح�دد تلزمھ بذلك وال تحدد الجھة التي یسدد الرسم لھا ، كأن یسدد للمكتب أو وكالة حك
الفقرة أیضا طریقة التسدید ولكل طرف متعاق�د أن یس�مح أو ال یس�مح بتس�دید الرس�وم عب�ر حس�اب ودائ�ع 
لدى المكتب أو بعملیة الكترونیة مثال ولھ أن یشترط مثال تسدید تلك الرسوم على حساب للودائع في ح�ال 
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یش�ترط بی�ان مبل�غ الرس�م أو طریق�ة تس�دیده أو ك�ال ایداع الطلبات الكترونیا . ویجوز للطرف المتعاق�د أن 
" م��ن معاھ��دة التع��اون بش��أن 2( أ ) " 3 - 3األم��رین م��ثال عل��ى ایص��ال م��ن الن��وع المق��رر ف��ي القاع��دة 

 البراءات .
 
وباالض��افة ال��ى الرس��وم الواج��ب تس��دیدھا لق��اء الطل��ب ، یج��وز للط��رف المتعاق��د أن یش��ترط   15 - 6

ر الطلب ومنح البراءة . ولھ أن یجمع بین تلك الرسوم ویش�ترط تس�دید رس�م تسدید رسوم خاصة مثال بنش
) أن 1(5شامل عند ایداع الطلب (من الممكن تسمیتھ أیضا بعبارة "رسم الطلب") . ویستخلص من المادة 

 2 - 5الطرف المتعاقد ال یجوز لھ أن یرفض ت�اریخ ای�داع بس�بب ع�دم تس�دید رس�م الطل�ب (أنظ�ر الفق�رة 
 المالحظات) .من ھذه 

 
 . 4القواعد المتعلقة بھذه الفقرة مقررة في القاعدة  . )5الفقرة ( 16 - 6
 
الغ��رض المنش��ود م��ن ھ��ذه الفق��رة ھ��و التخفی��ف م��ن األعب��اء الت��ي تق��ع عل��ى  . )6الفقرة ( 17 - 6

وم�ع عاتق المودعین بقصر األدلة الضروریة على ما یدعم محتویات الطلب واقرار األولویة والترجمة . 
ف��ي ص��حة أی��ة مس��ألة" ، ف��ان  …أن للط��رف المتعاق��د أن یفس��ر عب��ارة "اذا ك��ان م��ن المعق��ول أن یش��ك 

المقصود بھذه العبارة أن المكتب ال یجوز لھ أن یطل�ب أدل�ة بطریق�ة منتظم�ة أو ف�ي مرحل�ة م�ن المراح�ل 
 3باالس�تفادة م�ن الم�ادة  وال یجوز لھ ذلك إال باالستناد الى أسباب معقولة للشك . فاذا طالب الم�ودع م�ثال

من اتفاقیة باریس ولكن الشك كان قائما في صحة ادعاءات�ھ بش�أن جنس�یتھ ، ج�از للمكت�ب مطالب�ة الم�ودع 
) المكتب باخطار المودع بشرط ایداع األدلة وتلزمھ القاع�دة 7بتقدیم الدلیل في ذلك الشأن . وتلزم الفقرة (

 المسألة المعنیة .بذكر السبب الذي یدفعھ الى الشك في صحة  5
 
) على األدلة الت�ي یج�وز اش�تراطھا ف�ي اط�ار 6) ، ال تسري أحكام الفقرة (2(2ووفقا للمادة  18 - 6

ق��انون الب��راءات الموض��وعي . وبص��فة خاص��ة ، للط��رف المتعاق��د أن یش��ترط تق��دیم األدل��ة بش��أن ح��االت 
" م�ن 4( أ )"1 -(ثانی�ا) 51القاع�دة  الكشف غیر الضارة أو االستثناءات لع�دم ت�وفر الج�دة كم�ا تس�مح بھ�ا

 معاھدة التعاون بشأن البراءات ضمن المتطلبات الوطنیة المقبولة بشأن الطلبات الدولیة .
 
) . ویرج��ى 1(6المھل��ة المش��ار الیھ��ا ف��ي ھ��ذه الفق��رة مق��ررة ف��ي القاع��دة  . )7الفقرة ( 19 - 6

 5 - 9ال�ى  1 - 9(أنظر الفقرات م�ن  9لمادة االطالع أیضا علـى األحكام العامة بشـأن االخطارات فـي ا
 من ھذه المالحظات) .

 
وأب��دى وف��د ) . 2(6المھ��ل المش��ار الیھ��ا ف��ي ھ��ذا الحك��م مق��ررة ف��ي القاع��دة  . )8الفقرة ( 20 - 6

 مصر تحفظھ على ھذه الفقرة .
 
ى ھ�ذا الحك�م .    من الممكن أن تشمل الجزاءات التي یجوز تطبیقھا بناء عل )( أ )8الفقرة ( 21 - 6

رفض الطلب . ومع ذلك ، فلیس في امكان الطرف المتعاق�د أن یلغ�ي تاریخ�ا لالی�داع بس�بب ع�دم اس�تیفاء 
 الشروط المشار الیھا في ھذا الحكم .

 
) م��ن اتفاقی��ة ب��اریس ، یترت��ب عل��ى ع��دم اس��تیفاء 4د ( - 4.    وفق��ا للم��ادة  )(ب)8الفق��رة ( 22 - 6

) فقدان حق األولویة عام�ة 2(6باألولویة خالل المھلة المقررة في القاعدة  الشروط الشكلیة بشأن المطالبة
. وبناء على ھذا الحكم أیض�ا ، ل�یس م�ن الممك�ن رف�ض الطل�ب بس�بب ع�دم اس�تیفاء تل�ك الش�روط . وف�ي 
حال االستعاضة عن الوصف والرسوم البیانیة الخاصة بطل�ب الح�ق باش�ارة ال�ى طل�ب م�ودع س�ابقا بن�اء 
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) 5(2)( أ ) ولم تستوف الشروط المشار الیھ�ا ف�ي تل�ك الم�ادة كم�ا ھ�و مق�رر ف�ي القاع�دة 7(5على المادة 
خالل المھلة المطبقة بناء على تلك القاعدة ، یج�وز للط�رف المتعاق�د أن ی�رفض ذل�ك الطل�ب الالح�ق بن�اء 

ند ال�ى الطل�ب )(ب) بالرغم من أن الشروط ذاتھا تطبق على المطالب�ة باألولوی�ة الت�ي تس�ت7(5على المادة 
" الحتواء الحالة التي یتم فیھا تصحیح المطالب�ة 13السابق ذاتھ . وقد أضیفت عبارة "شرط مراعاة المادة 

 باألولویة أو اضافتھ أو رد حق األولویة بناء على تلك المادة .
 
 

 7مالحظات عن المادة 
 (التمثیل)

 
انی�ة الح�د م�ن أث�ر ذل�ك التعی�ین وال تتن�اول تكتفي ھذه المادة بتناول مسألة تعیین الممث�ل وامك 1 - 7

مسألة انھاء التعیین . وأما ھ�ذه المس�ألة األخی�رة وغیرھ�ا م�ن المس�ائل المتعلق�ة ب�التعیین والت�ي ال تغطیھ�ا 
المعاھدة ، فللطرف المتعاقد أن یض�ع م�ا یرغ�ب فی�ھ م�ن أحك�ام ف�ي ش�أنھا . وعل�ى س�بیل المث�ال ، یج�وز 

انین�ھ عل�ى أن تعی�ین ممث�ل جدی�د یترت�ب علی�ھ انتھ�اء تعی�ین ك�ل الممثل�ین للطرف المتعاقد أن ینص ف�ي قو
السابقین ما لم یبین خالف ذلك في التوكیل . ویجوز للطرف المتعاقد ال�ذي یس�مح بالتمثی�ل م�ن الب�اطن أن 
یشترط تضمین التوكیل تصریحا صریحا للموكل بتعیین ممثلین م�ن الب�اطن . وع�الوة عل�ى ذل�ك ، یج�وز 

 متعاقد أن یشترط على الشركاء في الطلب تعیین ممثل مشترك .للطرف ال
 
.    یرد تعریف كلمة "ممثل" وعبارة "اجراء مباشر لدى المكتب" ف�ي  )( أ )1بدایة الفقرة ( 2 - 7

م����ن ھ����ذه  11 -1و  8 - 1" م����ن الم����ادة األول����ى عل����ى الت����والي (أنظ����ر الفق����رتین 14" و"10البن����دین "
 المالحظات) .

 
وردت عبارة "لھ الحق ف�ي التص�رف ل�دى المكت�ب" عل�ى نس�ق م�ا ورد ف�ي  . "1" البند 3 - 7

( أ ) الى (جـ) من معاھدة التعاون بشأن البراءات . ویسمح ھذا البند للطرف المتعاقد بأن  1 - 90القاعدة 
یش��ترط أن یك��ون الممث��ل المع��ین م��ثال وكی��ل ب��راءات معتم��د ل��ھ ح��ق التص��رف ل��دى المكت��ب بخص��وص 

البراءات . ویسمح لھ أیضا بأن یطبق شرطا أقل صرامة كأن یجیز تعیین أي شخص كممثل ما الطلبات و
لم یمنع من التصرف كممثل بسبب سلوك سيء . وبناء على ھذا البند ، فلواضع الق�انون المطب�ق أن یب�ت 

 في امكانیة تعیین شركة كممثل وتحدید نوع الشركات التي یجوز تعیینھا .
 
یسمح ھذا البند للطرف المتعاقد بأن یشترط على الممث�ل بی�ان عن�وان یك�ون  . "2البند " 4 - 7

عنوان��ھ ف��ي أراض یح��ددھا الط��رف المتعاق��د . ویج��وز للط��رف المتعاق��د أن یطب��ق ذل��ك الش��رط ب��دال م��ن 
الشرط الذي یجوز لھ أن یقتضي بموجبھ أن یكون للممثل الحق في التصرف لدى المكتب بن�اء عل�ى البن�د 

ض��افة ال��ى ذل��ك الش��رط . وف��ي امك��ان الط��رف المتعاق��د أن یش��ترط أن یك��ون العن��وان عل��ى " أو باال1"
" . ولھ أیضا أن یشترط أن یكون العنوان على أحد أراضیھ كأن یكون الط�رف 2أراضیھ بناء على البند "

المتعاق��د عض��وا ف��ي تجم��ع اقلیم��ي مث��ل االتح��اد األوروب��ي فیج��وز ل��ھ أن یش��ترط أن یك��ون العن��وان عل��ى 
راض��ي اح��دى ال��دول األعض��اء ف��ي ذل��ك التجم��ع االقلیم��ي . ول��یس ف��ي ھ��ذا البن��د م��ا یم��س ح��ق الط��رف أ

" وعنوان��ا 1)(ب)"1(10المتعاق��د ف��ي أن یش��ترط توجی��ھ تبلی��غ یتض��من عن��وان الممث��ل بن��اء عل��ى القاع��دة 
) 2(10ع��دة ) والقا6(8للمراس��لة أو عنوان��ا للخ��دمات القانونی��ة أو كلیھم��ا عل��ى أراض��یھ بن��اء عل��ى الم��ادة 

 ) .4و(
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( أ ) م�ن 3 - 90و (جـ) .    وردت الفقرة الفرعی�ة (ب) عل�ى نس�ق القاع�دة  )(ب)1الفقرة ( 5 - 7
" م�ن 14معاھدة التعاون بشأن الب�راءات . وی�رد تعری�ف عب�ارة "اج�راء مباش�ر ل�دى المكت�ب" ف�ي البن�د "

ش��ار حك��م ف��ي المعاھ��دة أو الالئح��ة م��ن ھ��ذه المالحظ��ات) . وكلم��ا أ 11 - 1الم��ادة األول��ى (أنظ��ر الفق��رة 
التنفیذیة الى عمل صادر عن المودع أو بشأنھ فان ذلك العمل یجوز أن یصدر عن ممثل المودع أو بشأنھ 

)(ج�ـ) تجی�ز للط�رف المتعاق�د أن ی�نص ف�ي قوانین�ھ عل�ى أن توقی�ع الممث�ل ال 1. ومع ذل�ك ، ف�ان الفق�رة (
س�م أو االع�الن أو الغ�اء التوكی�ل . وینطب�ق ذل�ك عل�ى الحال�ة یترتب علیھ أثر توقیع المودع في حاالت الق

التي یكون فیھا المالك أو الشخص المعني اآلخر ممثال . وفي حال اشتراط توقیع المودع عل�ى تبلی�غ م�ثال 
، فم�ن الممك�ن أن یوق�ع الممث�ل التبلی�غ نیاب�ة ع�ن الم�ودع . واذا ك�ان عل�ى المكت�ب أن یوج�ھ اخط�ارا ال��ى 

) ، فان ذلك االخط�ار یرس�ل ع�ادة ال�ى ممث�ل الم�ودع . وم�ع ذل�ك ، 7(6) أو 3(5لى المادة المودع بناء ع
یجوز للطرف المتعاقد أن ینص في قوانینھ على وجوب توجیھ المراسالت الى الشخص الممثَل اذا أعطى 

ى الم�ادة ذلك الش�خص عنوان�ھ باعتب�اره عنوان�ا للمراس�لة أو عنوان�ا للخ�دمات القانونی�ة أو كلیھم�ا بن�اء عل�
8)6. ( 
 
تسمح ھذه الفقرة للطرف المتعاق�د ب�أن یش�ترط التمثی�ل ألغ�راض أي اج�راء  . )2الفقرة ( 6 - 7

" . وترد حالیا البنود من 6" الى "1مباشر لدى المكتب بعد تاریخ االیداع إال ما ورد ذكره في البنود من "
 " بین قوسین مربعین .5" الى "2"
 
" أن یك�ون م�ن الج�ائز للم�ودع أو 6" ال�ى "1اء ال�وارد ف�ي البن�ود م�ن "ویترتب على االستثن 7 - 7

المالك أو الشخص المعني اآلخر أن یمثل نفسھ لدى المكتب بخصوص أي اج�راء م�ن االج�راءات ال�وارد 
" م��ن غی��ر قوس��ین 5" ال��ى "2" بش��رط أن یتق��رر ادراج البن��ود م��ن "6" ال��ى "1ذكرھ��ا ف��ي البن��ود م��ن "

ك أن یفید بص�فة خاص�ة األف�راد وص�غار الش�ركات مم�ن یرغ�ب ف�ي ای�داع الطل�ب مربعین . ومن شأن ذل
وتسدید رسوم المحافظة في بلده دون أن یلجأ الى خدمات الممثلین . ومع أن م�ن المس�موح للم�ودع أیض�ا 

، فق�د  أن یودع طلبا أو ترجمة وللمالك أن یسدد رسوم المحافظة ف�ي بل�د أجنب�ي م�ن غی�ر أن یك�ون مم�ثال
لمودع او المالك ملزما مع ذلك ببیان عنوان للمراسلة أو عنوان للخدمات القانونیة أو كال العنوانین یكون ا

 ) .2(10) والقاعدة 6(8في ذلك البلد بناء على المادة 
 
" الم��ودع أو المال��ك أو الش��خص المعن��ي اآلخ��ر م��ن تعی��ین 6" ال��ى "1وال تمن��ع البن��ود م��ن " 8 - 7

ات المعنیة . ومع ذلك ، فال بد أن یستوفي ذلك الممثل الشروط المطبقة بناء ممثل ألي اجراء من االجراء
) . وعل��ى وج��ھ الخص��وص ، یج��وز للم��ودع أن یع��ین مم��ثال م��ن بل��ده لیمثل��ھ ف��ي بل��د آخ��ر 1عل��ى الفق��رة (

 بشرط أن یكون لذلك الممثل حق التصرف في ذلك البلد األجنبي األمر الذي ال یكون ممكنا عادة .
 
الت�ي  5) على االجراءات المباشرة بعد تاریخ االیداع تمشیا مع المادة 2تصر أثر الفقرة (ویق 9 - 7

تنص على تحدید تاریخ الیداع الطلب الذي یستوفي شروط تلك المادة سواء كان المودع ممثال أو ل�م یك�ن 
الم��ادة  . ویس��مح ذل��ك الحك��م بتض��مین الطل��ب الم��ودع عناص��ر باالض��افة ال��ى العناص��ر المش��ار الیھ��ا ف��ي

)( أ ) وال سیما مطلبا أو أكثر وارفاق الطلب المودع بترجمة ورسم االیداع من غیر اش�تراط التمثی�ل 1(5
في حال تم تقدیم العناصر االضافیة قبل تحدید تاریخ االیداع . ومع ذلك ، ففي امكان الط�رف المتعاق�د أن 

وبخص�وص تعری�ف كلم�ة "الم�ودع" وكلم�ة  یشترط تعیین ممثل الیداع المطالب مثال بعد تاریخ االی�داع .
" م��ن 14" و"9" و"8"المال��ك" وعب��ارة "االج��راء المباش��ر ل��دى المكت��ب" ، یرج��ى االط��الع عل��ى البن��ود "

م��ن ھ��ذه المالحظ��ات) . وبخص��وص عب��ارة  11 - 1و  8 - 1و  7 - 1الم��ادة األول��ى (أنظ��ر الفق��رات 
 13 - 8) (أنظ�ر الفق�رة 6(8رد بش�أن الم�ـادة "الشخص المعني اآلخر" یرجى االطـالع عل�ى الش�رح ال�وا
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وق��د أب��دت وف��ود االتح��اد الروس��ي واس��بانیا وألمانی��ا وایرلن��دا والبرتغ��ال وبلجیك��ا م��ن ھ��ذه المالحظ��ات) . 
 . وتونس وزمبابوي والصین وكوبا وكینیا والنمسا والیابان تحفظھا على ھذه الفقرة

 
ین قوس��ین م��ربعین للم��ودع ب��أن یق��وم م��ن غی��ر یس�مح ھ��ذا البن��د ال��ذي ی��رد ب�� . "2البند " 10 - 7

. ویش�مل ذل�ك االج�راءات الت�ي تباش�ر بع�د ت�اریخ  5ممثل بأیة اجراءات تتعلق بتاریخ االیداع وفقا للمادة 
) 6(5االیداع وال سیما ایداع الجزء غیر المتوفر من الوصف أو الرس�م البی�اني غی�ر المت�وفر وفق�ا للم�ادة 

)(ب) ف�ي ح�ال االستعاض�ة ع�ن الوص�ف 5(2دع س�ابقا بن�اء عل�ى القاع�دة وایداع صورة من الطل�ب الم�و
 ) .7(5والرسوم البیانیة باشارة الى ذلك الطلب بناء على المادة 

 
 .    یرد ھذان البندان بین قوسین مربعین .  "4" و"3البندان " 11 - 7
 
انی�ة اق�رار اج�راءات ینص ھذا البند  الذي یرد بین قوسین مربعین عل�ى امك . "5البند " 12 - 7

أخرى ال یج�وز تعی�ین ممث�ل بش�أنھا ف�ي الالئح�ة التنفیذی�ة . واألحك�ام المتعلق�ة بھ�ذا البن�د ت�رد ف�ي القاع�دة 
وأب�دى وف�د البرازی�ل تحفظ�ھ عل�ى (ق) من المالحظات عن الالئحة التنفیذی�ة) . 1 - 7) (أنظر الفقرة 1(7

 ھذا البند .
 
ن��د ص��راحة امكانی��ة اش��تراط تعی��ین ممث��ل الص��دار وص��ل أو یس��تبعد ھ��ذا الب . "6البند " 13 - 7

" نظرا ال�ى أن ذل�ك م�ن ش�أنھ أن 5" الى "1اخطار من المكتب بشأن أي اجراء مشار الیھ في البنود من "
یم�س حری��ة ع�دم تعی��ین ممث�ل لتل��ك االج��راءات اذا م�ا ك��ان الم�ودع أو المال��ك أو الش�خص المعن��ي اآلخ��ر 

وأب�دى وف�د البرازی�ل ض اص�دار وص�ل أو اخط�ار بش�أن تل�ك االج�راءات . ملزما بأن یكون ممثال ألغرا
 تحفظھ على ھذا البند .

 
 ) . 4) الى (2(7ترد األحكام التنفیذیة المتعلقة بھذه الفقرة في القاعدة  . )3الفقرة ( 14 - 7
 
ات م�ن تنص ھذه الفقرة على أن قائمة الشروط المسموح بھا بناء على الفق�ر . )4الفقرة ( 15 - 7
) بخص��وص موض��وع التمثی��ل قائم��ة ش��املة . والش��روط المش��ار الیھ��ا ف��ي ھ��ذه الفق��رة خ��الف 3) ال��ى (1(

الشروط مما ھو "منصوص علیھ في ھذه المعاھ�دة أو مق�رر ف�ي الالئح�ة التنفیذی�ة" ھ�ي الش�روط ال�واردة 
 بصفة خاصة . 7والقاعدة  8في المادة 

 
) . ویرج��ى 5(7ا ف��ي ھ��ذه الفق��رة مق��ررة ف��ي القاع��دة المھل��ة المش��ار الیھ�� . )5الفقرة ( 16 - 7

م�ن  5 - 9ال�ى  1 - 9(أنظ�ر الفق�رات م�ن  9االطالع أیضا على األحكام المتعلقة باالخطارات في الم�ادة 
 ھذه المالحظات) .

 
 ) .6(7المھلة المشار الیھا في ھذه الفقرة مقررة في القاعدة  . )6الفقرة ( 17 - 7
 
 

 8مالحظات عن المادة 
 (التبلیغات والعناوین)

 
 " من المادة األولى .5یرد تعریف "التبلیغ" في البند " 1 - 8
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.    الش��روط الت��ي یج��وز للط��رف المتعاق��د أن یطبقھ��ا بن��اء عل��ى ھ��ذه الفق��رة  )( أ )1الفق��رة ( 2 - 8
لى المعلومات . ویقصد بكلمة "استمارة" التبلیغ الشكل المادي للدعامة التي تحتوي ع 8مقررة في القاعدة 

ك��الورق أو الق��رص الم��رن أو المل��ف االلكترون��ي . ویقص��د بكلم��ة "ش��كل" طریق��ة ع��رض المعلوم��ات أو 
البیان��ات ف��ي التبلی��غ كالش��كل المعی��اري ال��دولي للطلب��ات كم��ا وض��عھ مكت��ب الوالی��ات المتح��دة للب��راءات 

التلق��ائي . ویقص��د بكلم��ة والعالم��ات ال��ذي یس��تعمل عب��ارات معیاری��ة لتعری��ف البیان��ات تس��ھیال لحص��رھا 
"الوس��ائل" الطریق��ة الت��ي تس��لم بھ��ا االس��تمارة للمكت��ب أو ترس��ل الی��ھ . وعل��ى س��بیل المث��ال ، یع��د التبلی��غ 
ال��ورقي المرس��ل بالبری��د ال��ى المكت��ب بمثاب��ة اس��تمارة ورقی��ة موجھ��ة بوس��یلة مادی��ة ویع��د الق��رص الم��رن 

یة مرس�لة بوس�یلة مادی�ة . ویع�د ارس�ال ص�ورة ورقی�ة المرسل بالبرید الى المكتب بمثابة استمارة الكترون
بالف��اكس بمثاب��ة اس��تمارة ورقی��ة مرس��لة بوس��یلة الكترونی��ة ویع��د االرس��ال االلكترون��ي م��ن الحاس��وب ال��ى 
الحاسوب بمثابة استمارة الكترونیة مرسلة بوسیلة الكترونیة . ویقص�د بعب�ارة "ای�داع التبلیغ�ات" تق�دیم أي 

 لمكتب .تبلیغ أو ارسالھ الى ا
 
.    تؤك��د ھ��ذه األحك��ام عل��ى ع��دم الت��زام الط��رف المتعاق��د بقب��ول  )(ب) و(ج��ـ)1الفق��رة ( 3 - 8

الطلبات المودعة في شكل الكتروني أو بوسائل الكترونیة أو باستبعاد الطلبات المودع�ة عل�ى ال�ورق ، ان 
 لم یكن یرغب في ذلك . 

 
رف المتعاقد بأن یظ�ل یقب�ل التبلیغ�ات المودع�ة عل�ى .    یلزم ھذا الحكم الط ) ( د)1الفقرة ( 4 - 8

ال��ورق ألغ��راض االمتث��ال للمھ��ل حت��ى اذا اخت��ار اس��تبعاد ذل��ك الن��وع م��ن التبلیغ��ات بع��د انقض��اء فت��رة 
) . وم�ع أن الم�ودع ال�ذي ی�ودع تبلیغ�ا عل�ى ال�ورق ل�دى مكت�ب 1(8السنوات العشر المق�ررة ف�ي القاع�دة 

ا ال یعامل كما لو لم یحترم المھلة المعنیة ، ف�ان االس�تمارة الورقی�ة تعام�ل یشترط ایداع التبلیغات الكترونی
) للمكتب أن یشترط ایداع التبلی�غ م�ن جدی�د ف�ي ش�كل 7كما لو كانت مشوبة بمخالفة شكلیة وتجیز الفقرة (

ب�ان وأب�دى وف�د الیاالكتروني أو بوسائل الكترونیة تس�توفي الش�روط الت�ي یطبقھ�ا ذل�ك الط�رف المتعاق�د . 
 . تحفظھ على ھذا الحكم 

 
تنص ھذه الفق�رة بش�كل ع�ام عل�ى أن الط�رف المتعاق�د یج�وز ل�ھ أن یش�ترط  . )2الفقرة ( 5 - 8

 - 1" م�ن الم�ـادة األول�ى (أنظ�ر الفق�ـرة 12ایداع أي تبلیغ بلغـة یقبلھا المكتب كما ورد تعریفھا في البن�د "
)(ب) تنص صراحة على جواز ایداع الج�زء ال�ذي 2(5من ھذه المالحظات) . ومع ذلك ، فان المادة  10

یبدو في ظاھره أنھ وصف بأیة لغة ألغراض تحدید تاریخ االیداع . وف�ي تل�ك الحال�ة ، یج�وز للمكت�ب أن 
م�ن ھ�ذه المالحظ�ات) . وت�نص  13 - 6) (أنظ�ر أیض�ا الفق�رة 3(6یشترط ایداع ترجمة بناء عل�ى الم�ادة 

"  ص��ورة م��ن طل��ب س��ابق 1ة أیض��ا عل��ى ای��داع ترجم��ة لم��ا یل��ي :  "المعاھ��دة والالئح��ة التنفیذی��ة ص��راح
"  وص��ورة م��ن طل��ب م��ودع س��ابقا بن��اء عل��ى 2") ،  "4"4" والقاع��دة 3)"4(2) والقاع��دة 5(6(الم��ادة 
"  والوث�ائق الت�ي یس�تند الیھ�ا تغیی�ر 4) ،  "3(7"  وتوكیل بن�اء عل�ى القاع�دة 3" ،  "1)(ب)"5(2القاعدة 

) أو الوثائق التي یستند الیھا اتف�اق الت�رخیص بن�اء عل�ى القاع�دة 3(16ناء على القاعدة المودع أو المالك ب
17)3. ( 

 
تل��زم ھ��ذه الفق��رة الط��رف المتعاق��د بقب��ول التبلیغ��ات الت��ي ت��أتي عل��ى غ��رار  . )3الفقرة ( 6 - 8

ات واألش�كال ف�ي االستمارات الدولیة النموذجیة أو األشكال الدولیة النموذجی�ة . وی�رد ذك�ر تل�ك االس�تمار
)(ب)" أن الط�رف المتعاق�د 1. ویترتب على عبارة "ومع مراعاة الفق�رة ( 20)(جـ) والقاعدة 1(14المادة 

ال��ذي ال یقب��ل إال التبلیغ��ات المودع��ة عل��ى ال��ورق (وال س��یما التبلیغ��ات المودع��ة ف��ي ش��كل الكترونی��ة أو 
دول�ي للعریض�ة یطب�ق عل�ى التبلیغ�ات  بوسائل الكترونیة) ال یكون ملزما بقب�ول عریض�ة ت�ودع ف�ي ش�كل

االلكترونیة فقط . وبخصوص امكانیة استبعاد التبلیغات المودعة عل�ى ال�ورق بع�د انقض�اء فت�رة الس�نوات 
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)( أ 1(5)( د) والم�ادة 1) ، یرجى االطالع على الش�رح المتعل�ق ب�الفقرة (1(8العشر المقررة في القاعدة 
 . من ھذه المالحظات) 12 - 6و 5 - 5و  4 - 8)(ب) (أنظر الفقرات 2(6) والمادة 

 
یقصد بكلمة "توقیع" أیة وسیلة لتعریف الذات وفقا للتعریف الوارد في البن�د  . )4الفقرة ( 7 - 8
 من ھذه المالحظات) . 9 - 1" من المادة األولى (أنظر أیضا الفقرة 11"
 
ع التبلیغ��ات المرس��لة ال��ى المكت��ب عل��ى .    األحك��ام التنفیذی��ة المتعلق��ة بتوقی�� )( أ )4الفق��رة ( 8 - 8

 . 9الورق أو في شكل الكتروني أو بوسائل الكترونیة مقررة في القاعدة 
 
.    یلزم ھذا الحكم الطرف المتعاقد بقبول توقی�ع الش�خص المعن�ي كتص�دیق  )(ب)4الفقرة ( 9 - 8

قود أو الكات�ب الع�دل إال كاف على التبلیغ من غیر أن یضطره الى أي تصدیق آخر مثل تصدیق موثق الع
. وق��د س��مح ھ��ذا الحك��م ب��التخفیف م��ن األعب��اء  11 - 8و 10 - 8ف��ي الح��االت المش��ار الیھ��ا ف��ي الفق��رتین 

 الواقعة على كاھل المودعین والمالكین واألشخاص المعنیین اآلخرین .
 
التص�دیق عل�ى  ) ، یجوز للطرف المتعاقد أن یش�ترط6(9ووفقا لالستثناء المقرر في القاعدة  10 - 8

 التوقیع الوارد في شكل الكتروني ال یؤدي الى اظھار التوقیع في شكل بیاني .
 
.    اذا كان من المعقول الشك ف�ي ص�حة التوقی�ع ، ج�از للمكت�ب أن یش�ترط  )(جـ)4الفقرة ( 11 - 8

ت صحة التوقیع . على المودع أو المالك أو الشخص المعني اآلخر الذي أودع التبلیغ ایداع األدلة التي تثب
 5وللمودع أو المالك أو الشخص المعني اآلخر أن یختار ایداع ال�دلیل ف�ي ش�كل تص�دیق . وتل�زم القاع�دة 

المكتب باطالع المودع عل�ى س�بب ش�كھ . وع�الوة عل�ى ذل�ك ، تس�ري االعتب�ارات ذاتھ�ا المتعلق�ة بش�رط 
) (أنظ�ر 6(6الطل�ب بن�اء عل�ى الم�ادة ایداع الدلیل بناء على ھذا الحكم على شرط ایداع الدلیل بخصوص 

 من ھذه المالحظات) . 17 - 6الفقرة 
 
البیان��ات الت��ي یج��وز للط��رف المتعاق��د أن یش��ترطھا بن��اء عل��ى ھ��ذه الفق��رة  . )5الفقرة ( 12 - 8

 ) .1(10مقررة في القاعدة 
 
طالع على .     بخصوص تعریف كلمة "مودع" وكلمة "مالك" ، یرجى اال )6بدایة الفقرة ( 13 - 8

" من المادة األولى على التوالي . وقد یكون "الشخص المعني اآلخر" عل�ى س�بیل المث�ال 9" و"8البندین "
 ملتمس الغاء البراءة أو المودع أو المالك الجدید في حال نقل الطلب أو البراءة .

 
س���لة أو عنوان���ا .    للط���رف المتعاق���د أن یب���ت فیم��ا یعتب���ره عنوان���ا للمرا "2" و"1البن��دان " 14 - 8

للخدمات القانونیة . ولھ أیضا أن یختار اشتراط ذكر عنوان للمراسلة أو عنوان للخدمات القانونی�ة أو ك�ال 
العنوانین وتحدید الظروف التي یشترط فیھا ذلك والتبلیغات الت�ي یتع�ین بی�ان العن�وان أو العن�وانین فیھ�ا . 

" حس�ب 2" أو البند "1تباره العنوان المذكور في البند "ولما كان من الممكن تفسیر "عنوان المراسلة" باع
الق��انون المطب��ق ، فف��ي امك��ان الط��رف المتعاق��د أن یس��تعمل عب��ارة "مح��ل االقام��ة" ب��دال م��ن "عن��وان 
المراسلة" أو "عنوان الخدمات القانونیة" أو كلیھما . واألحكام التنفیذی�ة لھ�ذین البن�دین مق�ررة ف�ي القاع�دة 

(ق) من المالحظات عن الالئحة التنفیذی�ة)  5 - 10(ق) الى  3 - 10نظر الفقرات من ) (أ4) الى (2(10
) ، یرج�ى االط�الع عل�ى 6. وبخصوص الجزاء الموقع بسبب عدم استیفاء الشروط المذكورة في الفقرة (

 من ھذه المالحظات) . 16 - 8) (أنظر الفقرة 8الفقرة (
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البند ھو االحتی�اط ألی�ة تط�ورات مقبل�ة ق�د تض�طر  الغرض المنشود من ھذا . "3البند " 15 - 8
" كعن��وان للبری��د 2" و"1الط��رف المتعاق��د ال��ى اش��تراط عن��وان خ��الف العن��وانین الم��ذكورین ف��ي البن��دین "

االلكتروني ألغراض ایداع التبلیغات االلكترونیة . وفي الوق�ت ال�راھن ، ال تتض�من الالئح�ة التنفیذی�ة أي 
 ن ذلك القبیل .حكم بشأن أي عنوان آخر م

 
) . ویرج��ى 1(11المھل��ة المش��ار الیھ��ا ف��ي ھ��ذه الفق��رة مق��ررة ف��ي القاع��دة  . )7الفقرة ( 16 - 8

 - 9ال�ى  1 - 9(أنظر الفق�رات م�ن  9االطالع أیضا على األحكام العامة المتعلقـة باالخطارات في المادة 
 من ھذه المالحظات) . 5
 
) . ویترت�ب عل�ى 2(11یھا في ھذه الفقرة مقررة في القاعدة المھلة المشار ال . )8الفقرة ( 17 - 8

أن یكون الطرف المتعاقد ملزما بتحدید تاریخ االیداع ف�ي ح�ال ك�ان الطل�ب یس�توفي  5االشارة الى المادة 
الشروط المنصوص علیھا في تلك المادة لتحدید تاریخ االیداع . ولیس في امكانھ أن یلغ�ي الت�اریخ بس�بب 

حتى اذا تعرض الطلب الحقا لل�رفض بن�اء عل�ى ھ�ذه  8لشروط المنصوص علیھا في المادة عدم استیفاء ا
من ھذه المالحظات) . ویرجى االطالع أیضا على األحكام التنفیذیة لھذه  1 - 5الفقرة (أنظر أیضا الفقرة 

 ) .5(10الفقرة في القاعدة 
 
 

 9مالحظات عن المادة 
 (االخطارات)

 
م��ادة وس��ائل االخط��ار م��ثال بالبری��د الع��ادي أو المس��جل وال تح��دد ت��اریخ ال تتن��اول ھ��ذه ال 1 - 9

االخطار ألغراض الب�ت ف�ي موع�د انقض�اء مھل�ة محس�وبة اعتب�ارا م�ن ذل�ك الت�اریخ . وعلی�ھ ، فللط�رف 
 المتعاقد أن یبت في تلك المسائل في قانونھ المطبق .

 
یلت�زم الط�رف المتعاق�د باعتبارھ�ا  یرد في ھذه الفق�رة وص�ف العن�اوین الت�ي . )1الفقرة ( 2 - 9

كافی��ة ألغ��راض توجی��ھ االخط��ارات بن��اء عل��ى المعاھ��دة والالئح��ة التنفیذی��ة . ویقص��د باالش��ارة ال��ى " أي 
عن��وان آخ��ر منص��وص علی��ھ ف��ي الالئح��ة التنفیذی��ة ألغ��راض ھ��ذا الحك��م" اتاح��ة امكانی��ة الس��ماح للط��رف 

عن���اوین البری���د االلكترون���ي ألغ���راض توجی���ھ المتعاق���د باس���تعمال عن���اوین أخ���رى ك���أنواع خاص���ة م���ن 
االخطارات في المستقبل . ومع ذلك ، فال تنص الالئحة التنفیذی�ة حالی�ا عل�ى أی�ة عن�اوین أخ�رى م�ن ذل�ك 
القبیل . ویجوز للطرف المتعاقد أن ینص في قوانین�ھ أیض�ا عل�ى أن االخط�ار یك�ون ناف�ذا قانون�ا حت�ى اذا 

 ھذه الفقرة ، على أنھ لیس ملزما بذلك . أرسل الى عنوان غیر مشار الیھ في
 
أضیف ھذا الحكم تفادیا للشك . ویطبق بصفة خاصة في الحالة التي یحت�وي  . )2الفقرة ( 3 - 9

فیھ��ا الطل��ب عل��ى بیان��ات تس��مح بتحدی��د ھوی��ة الم��ودع وال تس��مح للمكت��ب باالتص��ال ب��ھ ، كم��ا ھ��و مب��اح 
 " . 2)( أ )"1(5ألغراض تحدید تاریخ االیداع بناء على المادة 

 
أض��یفت ھ��ذه الفق��رة تفادی��ا للش��ك . وم��ع أنھ��ا ال تعف��ي الم��ودع أو المال��ك أو  . )3الفقرة ( 4 - 9

الش��خص المعن��ي اآلخ��ر م��ن وج��وب اس��تیفاء الش��روط المعنی��ة ف��ي ح��ال ع��دم تس��لم اخط��ار ب��ذلك ، ف��ان 
تخض�ع ، بن�اء عل�ى الم�ادة  8و  6االلتزامات المتعلقة ببعض الشروط الخاصة بالطلب بناء على الم�ادتین 

) ، لما ھ�و ف�ي الواق�ع تقیی�د للج�زاءات الت�ي یج�وز توقیعھ�ا ف�ي ح�ال م�نح الب�راءة ب�الرغم م�ن ع�دم 1(10
 استیفاء شرط أو أكثر من تلك الشروط .
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وتج��در االش��ارة أیض��ا ال��ى أن ھ��ذه الفق��رة ال تعف��ي المكت��ب م��ن أی��ة التزام��ات مترتب��ة عل��ى  5 - 9

لتنفیذی��ة باخط��ار الم��ودع أو المال��ك أو الش��خص المعن��ي اآلخ��ر . ویترت��ب عل��ى ع��دم المعاھ��دة والالئح��ة ا
االخطار بعدم استیفاء الش�روط أن مھل�ة اس�تیفاء الش�روط ال تب�دأ ، إال ف�ي ح�ال ع�دم ای�داع البیان�ات الت�ي 

م��ن ھ��ذه  3 - 9تس��مح للمكت��ب باالتص��ال ب��المودع أو المال��ك أو الش��خص المعن��ي اآلخ��ر (أنظ��ر الفق��رة 
(ق) م�ن المالحظ�ات ع�ن الالئح�ة  2 - 2" (أنظر الفقرة 2) "3(2لمالحظات) أو في حال تطبیق القاعدة ا

التنفیذی��ة) . واذا ت��م م��نح الب��راءة ب��الرغم م��ن ع��دم اس��تیفاء أح��د الش��روط الش��كلیة المش��ار الیھ��ا ف��ي الم��ادة 
 على تلك المادة . ) ألن المكتب لم یرسل االخطار ، فان البراءة تظل ساریة المفعول بناء1(10

 
 

 10مالحظات عن المادة 
 (سریان البراءة والغاؤھا)

 
تحظر ھذه الفقرة على أي مكت�ب أو محكم�ة أو مجل�س للطع�ن أو أی�ة س�لطة  . )1الفقرة ( 1 -10

مختص��ة أخ��رى الغ��اء الب��راءة أو ابطالھ��ا كلی��ا أو جزئی��ا بع��د منحھ��ا اذا تب��ین الحق��ا أن الطل��ب ل��م یس��توف 
ن الشروط الشكلیة المح�ددة الت�ي ال تع�د ض�روریة لمض�مون الب�راءة الممنوح�ة وان ك�ان شرطا أو أكثر م

المكتب یحتاج الیھا لمعالجة الطلب . وال یھم في ذلك أن یكون المكتب قد تخلف عن اخط�ار الم�ودع بن�اء 
الش�رط  ) بعدم استیفاء الشرط أو الشروط المعنیة أو تخل�ف الم�ودع ع�ن اس�تیفاء7(8) أو 7(6على المادة 

أو الشروط استجابة الخطار موجھ بناء على المادتین الم�ذكورتین . ویرج�ى االط�الع أیض�ا عل�ى الش�رح 
من ھذه المالحظات) . ویقصد بعبارة "ال یجوز  5 - 9و  4 - 9) (أنظر الفقرتین 3(9الوارد بشأن المادة 

البطال أو االلغاء كعدم امكانی�ة انف�اذ الغاؤھا أو ابطالھا" أن تشمل أیضا الجزاءات التي یترتب علیھا أثر ا
 الحقوق . 

 
) تقتص��ر عل��ى الش��روط المتعلق��ة بالطلب��ات ، فھ��ي ال تمن��ع الغ��اء 1ونظ��را ال��ى أن الفق��رة ( 2 - 10

الب��راءة الممنوح��ة أو ابطالھ��ا بس��بب ع��دم اس��تیفاء الش��روط الش��كلیة المتعلق��ة ب��البراءة ذاتھ��ا كالش��روط 
ة الی�داع ترجم�ة لب�راءة اقلیمی�ة . وال تتن�اول الفق�رة أیض�ا إال الرس�وم المنصوص علیھا في معاھ�دة اقلیمی�

المستحقة قبل منح البراءة كرسوم االیداع والنشر والمنح . وال تشمل سقوط البراءة بسبب ع�دم دف�ع رس�م 
 المحافظة . وال تطبق الفقرة على الحالة التي تم فیھا التخلي طوعا عن البراءة بغرض اعادة اصدارھا . 

 
ویجوز للطرف المتعاق�د أن ی�نص ف�ي قوانین�ھ عل�ى الغ�اء الب�راءة الممنوح�ة أو ابطالھ�ا مت�ى  3 - 10

) أو ع�دم ای�داع األدل�ة المش�ترطة 3(6تبین الحقا عدم ایداع ترجمة ألي جزء من الطلب تش�ترطھا الم�ادة 
 ) ، ولكنھ لیس ملزما بذلك .3(6بناء على المادة 

 
س�تثنائیة الت�ي ی�نجم فیھ�ا ع�دم اس�تیفاء الش�رط ع�ن نی�ة ف�ي الغ�ش لمن�ع وقد أضیفت الحالة اال 4 - 10

المودع من االستفادة من ذل�ك الغ�ش . وللط�رف المتعاق�د أن یح�دد ف�ي قانون�ھ المعن�ي م�ا یعتب�ره "نی�ة ف�ي 
الغش" . وبصفة خاصة ، یجوز تفسیر تلك العبارة عل�ى أنھ�ا تش�مل الس�لوك المجح�ف . وب�دال م�ن ذل�ك ، 

 بارة على الحالة التي تقوم فیھا المسؤولیة المدنیة أو الجنائیة .یجوز قصر الع
 

تقتصر ھذه الفقرة على جانبین شكلیین من االجراءات ، أولھما وجوب م�نح  . )2الفقرة ( 5 - 10
المالك فرصة عل�ى األق�ل ك�ي ی�دلي بمالحظات�ھ بش�أن االلغ�اء أو االبط�ال المرتق�ب والث�اني وج�وب منح�ھ 

دخال التعدیالت والتصحیحات التي یسمح بھا القانون المطبق . وعلیھ ، ال تنص ھ�ذه فرصة على األقل ال
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الفق�رة عل��ى األس��باب الت��ي یج��وز االس��تناد الیھ��ا اللغ��اء الب��راءة الممنوح��ة أو ابطالھ��ا كانع��دام الج��دة أو أي 
ج�وز للمال�ك جانب آخر من ذلك النوع من االجراءات . وال تتن�اول الفق�رة أیض�ا ش�كل المالحظ�ات الت�ي ی

أن یدلي بھا . وعل�ى س�بیل المث�ال ، یج�وز م�نح المال�ك فرص�ة ای�داع مالحظات�ھ كتابی�ا قب�ل ص�دور ق�رار 
المحكم��ة . وب��دال م��ن ذل��ك ، یج��وز للط��رف المتعاق��د أن یس��مح بالمالحظ��ات الش��فھیة فق��ط ف��ي اط��ار تل��ك 

تص��حیحات ال ی��ذكرھا  االج��راءات . ول��یس الط��رف المتعاق��د ملزم��ا باتاح��ة فرص��ة الدخ��ال تع��دیالت أو
قانونھ الوطني في أیة حالة من الحاالت أو في الظ�روف الخاص�ة ب�االجراءات المعنی�ة . وكم�ا ھ�ي الح�ال 

) ، فان المقصود بعبارة "ال یجوز الغاء البراءة أو ابطالھ�ا" أن تش�مل أیض�ا الج�زاءات الت�ي 1في الفقرة (
من ھذه المالحظات)  1 - 10انفاذ الحقوق (أنظر الفقرة یترتب علیھا أثر االلغاء أو االبطال كعدم امكانیة 

. 
 
 

 11مالحظات عن المادة 
 (وقف االجراءات المتعلقة بالمھل)

 
تلزم ھذه المادة الطرف المتعاقد بأن ینص في قوانینھ على وقف االجراءات المتعلق�ة بالمھ�ل  1 - 11

أو مواص�لة االج�راءات بن�اء عل�ى الفق�رة  )1. وقد یتخذ ذلك شكل تمدید الحدى المھ�ل بن�اء عل�ى الفق�رة (
) أو 1) أو كال األمرین . ویقتض�ي وق�ف االج�راءات ای�داع التم�اس وفق�ا للش�روط ال�واردة ف�ي الفق�رة (2(
م��ن ھ��ذه المالحظ��ات) وتس��دید أي رس��م مش��ترط بن��اء عل��ى  8 - 11فق��ط (أنظ��ر الفق��رة  12) والقاع��دة 2(

دع أو المال�ك ب�ذكر األس�باب الت�ي یس�تند الیھ�ا التماس�ھ . وعل�ى ) . وعلیھ ، ال یجوز مطالبة المو4الفقرة (
، ف�ال یج�وز للط�رف المتعاق�د أن یش�ترط وج�ود  12عكس الحالة التي یتم فھا رد الحقوق بناء على المادة 

 . 11 العنایة الالزمة أو انعدام القصد في رأي المكـتب لوقـف االجـراءات بناء على المادة
 

الج�راءات ال�ذي یلت�زم الط�رف المتعاق�د ب�النص علی�ھ ف�ي قوانین�ھ بن�اء عل�ى ویقتصر وق�ف ا 2 - 11
) عل��ى المھ��ل الت��ي "ح��ددھا مكت��ب الط��رف المتعاق��د ألح��د االج��راءات المباش��رة ل��دى 2) و(1الفق��رتین (

) 5(12) والقاع��دة 3المكت��ب" . ولوق��ف االج��راءات بع��ض االس��تثناءات المنص��وص علیھ��ا ف��ي الفق��رة (
(ق) من المالحظات عن الالئحة التنفیذیة) . وق�د ورد تعری�ف 9 -12(ق) الى 4 - 12(أنظر الفقرات من 

م��ن ھ��ذه  11 - 1" م��ن الم��ادة األول��ى (أنظ��ر الفق��رة 14عب��ارة "اج��راء مباش��ر ل��دى المكت��ب" ف��ي البن��د "
المالحظ��ات) . وللط��رف المتعاق��د أن یخت��ار المھ��ل الت��ي یح��ددھا المكت��ب ان وج��دت . وم��ن المھ��ل الت��ي 

ال  11ا بعض المكاتب مھلة الرد عل�ى تقری�ر الفح�ص الموض�وعي . ویترت�ب عل�ى ذل�ك أن الم�ادة تحددھ
تطبق على المھل التي ال یحددھا المكت�ب وال س�یما المھ�ل المنص�وص علیھ�ا ف�ي التش�ریع ال�وطني أو ف�ي 

ظلم الت�ي ال معاھدة تنص على منح البراءات االقلیمیة . وال تطبق أیضا على المھل المتاحة الجراءات ال�ت
تباش��ر ل��دى المكت��ب كال��دعاوى المرفوع��ة أم��ام المح��اكم . ویعن��ي ذل��ك أن الط��رف المتعاق��د وان ك��ان ف��ي 
امكانھ تطبیق الشروط ذاتھا على المھل األخرى ، فلھ أیضا أن یطبق شروطا أخ�رى أو یمتن�ع ع�ن اتاح�ة 

 األخرى . ) بشأن تلك المھل12وقف االجراءات (خالف رد الحقوق بناء على المادة 
 

تنص ھذه الفقرة على وقف االجراءات في شكل تمدید لمھلة ح�ددھا المكت�ب  . )1الفقرة ( 3 - 11
" ، یجوز للطرف المتعاقد أن یشترط ایداع التماس التمدید قبل انقض�اء تل�ك المھل�ة . 1. وبناء على البند "

تم�اس بع�د انقض�اء المھل�ة الم�ذكورة " ،  یج�وز للط�رف المتعاق�د أن یش�ترط ای�داع االل2وبناء على البند "
)( أ ) . وبطبیع�ة الح�ال ، یج�وز للط�رف المتعاق�د أن ی�نص ف�ي 2(12وخالل المھلة المق�ررة ف�ي القاع�دة 

" . والش��روط المتعلق��ة بااللتم��اس 2" و"1قوانین��ھ عل��ى ن��وعي وق��ف االج��راءات الم��ذكورین ف��ي البن��دین "
) . وبصفة 2) و(1(12" مقررة في القاعدة 2الیھا في البند "والفترة الممدة ومھلة توجیھ االلتماس المشار 
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)(ب) للط�رف المتعاق��د أن یش��ترط اس�تیفاء ك��ل الش��روط الت�ي یس��ري علیھ��ا 2(12خاص�ة ، تجی��ز القاع��دة 
 " .2تمدید المھلة في الوقت ذاتھ الذي یودع فیھ االلتماس بناء على البند "

 
بالنص في قوانینھ على تمدید مھلة ح�ددھا المكت�ب بن�اء ) الطرف المتعاقد 1وال تلزم الفقرة ( 4 - 11

" . ومع ذلك ، فعلى الطرف المتعاقد الذي ال ینص في قوانینھ على تمدید المھلة بع�د 2" أو "1على البند "
 ) .2" أن ینص على مواصلة االجراءات بناء على الفقرة (2انقضائھا بناء على البند "

لفقرة الطرف المتعاقد بالنص في قوانینھ على وقف تطبی�ق المھل�ة تلزم ھذه ا . )2الفقرة (  5 - 11
بمواصلة االجراءات بعد أن یكون المودع أو المالك قد تخلف عن احترام مھلة حددھا المكت�ب اذا ل�م یك�ن 

" . ویترت��ب عل��ى مواص��لة االج��راءات أن 2)"1ی��نص ف��ي قوانین��ھ عل��ى تمدی��د المھ��ل بن��اء عل��ى الفق��رة (
االجراءات المعنیة كما لو كانت المھلة محترمة . وعالوة على ذل�ك ، عل�ى المكت�ب أن یستمر المكتب في 

یرد حقوق المودع أو المالك بشأن الطلب أو البراءة المعنیة عند االقتضاء . والشروط المتعلق�ة بااللتم�اس 
واس��تیفاء ك��ل  ) . والمھل��ة المتاح��ة لتوجی��ھ االلتم��اس3(12" مق��ررة ف��ي القاع��دة 1المش��ار الی��ھ ف��ي البن��د "

وأبدى وفد ) . 4(12" مقررة في القاعدة 2الشروط المتعلقة بالمھلة المعنیة المطبقة المشار الیھا في البند "
 فرنسا تحفظھ على ھذه الفقرة بشأن عدم اشتراط توجیھ اخطار .

 
 ) . 5(12االستثناءات المشار الیھا في ھذه الفقرة مقررة في القاعدة  . )3الفقرة ( 6 - 11

 
مع أن الطرف المتعاقد في امكانھ أن یف�رض رس�ما بن�اء عل�ى ھ�ذه الفق�رة ،  . )4الفقرة ( 7 - 11

) (أنظر خاص�ة الفق�رة 4(6فھو لیس ملزما بذلك . ویرجى االطالع أیضا على الشرح الوارد بشأن المادة 
 من ھذه المالحظات) . 14 - 6
 

متعاقد فرض شروط باالضافة الى الشروط یحظر ھذا الحكم على الطرف ال . )5الفقرة (  8 - 11
) . وعل�ى وج�ھ الخص�وص ، ال یج�وز مطالب�ة الم�ودع أو 4) ال�ى (1المنصوص علیھا في الفق�رات م�ن (

المالك المعني بذكر األسباب التي یستند الیھا التماسھ أو ایداع األدلة لدى المكتب . والشروط المشار الیھ�ا 
م��ا ھ��و "منص��وص علی��ھ ف��ي ھ��ذه المعاھ��دة أو مق��رر ف��ي الالئح��ة ف��ي ھ��ذه الفق��رة عل��ى أنھ��ا خ��الف ذل��ك م

 بصفة خاصة . 10الى  7والقواعد من  8و  7التنفیذیة" ھي الشروط الواردة في المادتین 
 

تقتص��ر ھ��ذه الفق��رة عل��ى اقام��ة الح��ق ف��ي االدالء بالمالحظ��ات بش��أن رف��ض  . )6الفقرة ( 9 - 11
) ق�د ت�م 4للتأكی�د م�ثال عل�ى أن الرس�م المش�ترط ف�ي الفق�رة () 1مرتقب اللتماس موجھ بن�اء عل�ى الفق�رة (

تسدیده بالفعل . وال تنص الفقرة على مھل�ة اض�افیة الس�تیفاء أي ش�رط م�ن الش�روط الم�ذكورة ف�ي الم�ادة 
 مما لم یستوف لدى توجیھ االلتماس . 12أو القاعدة  11

 
 

 12مالحظات عن المادة 
 لعنایة الالزمة أو انعدام القصد)(رد الحقوق بعد أن یتضح للمكتب وجود ا

 
تلزم ھ�ذه الم�ادة الط�رف المتعاق�د ب�رد الحق�وق المتعلق�ة بالطل�ب أو الب�راءة بع�د التخل�ف ع�ن  1 - 12

، تش��ترط ھ��ذه الم��ادة ل��رد  11احت��رام مھل��ة لمباش��رة أح��د االج��راءات ل��دى المكت��ب . وعل��ى عك��س الم��ادة 
ق�د ح�دث ب�الرغم م�ن اب�داء ك�ل العنای�ة الالزم�ة لظ�روف الحقوق أن یرى المكتب أن عدم االمتثال للمھل�ة 

أیض�ا ، ال  11الحال أو أن التأخیر لم یكن مقصودا ، حسب اختیار الطرف المتعاقد . وعلى عكس الم�ادة 
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على المھل التي یحددھا المكتب وان كانت تس�مح ب�بعض االس�تثناءات بن�اء عل�ى الفق�رة  12تقتصر المادة 
 . 12بدى وفد األرجنتین تحفظھ على المادة وأ) . 3(13) والقاعدة 2(
 

.    الغ��رض المقص��ود م��ن اش��تراط أن تك��ون "النتیج��ة المباش��رة [ لع��دم  )1بدای��ة الفق��رة ( 2 - 12
االمتثال للمھلة ] فقدان حقوق تتعلق بطلب أو براءة" تف�ادي التحای�ل عل�ى االس�تثناءات المنص�وص علیھ�ا 

) أو 1(13تیجة المباشرة لعدم االمتثال لمھلة مشار الیھا ف�ي الم�ادة ) . ففي حال كانت الن3(13في القاعدة 
) بشأن المطالبة باألولویة أو حق األولویة فق�دان تل�ك المطالب�ة باألولوی�ة أو الح�ق ف�ي األولوی�ة 3) أو (2(

مما یؤدي بدوره الى رفض الطلب على أساس نشر سابق ، ال یك�ون الط�رف المتعاق�د ملزم�ا بض�مان رد 
) . وبخص��وص عب��ارة "اج��راء مباش��ر ل��دى 1المفق��ودة نتیج��ة ل��ذلك ال��رفض بن��اء عل��ى الفق��رة ( الحق��وق

 11 - 1" من المادة األولى (أنظـر الفق�ـرة 14المكتب" ، یرجى االطـالع على التعریف الـوارد في البند "
 من ھذه المالحظات) .

 
 ) .1(13قاعدة األحكام التنفیذیة لھذا البند مقررة في ال . "1البند " 3 - 12

 
 ) .2(13المھلة المشار الیھا لھذا البند مقررة في القاعدة  "2البند " 4 - 12

 
بایداع اع�الن أو أي دلی�ل  4یجوز مطالبة المودع أو المالك بناء على الفقرة  ." 3البند " 5 - 12

 آخر یدعم األسباب المنصوص علیھا في ھذا البند .
 

) إال في الحالة التي 1ند على عدم رد الحقوق بناء على الفقرة (ینص ھذا الب . "4البند " 6 - 12
ال ی��تم فیھ��ا االمتث��ال للمھل��ة ب��الرغم م��ن اب��داء ك��ل العنای��ة الالزم��ة لظ��روف الح��ال أو أن الت��أخیر ل��م یك��ن 
مقصودا ، حسب اختیار الطرف المتعاقد ، أي في حال فقد البری�د أو انقط�اع الخ�دمات البریدی�ة م�ثال كم�ا 

وأب��دى وف��د المملك��ة المتح��دة م��ن معاھ��دة التع��اون بش��أن الب��راءات .  82وص علی��ھ ف��ي القاع��دة ھ��و منص��
 تحفظھ على ھذا البند .

 
 ) .3(13االستثناءات المشار الیھا في ھذه الفقرة مقررة في القاعدة  . )2الفقرة ( 7 - 12

 
(أنظ�ر خاص�ة الفق�رة  )4(6یرجى االطالع على الشرح الوارد بشأن الم�ادة  . )3الفقرة ( 8 - 12

 من ھذه المالحظات) . 14 - 6
 

تقیم ھذه الفقرة الحق في االدالء بمالحظات بشأن الرفض المرتقب اللتم�اس  . )5الفقرة ( 9 - 12
) . ومع ذلك ، فانھا ال ت�نص عل�ى مھل�ة اض�افیة الس�تیفاء أي ش�رط ل�م یس�توف 1موجھ بناء على الفقرة (

) ، ف�ال تح�دد ھ�ذه الفق�رة ش�كل المالحظ�ات الت�ي 2(10لح�ال ف�ي الم�ادة عند توجیھ االلتماس . وكما ھ�ي ا
 من ھذه المالحظات) . 5 - 10یتعین اتاحة فرصة للمودع او المالك كي یدلي بھا (أنظر الفقرة 

 
ال تنص المعاھدة أو الالئحة التنفیذیة على أیة حقوق قد یكتسبھا الغیر مقاب�ل  . حقوق الغیر 10 - 12

بدأت اجراءات تحضیریة فعالة وجدیة النجازه بحسن نیة خ�الل الفت�رة الممت�دة ب�ین فق�دان  أي عمل بدأ أو
الحقوق نتیجة لعدم االمتثال للمھلة المعنیة وتاریخ رد تلك الحقوق . ولمشرع الطرف المتعاقد أن یبت ف�ي 

 ذلك الموضوع في القانون المعني .
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 13مالحظات عن المادة 

 یة أو اضافتھا ورد حق األولویة)(تصحیح المطالبة باألولو

 

م��ن معاھ��دة  1 -(ثانی��ا) 26یس��مح ھ��ذا الحك��م ال��ذي ورد عل��ى نس��ق القاع��دة  . )1الفقرة ( 1 - 13
التعاون بشأن البراءات للمودع بتصحیح المطالبة باألولویة أو اضافتھا الى طلب كان من الممك�ن أن ت�رد 

ع أو بع��ده . ویس��ري ھ��ذا الحك��م عل��ى الحال��ة الت��ي ال فی��ھ مطالب��ة بأولوی��ة طل��ب س��ابق ، ف��ي ت��اریخ االی��دا
یحتوي فیھا الطلب المودع على مطالبة باألولوی�ة والحال�ة الت�ي یحت�وي فیھ�ا الطل�ب عل�ى مطالب�ة بأولوی�ة 
طلب سابق واحد أو أكثر . ویتمشى ھذا الحكم مع اتفاقی�ة ب�اریس ألن االتفاقی�ة ال تش�ترط ادراج المطالب�ة 

 ) من تلك االتفاقیة) في الطلب الالحق ذاتھ .1د ( - 4" المشار الیھ في المادة باألولویة ("االقرار
 

 ) .2(14الشروط المشار الیھا في ھذا البند مقررة في القاعدة  . "1البند " 2 - 13
 

 ) .3(14المھلة المشار الیھا في ھذا البند مقررة في القاعدة  . "2البند " 3 - 13
 

) ف�ي الحال�ة 2االشارة الى أن رد حق األولویة جائز بناء على الفقرة (تجدر  . "3البند " 4 - 13
 التي یكون فیھا تاریخ ایداع الطلب الالحق بعد تاریخ انقضاء فترة األولویة .

 
ی��نص ھ��ذا الحك��م عل��ى رد ح��ق األولوی��ة ف��ي ح��ال ای��داع طل��ب الح��ق بع��د  . )2الفقرة ( 5 - 13

)( أ ) . وال یطب�ق إال عل�ى الحال�ة 4(14المشار الیھا في القاع�دة انقضاء فترة األولویة ولكن خالل المھلة 
التي ال یودع فیھا الطلب خالل فترة األولویة بالرغم م�ن اب�داء ك�ل العنای�ة الالزم�ة لظ�روف الح�ال أو أن 
التأخیر لم یكن مقصودا ، حسب اختیار الطرف المتعاق�د . وم�ع ذل�ك ، ف�ال تم�دد فت�رة األولوی�ة الت�ي تبل�غ 

) م�ن اتفاقی�ة ب�اریس . ویج�وز رد المطالب�ة باألولوی�ة 1ج�ـ ( - 4ھرا والمنصوص علیھا ف�ي الم�ادة ش 12
بناء على ھذه الفقرة حتى اذا لم ترد في الطلب الالحق المودع شرط أن تكون مرفقة بالتماس ال�رد (أنظ�ر 

ولندا تحفظھ�ا عل�ى ھ�ذه وأبدت وفود األرجنتین واسبانیا وبلجیكا والصین والھند وھ") . 2)"5(14القاعدة 
 . الفقرة 

 
 ) .5(14الشروط المشار الیھا في ھذا البند مقررة في القاعدة  . "1البند " 6 - 13

 
 )(ب) .4(14المھلة المشار الیھا في ھذا البند مقررة في القاعدة  . "2البند " 7 - 13

 
ي یفقد فیھا حق األولویة تنص ھذه الفقرة على تعویض المودع في الحالة الت . )3الفقرة ( 8 - 13

بسبب تخلف المكتب الذي أودع لدیھ الطلب الس�ابق ع�ن ت�وفیر ص�ورة م�ن ذل�ك الطل�ب ف�ي موع�د یس�مح 
بالرغم من توجیھ التماس الحصول على تلك الصورة من غیر  6باالمتثال للمھلة المطبقة بناء على المادة 

ال��وطني أو المعاھ��دات االقلیمی��ة وال یح��ددھا ت��أخیر . ونظ��را ال��ى أن تل��ك المھل��ة ت��رد ع��ادة ف��ي التش��ریع 
المكتب ، فمن المعتاد اتاحة تعویض في ھذا الصدد بتمدید المھلة أو مواصلة االجراءات بن�اء عل�ى الم�ادة 

11 . 
 ) .6(14الشروط المشار الیھا في ھذا البند مقررة في القاعدة  . "1البند " 9 - 13
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بن��د الس��ماح للم��ودع ال��ذي ل��م ی��تمكن م��ن ای��داع الص��ورة یترت��ب عل��ى ھ��ذا ال . "2البند " 10 - 13
) ب��أن ی��ودع التماس��ا ل��رد ح��ق 1(4المش��ترطة م��ن الطل��ب ال��دولي خ��الل المھل��ة المش��ار الیھ��ا ف��ي القاع��دة 

 األولویة خالل تلك المھلة بدال من ذلك .
 

لبن�د مق�ررة المھلة المتاحة اللتماس صورة من الطلب السابق بناء على ھذا ا . "3البند " 11 - 13
(ق) من المالحظات عن الالئح�ة التنفیذی�ة) . وتحم�ل تل�ك المھل�ة 6 - 14) (أنظر الفقرة 7(14في القاعدة 

ضمانا قانونیا للمودع یؤكد لھ حقھ ف�ي اس�ترجاع حق�ھ ف�ي األولوی�ة ان ال�تمس ص�ورة م�ن الطل�ب الس�ابق 
موع�د یس�مح ل�ھ باالمتث�ال للمھل�ة خالل تلك المھلة وتخلف المكتب المعني ع�ن تزوی�ده بتل�ك الص�ورة ف�ي 

 ) .1(4المشار الیھا في القاعدة 
) (أنظ�ر خاص�ة الفق�ـرة 4(6یرجى االطالع على الشرح الوارد بشأن المادة  . )4الفقرة ( 12 - 13

 من ھذه المالحظات) . 14 - 6
 

 - 12قرة ) (أنظر الف5(12یرجى االطالع على الشرح الـوارد بشـأن المادة  . )5الفقرة ( 13 - 13
 من ھذه المالحظات) . 9
 

 12یرجى االطالع على الشرح الـوارد بشـأن حقوق الغیر ف�ي اط�ار الم�ادة  . حقوق الغیر 14 - 13
 من ھذه المالحظات) . 10 - 12(أنظر الفقرة 

 
 

 14مالحظات عن المادة 
 (الالئحة التنفیذیة)

 
) م��ن وثیق��ة جنی��ف التف��اق الھ��اي بش��أن 1(24.    یش��بھ ھ��ذا الحك��م الم��ادة  )( أ )1الفق��رة ( 1 - 14

 االیداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعیة ("وثیقة جنیف") .
 

ال�ى  15.    األحكام التنفیذیة الـواردة في ھذه الفقرة مقررة ف�ي القواع�د م�ن  )(ب)1الفقرة ( 2 - 14
18 . 

 
. ویرج�ى االط�الع  20ف�ي القاع�دة  .    األحكام التنفیذیة لھ�ذه الفق�رة مق�ررة )(جـ)1الفقرة ( 3 - 14

 " . 2)"2(16أیضا على المادة 
 

أغلبیة ثالثة أرباع األص�وات المش�ترطة لتع�دیل الالئح�ة التنفیذی�ة بن�اء عل�ى  . )2الفقرة ( 4 - 14
ھذه الفقرة ھي ذاتھا المطلوبة لتع�دیل الالئح�ة التنفیذی�ة لمعاھ�دة التع�اون بش�أن الب�راءات بن�اء عل�ى الم�ادة 

 ب) من تلك المعاھدة .)(2(58
 

" م�ن معاھ�دة التع�اون بش�أن الب�راءات أیض�ا 1)( أ )"3(58.    تنص المادة  )( أ )3الفقرة ( 5 - 14
على تحدید قواعد الالئحة التنفیذیة للمعاھدة المذكورة التي ال یج�وز تع�دیلھا إال باالجم�اع . وم�ن المقت�رح 

 ) .21) االجماع بناء على ھذا الحكم (أنظر القاعدة  )( أ1(8) والقاعدة 1(3أن یقتضي تعدیل القاعدة 
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)(ب) و(ج��ـ) م��ن معاھ��دة التع��اون بش��أن الب��راءات 3(85.    تحت��وي الم��ادة  )(ب)3الفق��رة ( 6 - 14
عل�ى ش�رط مش�ابھ ل�ذلك بش�أن االجم�اع ألغ�راض ح�ذف قواع�د ال یج�وز تع�دیلھا إال باالجم�اع أو اض��افة 

 قواعد من ذلك القبیل .
 

) م�ن النظ�ام ال�داخلي الع�ام 1(36.    وردت ھ�ذه الفق�رة عل�ى نس�ق القاع�دة  )(ج�ـ)3فقرة (ال 7 - 14
 للویبو . 
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 15مالحظات عن المادة 
 (عالقة ھذه المعاھدة باتفاقیة باریس)

 
م�ن  15) م�ن وثیق�ة جنی�ف والم�ادة 2(2وردت ھذه الفقرة على نس�ق الم�ادة  . )1الفقرة ( 1 - 15

. وتلزم األطراف المتعاقدة باالمتث�ال ألحك�ام اتفاقی�ة ب�اریس المتعلق�ة ب�البراءات ، معاھدة قانون العالمات 
. وال بد من النص عل�ى ذل�ك االلت�زام ألن الم�ادة  12و 11(رابعا) والمادتین 5الى  2وال سیما المواد من 

ت الدولی��ة تس��مح لل��دول األعض��اء ف��ي المنظم��ة العالمی��ة للملكی��ة الفكری��ة ("الویب��و") ول��بعض المنظم��ا 19
 الحكومیة بأن تصبح طرفا في المعاھدة حتى ان لم تكن طرفا في اتفاقیة باریس .

 
) م��ن معاھ��دة الویب��و بش��أن ح��ق 2(1.    ورد ھ��ذا الحك��م عل��ى نس��ق الم��ادة  )( أ )2الفق��رة ( 2 - 15

) م���ن معاھ���دة الویب���و بش���أن األداء والتس���جیل الص���وتي . وی���نص عل���ى اس���تمرار 1(1المؤل���ف والم���ادة 
 اللتزامات المترتبة على األطراف المتعاقدة بعضھا تجاه بعض بناء على اتفاقیة باریس .ا
 

.    یح��افظ ھ��ذا الحك��م ال��ذي أدرج تفادی��ا ألي تش��كیك عل��ى حق��وق الم��ودع  )(ب)2الفق��رة ( 3 - 15
 والمالك المترتبة على اتفاقیة باریس .

 
 

 16مالحظات عن المادة 
 (الجمعیة)

 
)( أ ) م�ن معاھ�دة الویب�و بش�أن 1(15.    ورد ھ�ذا الحك�م عل�ى نس�ق الم�ادة  أ ) )(1الفقرة ( 1 - 16

)( أ ) م�ن معاھ�دة الویب�و بش�أن األداء والتس�جیل الص�وتي . وھ�و یق�یم جمعی�ة 1(24حق المؤل�ف والم�ادة 
" م��ن الم��ادة األول��ى ، یقص��د بعب��ارة "ط��رف متعاق��د" ك��ل دول��ة أو 18لألط��راف المتعاق��دة . ووفق��ا للبن��د "

 نظمة دولیة حكومیة تكون طرفا في المعاھدة .م
 

 )(ب) من وثیقة جنیف .1(21.    ورد ھذا الحكم على نسق المادة  )(ب)1الفقرة ( 2 - 16
 

) م�ن معاھ�دة الویب�و بش�أن ح�ق 1(15.     ی�رد ھ�ذا الحك�م أیض�ا ف�ي الم�ادة  )(جـ)1الفقرة ( 3 - 16
ألداء والتس��جیل الص��وتي . وم��ع ذل��ك ، ف��ان األحك��ام ) م��ن معاھ��دة الویب��و بش��أن ا1(24المؤل��ف والم��ادة 

المعنیة من المعاھدتین تحتوي على جملة اضافیة ال ترد في ھذا الحكم وتمكن الجمعیة من التماس صرف 
حصة من أموال الویبو لألنشطة المتعلقة بالمعاھدة . وفي ھذا الصدد ، تجدر االش�ارة ال�ى أن المعاھ�دة ال 

یة ولیست األطراف المتعاقدة ملزمة بدفع أیة اشتراكات للویبو ولیست الجمعیة مكلفة تقیم أیة التزامات مال
 باعتماد برنامج أو میزانیة . 

 
" م�ن وثیق�ة جنی�ف . 1)"2(21.    ورد ھذا البند عل�ى نس�ق الم�ادة  )2" من الفقرة (1البند " 4 - 16

)( أ ) 2(24بش�أن ح�ق المؤل�ف والم�ادة  )( أ ) م�ن معاھ�دة الویب�و2(15وترد أحكام مشابھة لھ في الم�ادة 
 من معاھدة الویبو بشأن األداء والتسجیل الصوتي .

 
 )(جـ) .1(14ورد ھذا البند موازاة للمادة  . "2البند " 5 - 16

 
 " من وثیقة جنیف .9)"2(21ھذا البند ھو نفسھ المادة  . "3البند " 6 - 16
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" م�ن وثیق�ة جنی�ف والم�ادة 9)"2(21بند في الم�ادة ترد أحكام مشابھة لھذا ال . "5البند " 7 - 16
)(ب) م��ن معاھ��دة الویب��و بش��أن األداء 2(24)(ب) م��ن معاھ��دة الویب��و بش��أن ح��ق المؤل��ف والم��ادة 2(15

 والتسجیل الصوتي .
 

 " من وثیقة جنیف .10)"2(21یرد حكم مشابھ لھذا البند في المادة  . "6البند "  8 - 16
 

) م��ن اتف��اق جنی��ف . وی��رد حك��م 3(21ت ھ��ذه الفق��رة عل��ى نس��ق الم��ادة ورد . )3الفقرة ( 9 - 16
 )( أ ) من معاھدة التعاون بشأن البراءات .5(53مشابھ لھا في المادة 

 
" 1)( أ ) و(ب)"4(21.    وردت ھذه األحك�ام عل�ى نس�ق الم�ادة  "1)( أ ) و(ب)"4الفقرة ( 10 - 16

 من وثیقة جنیف .
 

وردت الجملت��ان األول��ى والثانی��ة م��ن ھ��ذا البن��د عل��ى نس��ق الم��ادة     . "2)(ب)"4الفق��رة ( 11 - 16
" من وثیقة جنیف . والجملة الثالثة ال تجیز لمنظمتین دولیتین حك�ومیتین تنتم�ي الیھم�ا مع�ا 2)(ب)"4(21

دولة أو أكثر ، مثل الجماعة األوروبیة والمنظمة األوروبی�ة للب�راءات ، أن تش�تركا ف�ي عملی�ة التص�ویت 
ب��دال م��ن ال��دول األعض��اء فیھم��ا . ولتل��ك المنظم��ة وال��دول األعض��اء فیھ��ا أن تخت��ار ب��ین تص��ویت  ذاتھ��ا

 المنظمة الدولیة الحكومیة أو الدول .
 

) 6(53) من وثیق�ة جنی�ف والم�ادة 5(21وردت ھذه الفقرة على نسق المادة  . )5الفقرة ( 12 - 16
 من معاھدة التعاون بشأن البراءات .

 
) م��ن معاھ��دة الویب��و 5) و(4(15.    وردت الفقرت��ان عل��ى نس��ق الم��ادة  )7) و(6ان (الفقرت�� 13 - 16

) م��ن معاھ��دة الویب��و بش��أن األداء والتس��جیل الص��وتي (م��ا ع��دا 5) و(4(24بش��أن ح��ق المؤل��ف والم��ادة 
ن ) عل�ى الت�والي) . ول�یس م�5) و(3األحكام المتعلقة بالنصاب القانوني واألغلبیة التي ترد ف�ي الفق�رتین (
) م�ن وثیق�ة جنی�ف الت�ي 7) و(6(21الضروري تضمین ھذه المعاھدة األحكام المفصلة الواردة في الم�ادة 

تبین بالتفصیل المھمات االداریة التي تضطلع بھا جمعیة اتحاد الھ�اي . وعل�ى س�بیل المث�ال ، ف�ان الم�ادة 
ج واعتم�اد میزانی�ة فت��رة " م�ن وثیق�ة جنی�ف تعھ��د لجمعی�ة اتح�اد الھ��اي مھم�ة الب�ت ف�ي البرن��ام6)"2(21

 السنتین لالتحاد والموافقة على حساباتھ الختامیة .
 
 

 17مالحظات عن المادة 
 (المكتب الدولي)

 
 من وثیقة جنیف . 22وردت ھذه المادة على نسق المادة  1 - 17

 
 

 18مالحظات عن المادة 
 (المراجعات)
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) م��ن وثیق��ة 1(25ة عل��ى نس��ق الم��ادة وردت الجمل��ة األول��ى م��ن ھ��ذه الفق��ر . )1الفقرة ( 1 - 18
) م��ن معاھ��دة التع��اون بش��أن الب��راءات . ووردت الجمل��ة الثانی��ة عل��ى نس��ق الم��ادة 1(60جنی��ف والم��ادة 

 ) من معاھدة التعاون بشأن البراءات .2(60" من وثیقة جنیف والمادة 3)( أ )"2(21
الت�ي یج�وز للجمعی�ة أن تراجعھ�ا یرد في ھ�ذه الفق�رة تحدی�د أحك�ام المعاھ�دة  . )2الفقرة ( 2 - 18

) . 1م��ن دون أن یس��تدعي ذل��ك دع��وة األط��راف المتعاق��دة ال��ى عق��د م��ؤتمر للمراجع��ة بن��اء عل��ى الفق��رة (
) . وت��نص 6) و(2(16وتقتص��ر الفق��رة عل��ى التع��دیالت المتعلق��ة بمھم��ات الجمعی��ة ودوراتھ��ا وفق��ا للم��ادة 

ن معاھدة التعاون بش�أن الب�راءات ك�ذلك عل�ى تع�دیل )( أ ) م2(61) من وثیقة جنیف والمادة 2(25المادة 
 األحكام المتعلقة بالجمعیتین المعنیتین في اطارھما . 

 
) م��ن وثیق��ة جنی��ف والم��ادة 1(26.    ورد ھ��ذا الحك��م عل��ى غ��رار الم��ادة  )( أ )3الفق��رة ( 3 - 18
 ) من معاھدة التعاون بشأن البراءات  .1(61

 
) م��ن وثیق��ة 2(26) والم��ادة 2(25ھ��ذا الحك��م عل��ى غ��رار الم��ادة  .    ورد )(ب)3الفق��رة ( 4 - 18

)(ب) م��ن معاھ��دة التع��اون بش��أن الب��راءات . وم��ع ذل��ك ، تج��در االش��ارة ال��ى أن أي 2(61جنی��ف والم��ادة 
من اتفاق جنیف یقتضي أغلبی�ة أربع�ة  21تعدیل لألحكام المتعلقة بجمعیة اتحاد الھاي والواردة في المادة 

) م�ن تل�ك الوثیق�ة 2(25مع أن اعتماد أي تعدیل لبعض الم�واد المش�ار الیھ�ا ف�ي الم�ادة أخماس األصوات 
یقتضي عامة أغلبیة ثالثة أرباع األصوات في الجمعیة ، نظرا الى أن كل األحكام الواردة ف�ي تل�ك الم�ادة 

 . ، بما فیھا األحكام المتعلقة بحقوق التصویت ، من الممكن تعدیلھا في اطار جمعیة الھاي 
 

) م��ن وثیق��ة 3(26) والم��ادة 3(25.    ورد ھ��ذا الحك��م عل��ى غ��رار الم��ادة  )(ج��ـ)3الفق��رة ( 5 - 18
 ) من معاھدة التعاون بشأن البراءات .3(61جنیف والمادة 

 
 

 19مالحظات عن المادة 
 (أطراف ھذه المعاھدة)

 
اریس أو عض��وا ف��ي تس��مح ھ��ذه الفق��رة ألی��ة دول��ة تك��ون طرف��ا ف��ي اتفاقی��ة ب�� . )1الفقرة ( 1 - 19

الویبو بأن تصبح طرفا في المعاھدة اذا كان ل�دیھا مكت�ب یم�نح الب�راءات أو كان�ت تس�مح بالحص�ول عل�ى 
البراءات عن طری�ق مكت�ب دول�ة أخ�رى أو منظم�ة دولی�ة حكومی�ة . ویعن�ي ذل�ك أن ال�دول الت�ي ال تم�نح 

ع�ن طری�ق مكت�ب آخ�ر ھ�ي أھ�ل ألن البراءات ولكنھا تكفل امكانیة الحصول عل�ى ب�راءات بالنس�بة الیھ�ا 
 تصبح طرفا في المعاھدة باالضافة الى الدول التي تمنح البراءات بنفسھا . 

 
بن��اء عل��ى ھ��ذه الفق��رة ، تك��ون المنظم��ة الدولی��ة الحكومی��ة أھ��ال ألن تص��بح  . )2الفقرة ( 2 - 19

یجب أن تك�ون اح�دى ال�دول طرفا في المعاھدة اذا استوفت شرطین وقبلتھا الجمعیة . وفي المقام األول ، 
األعضاء فیھا عل�ى األق�ل طرف�ا ف�ي اتفاقی�ة ب�اریس أو عض�وا ف�ي الویب�و ویتمش�ى ذل�ك م�ع ش�روط أھلی�ة 

" أنھ�ا 1) . وفي المقام الث�اني ، یتع�ین علیھ�ا أن توج�ھ اعالن�ا یفی�د "1الدول المنصوص علیھا في الفقرة (
" أو أنھ�ا مختص�ة ف�ي المس�ائل الت�ي 2فیھ�ا ، "مختصة في منح براءات یسري أثرھا في ال�دول األعض�اء 

تغطیھا المعاھدة ولھا تشریع خاص بھا یلزم كل الدول األعضاء فیھا بشأن تلك المسائل . وكل المنظم�ات 
) مختص�ة ف�ي م�نح ب�راءات یس�ري أثرھ�ا ف�ي ال�دول األعض�اء فیھ�ا وفق�ا 3االقلیمیة المذكورة في الفقرة (

ولیة الحكومیة یتعین علیھا فیما یب�دو أن تك�ون مص�رحة أیض�ا ألن تص�بح " . ومع أن المنظمة الد1للبند "
طرفا في المعاھدة وفقا لنظامھا الداخلي ، فان تلك المسألة تدخل في اختصاص المنظمة الدولیة الحكومی�ة 
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وأب�دى وف�د الوالی�ات  المتح�دة األمریكی�ة تحفظ��ھ وال�دول األعض�اء فیھ�ا ول�یس ف�ي اختص�اص الجمعی�ة . 
 " من ھذه الفقرة .2ند "على الب

 
تنص ھذه الفقرة على أن المنظمات االقلیمیة المبینة بین قوسین م�ربعین ف�ي  . )3الفقرة ( 3 - 19

امكانھ�ا أن تص��بح طرف��ا ف�ي المعاھ��دة م��ن غی��ر أن تتخ�ذ الجمعی��ة ق��رارا ب�ذلك ، ش��رط أن توج��ھ االع��الن 
المنظم�ات االقلیمی�ة الم�ذكورة ف�ي تل�ك الفق�رة  ) في المؤتمر الدبلوماسي . وتظ�ل2المشار الیھ في الفقرة (

والتي توجھ االعالن المقرر في المؤتمر الدبلوماس�ي أھ�ال لقبولھ�ا كط�رف ف�ي المعاھ�دة ، ش�رط أن تتخ�ذ 
 ) .2الجمعیة قرارا بذلك بناء على الفقرة (

 
 ) من وثیقة جنیف .2(27وردت ھذه الفقرة على نسق المادة  . )4الفقرة ( 4 - 19

 
 

 20ظات عن المادة مالح
 (دخول ھذه المعاھدة حیز التنفیذ وتواریخ نفاذ التصدیق أو االنضمام)

 
اعتم��دت اللجن��ة الدائم��ة المعنی��ة بق��انون الب��راءات ف��ي دورتھ��ا الثانی��ة ش��رط  . )1الفقرة (  1 -20

ھ�ي  الح�ال  ایداع عشر وثائق تصدیق أو انضمام لدخول المعاھدة حیز التنفیذ بناء على ھذه الفقرة . وكما
) م��ن وثیق��ة جنی��ف ومعاھ��دات أخ��رى ت��دیرھا الویب��و ، بم��ا فیھ��ا معاھ��دة التع��اون بش��أن 2(28ف��ي الم��ادة 

البراءات ومعاھدة الویبو بشأن حق المؤل�ف ومعاھ�دة الویب�و بش�أن األداء والتس�جیل الص�وتي ، ف�ال تؤخ�ذ 
لغ�رض المنش�ود م�ن تل�ك  الش�روط في الحسبان إال وثائق التصدیق أو االنضمام الت�ي تودعھ�ا ال�دول . وا

ضمان أن تتألف الجمعیة ف�ي البدای�ة م�ن ع�دد كبی�ر م�ن ال�دول عن�د دخ�ول المعاھ�دة حی�ز التنفی�ذ . وفت�رة 
األشھر الثالثة ما بین ایداع العدد المطلوب من وثائق التصدیق أو االنضمام ودخول المعاھدة حی�ز التنفی�ذ 

) من وثیقة جنیف وفي معاھدات أخ�رى ت�دیرھا الویب�و 2(28ة ھي ذاتھا الفترة المنصوص علیھا في الماد
 ، بما فیھا المعاھدات المذكورة أعاله .

 
من معاھدة الویبو بشأن حق المؤل�ف  21وردت ھذه الفقرة على نسق المادة  . )2الفقرة ( 2 - 20

ة ق�انون العالم�ات ) من معاھد3(20من معاھدة الویبو بشأن األداء والتسجیل الصوتي والمادة  30والمادة 
 ) من وثیقة جنیف .3(28مع مراعاة أحكام المادة 

 
.    فترة األش�ھر ال�ثالث الم�ذكورة ف�ي ھ�ذه البن�ود ھ�ي ذاتھ�ا الفت�رة  "4" الى "2البنود من " 3 - 20

) من وثیقة جنیف وفي معاھدة التعاون بشأن الب�راءات ومعاھ�دة الویب�و 3(28المنصوص علیھا في المادة 
لمؤلف ومعاھدة الویبو بشأن األداء والتسجیل الصوتي ومعاھدة قانون العالم�ات . وھ�ي أیض�ا بشأن حق ا

ال تؤخذ في الحسبان وثیقة التصدیق أو االنضمام الت�ي تودعھ�ا المنظم�ات الدولی�ة الحكومی�ة المش�ار الیھ�ا 
. وال یج�وز  م�رة ) لحساب الوثائق العشر الت�ي تس�مح ب�دخول المعاھ�دة حی�ز التنفی�ذ ألول3(19في المادة 

للمنظمات الدولی�ة الحكومی�ة األخ�رى أن ت�ودع وثیق�ة انض�مامھا إال بع�د دخ�ول المعاھ�دة حی�ز التنفی�ذ ألن 
الجمعیة ھي التي تبت في التماس انضمامھا وال تبدأ الجمعیة عملھا إال بعد دخ�ول المعاھ�دة حی�ز التنفی�ذ . 

ف��ي تل��ك الوثیق��ة" عل��ى نس��ق م��ا ورد ف��ي الم��ادة ووردت العب��ارة "أو اعتب��ارا م��ن أي ت��اریخ الح��ق مب��ین 
 )(ب) من وثیقة جنیف .3(28

 
 

 21مالحظات عن المادة 
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 (تطبیق ھذه المعاھدة على الطلبات قید النظر والبراءات الساریة)
 

.    یل��زم ھ��ذا الحك��م الط��رف المتعاق��د بتطبی��ق أحك��ام المعاھ��دة والالئح��ة  )( أ )1الفق��رة ( 1 - 21
البراءات النافذة والطلبات قید النظر في الت�اریخ ال�ذي یص�بح فی�ھ ذل�ك الط�رف المتعاق�د  التنفیذیة على كل

ملزما بالمعاھ�دة والالئح�ة التنفیذی�ة . ویح�د م�ن ذل�ك الحك�م اس�تثناءان . فف�ي المق�ام األول ، ل�یس الط�رف 
واألحكام المتعلقة بش�كل  5المتعاقد ملزما بتطبیق األحكام المتعلقة بتاریخ ایداع الطلب والواردة في المادة 

) واألحك���ام المتعلق���ة بطریق���ة ع���رض محتوی���ات الطل���ب 1(6الطلب���ات ومحتویاتھ���ا وال���واردة ف���ي الم���ادة 
) على الطلبات قید النظر أو الب�راءات الس�اریة . وف�ي المق�ام الث�اني ، ف�ان تطبی�ق 2(6والواردة في المادة 

 من ھذه المالحظات) . 3 - 21رة ) (أنظر الفق2ھذه الفقرة رھن بتطبیق أحكام الفقرة (
 

.    یلزم ھذا الحكم الوارد بین قوسین مربعین الطرف المتعاق�د ب�رد الحق�وق  )(ب)1الفقرة ( 2 - 21
المفقودة في الطلب أو البراءة بعد أن یرى المكتب وجود العنایة الالزمة أو انعدام القصد بن�اء عل�ى الم�ادة 

متثال الحدى المھل . وینص الحكم صراحة عل�ى أن�ھ یس�ري حت�ى اذا تخلف المودع أو المالك عن اال 12
في الح�االت الت�ي ال ی�تم فیھ�ا االمتث�ال لتل�ك المھل�ة قب�ل الت�اریخ ال�ذي یص�بح فی�ھ الط�رف المتعاق�د ملزم�ا 
بالمعاھدة . وعلیھ ، فمن شأن ھذا الحكم أن یلزم الطرف المتعاقد بالنص في قوانینھ عل�ى رد الحق�وق ف�ي 

تي سقطت أو تعرضت للرفض أو تم التخلي عنھا والبراءات الت�ي س�قطت أو تعرض�ت لاللغ�اء الطلبات ال
ان لم یكن قانون ذلك الطرف المتعاق�د ی�نص عل�ى ذل�ك .  12أو االبطال قبل ذلك التاریخ بناء على المادة 

المنص�وص وفي الواق�ع ، ف�ان ذل�ك ال ینطب�ق إال عل�ى الطلب�ات والب�راءات الت�ي ل�م ت�نقض بش�أنھا المھل�ة 
 . 12) لتوجیھ االلتماس بناء على المادة 2(13علیھا في القاعدة 

 
بناء على ھذه الفقرة ، لیس الط�رف المتعاق�د ملزم�ا بتطبی�ق أحك�ام المعاھ�دة  . )2الفقرة ( 3 - 21

أ والالئحة التنفیذیة على أي اجراء من االجراءات المتعلقة بالطلبات والبراءات اذا كان ذلك االجراء قد ب�د
قبل التاریخ الذي أصبح فیھ ذلك الطرف المتعاق�د ملزم�ا بالمعاھ�دة والالئح�ة التنفیذی�ة . وللط�رف المتعاق�د 
أن یفسر كلمة "االجراء" ویقرر اعتباره كما لو بدأ قب�ل الت�اریخ ال�ذي أص�بح فی�ھ ملزم�ا بالمعاھ�دة أو بع�د 

ة مثال بمھلة لمباشرة االج�راء أقص�ر م�ن ذلك التاریخ . واذا أخطر مكتب دولة لم تكن بعد ملزمة بالمعاھد
المھل��ة المق��ررة ل��ذلك االج��راء ف��ي الالئح��ة التنفیذی��ة ث��م أص��بحت تل��ك الدول��ة ملزم��ة بالمعاھ��دة خ��الل تل��ك 
المھلة ، فال یك�ون المكت�ب ملزم�ا بتغیی�ر المھل�ة موض�ع االخط�ار ألن االج�راء المعن�ي یك�ون ق�د ب�دأ قب�ل 

 ة ملزمة بالمعاھدة .التاریخ الذي أصبحت فیھ تلك الدول
 
 

 22مالحظات عن المادة 
 (التحفظات)

 
) م��ن معاھ��دة ق��انون العالم��ات . 1(21وردت ھ��ذه الفق��رة عل��ى نس��ق الم��ادة  . )1الفقرة (  1 - 22

وقد أضیفت اس�تجابة ل�تحفظ أب�داه وف�د الوالی�ات المتح�دة وھي تسمح بالتحفظ على شروط وحدة االختراع 
. وللمؤتمر الدبلوماسي أن یبت في  من ھذه المالحظات) 4 - 6) (أنظر الفقرة 1(6األمریكیة بشأن المادة 

) ، ال یج��وز للط��رف المتعاق��د أن یب��دي أي 4ادراج أی��ة تحفظ��ات أخ��رى ف��ي ھ��ذه الم��ادة . ووفق��ا للفق��رة (
 تحفظ ال تنص علیھ ھذه الفقرة كما یعتمدھا المؤتمر الدبلوماسي .

 
) م��ن 4) ال��ى (2(21وردت ھ��ذه الفق��رات عل��ى نس��ق الم��ادة    .  )4) ال��ى (2الفق��رات م��ن ( 2 - 22

 معاھدة قانون العالمات .
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 23مالحظات عن المادة 
 (نقض المعاھدة)

 
) م�ن وثیق�ة جنی�ف . وت�رد أیض�ا 1(23وردت ھذه الفقرة عل�ى نس�ق الم�ادة  . )1الفقرة ( 1 - 23

لویب�و بش�أن ح�ق المؤل�ف والجمل�ة األول�ى من معاھ�دة ا 23أحكام مشابھة لھا في الجملة األولى من المادة 
) م��ن معاھ��دة ق��انون 1(23م��ن معاھ��دة الویب��و بش��أن األداء والتس��جیل الص��وتي والم��ادة  31م��ن الم��ادة 
 العالمات .

 
) م�ن وثیق�ة جنی�ف . وت�رد أحك�ام 2(23وردت ھذه الفقرة على نس�ق الم�ادة  . )2الفقرة ( 2 - 23

 عاھدة قانون العالمات .) من م2(23مشابھة لھا أیضا في المادة 
 

 
 24مالحظات عن المادة 
 (لغات المعاھدة)

 
 )( أ ) من وثیقة جنیف .1(33ورد ھذا الحكم على نسق المادة  . )1الفقرة ( 1 - 24

 
تنص ھذه الفقرة على أن یتولى الم�دیر الع�ام اع�داد نص�وص رس�میة بلغ�ات  . )2الفقرة ( 2 - 24

معنیة . ویأخذ تعریف "الطرف المتعاقد" الوارد في الجملة الثانی�ة ف�ي اضافیة بعد التشاور مع األطراف ال
الحسبان األحكام المتعلقة بأھلیة الدول والمنظمات الدولیة الحكومیة لتص�بح طرف�ا ف�ي المعاھ�دة بن�اء عل�ى 

)(ب) م��ن وثیق��ة جنی��ف أیض��ا عل��ى اع��داد نص��وص بلغ��ات 1(33) . وت��نص الم��ادة 3) ال��ى (1(19الم��ادة 
نھ��ا تكتف��ي باالش��ارة ال��ى التش��اور م��ع الحكوم��ات المعنی��ة ب��الرغم م��ن أن المنظم��ات الدولی��ة اض��افیة ولك

 " .2)"1(27الحكومیة أھل أیضا لتصبح طرفا في تلك الوثیقة بناء على المادة 
 
 

 25مالحظات عن المادة 
 (توقیع المعاھدة)

 
ا ف�ي مق�ر الویب�و لم�دة س�نة تنص ھذه المادة على أن یظل باب التوقی�ع عل�ى المعاھ�دة مفتوح� 1 - 25

) م��ن وثیق��ة جنی��ف . 1(33بع�د اعتم��اد المعاھ��دة . وھ��ذا الحك��م ورد عل��ى غ��رار الحك�م ال��وارد ف��ي الم��ادة 
) من المعاھدة قید النظر ، فان الدول األھ�ل ألن تص�بح طرف�ا ف�ي المعاھ�دة 1(19وتمشیا مع أحكام المادة 

المنظم�ات الت�ي یج�وز لھ�ا التوقی�ع ھ�ي وح�دھا المنظم�ات لھا وحدھا الحق في التوقیع علیھا . وبالمث�ل ، ف
) من غیر أن تنتظر قبول الجمعیة لھا 3(19االقلیمیة األھل ألن تصبح طرفا في المعاھدة بناء على المادة 

. ویجوز ألیة دولة أو منظمة دولیة حكومیة تس�توفي ش�روط األھلی�ة ول�م توق�ع المعاھ�دة  أن ت�ودع وثیق�ة 
 " .2)"4(19المادة  انضمامھا بناء على
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 26مالحظات عن المادة 
 (أمین االیداع وتسجیل المعاھدة)

 
م�ن وثیق�ة جنی�ف وتتب�ع ال�نمط ال�ذي  34وردت ھذه الفقرة على نسق الم�ادة  . )1الفقرة ( 1 - 26

م�ن معاھ�دة  33م�ن معاھ�دة الویب�و بش�أن ح�ق المؤل�ف والم�ادة  25درجت علیھ الویبو (أنظر مثال الم�ادة 
 من معاھدة قانون العالمات) . 25بشأن األداء والتسجیل الصوتي والمادة  الویبو

 
تشمل وظائف أمین االیداع حفظ النسخة الموقعة من المعاھدة ووضع النسخة األص�لیة تح�ت  2 - 26

تصرف الدول التي ترغب في توقیعھا ولھ�ا الح�ق ف�ي ذل�ك واع�داد نس�خ مص�دقة م�ن المعاھ�دة وتوزیعھ�ا 
من وثائق التصدیق أو االنضمام واخطارات النقض واخطار األطراف المعنی�ة كلھ�ا ب�ذلك وتسلم ما یودع 

 واالشھار عن حاالت التوقیع والتصدیق واالنضمام والنقض وتواریخ دخول المعاھدة حیز التنفیذ .
 

أض���یفت ھ���ذه الفق���رة ألغ���راض التوض���یح وھ���ي تش���بھ أحكام���ا وردت ف���ي  . )2الفقرة ( 3 - 26
 ) من معاھدة التعاون بشأن البراءات .3(68ثل المادة معاھدات أخرى م

 
 

 مالحظات توضیحیة عن االقتراح األساسي لالئحة التنفیذیة   -ثانیا 
 لمعاھدة قانون البراءات

 
 

 2مالحظات عن القاعدة 
 )5(تفاصیل بشأن تاریخ االیداع بناء على المادة 

 
 
.    ان مھل��ة ش��ھرین عل��ى  "1) ، البن��د "3، والفق��رة ( "1) ، البن��د "2) والفق��رة (1الفق��رة ((ق)     1 - 2

األقل اعتبارا من تاریخ االخطار ، والمطبقة بموجب ھذه األحكام لاللتزام الالحق بش�روط ت�اریخ االی�داع 
، تعتب��ر أكث��ر ایجابی��ة م��ن وجھ��ة نظ��ر الم��ودعین م��ن المھل��ة الت��ي تقابلھ��ا ف��ي  )2) و(1(5وفق��ا للم��ادة 

(ب) م��ن معاھ��دة التع��اون بش��أن الب��راءات ، واللت��ین تح��ددان مھل��ة 6 - 20" و2)"( أ 2 - 20القاع��دتین 
تتراوح ما بین عشرة أیام و شھر واح�د لالیف�اء بش�روط ت�اریخ االی�داع وذل�ك فیم�ا یتعل�ق بالطل�ب ال�دولي 

ت ) من معاھدة التعاون بشأن البراءات . ان ھذا الفارق یأخ�ذ ف�ي االعتب�ار أن الطلب�ا1(11بموجب المادة 
الدولیة عادة ما یتم ای�داعھا ل�دى المكت�ب ال�وطني للم�ودع باعتب�اره مكت�ب تس�لم الطلب�ات بموج�ب معاھ�دة 
التعاون بشأن البراءات ، ھذا بینما ترد طلبات عدیدة یتم ایداعھا بموجب التش�ریعات الوطنی�ة أو االقلیمی�ة 

لمودع ، ف�ان المھل�ة المش�ار الیھ�ا ف�ي من بل�دان أجنبی�ة . وف�ي حال�ة ای�داع البیان�ات الت�ي تت�یح االتص�ال ب�ا
" ، ال یب��دأ حس��ابھا حت��ى یق��وم المكت��ب باخط��ار الم��ودع 1) ، البن��د "3، والفق��رة ( "1) ، البن��د "2الفق��رة (

 . من ھذه المالحظات عن المعاھدة) 5 - 9الى  2 - 9) (أنظر الفقرات من 3(5بموجب المادة 
 
.  .    تم ادراج ھذین البندین لتفادي الشك "2) ، البند "3فقرة (" ، وال2) ، البند "2الفقرة ((ق)     2 - 2

" ، فانھم�ا یطبق�ان عن�دما یش�تمل 2)( أ )"1(5ووفق ما تس�مح ب�ھ أغ�راض ت�اریخ االی�داع بموج�ب الم�ادة 
الطلب على بیانات تتیح تحدید الم�ودع وال یش�تمل عل�ى بیان�ات تت�یح للمكت�ب االتص�ال ب�المودع . وتج�در 

" تطبق على جمیع الحاالت التي یتم فیھ�ا اج�راء التبلی�غ ، 2)"3أن المھلة المحددة في الفقرة (االشارة الى 
 وال تقتصر على الحاالت التي لم یتم فیھا ایداع البیانات التي تتیح االتصال بالمودع .
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االط�الع عل�ى .    فیما یتعلق بعبارة "لغ�ة یقبلھ�ا المكت�ب" ، یرج�ى  "3) ، البند "4الفقرة ((ق)     3 - 2

م�ن المالحظ�ات ع�ن المعاھ�دة) .  10 - 1" من المادة األولى (أنظ�ر الفق�رة 12الشرح الوارد بشأن البند "
 " من المادة األولى .13وفیما یتعلق بكلمة "ترجمة" ، یرجى االطالع على التعریف الوارد في البند "

 
" بأن الج�زء غی�ر المت�وفر م�ن الوص�ف 4د ".    ان التحدید بموجب البن "6" و"4البندان "(ق)     4 - 2

أو الرسم البیاني غیر المتوفر بالكامل مضمن في طل�ب س�ابق یمك�ن انج�ازه كفح�ص كت�ابي ، وذل�ك عل�ى 
" ح�ول مك�ان تض�مین الج�زء المفق�ود أو الرس�م البی�اني 6أساس البیان ال�ذي قدم�ھ الم�ودع بموج�ب البن�د "

 لسابق . المفقود في الطلب السابق أو ترجمة الطلب ا
 
.    تجدر االشارة الى أن ھذه الفق�رة ال تش�ترط أن یك�ون الطل�ب الم�ودع س�ابقا  )5الفقرة ((ق)     5 - 2

باسم مودع الطلب الذي یتضمن المرجع أو باسم سلفھ في االسم . یمكن توقع حدوث المراجع ال�ى الطل�ب 
، ف�ي ح�االت ن�ادرة فق�ط . وعل�ى المودع سابقا بواسطة شخص ل�م یك�ن م�ودع الطل�ب أو س�لفھ ف�ي االس�م 

سبیل المثال ، النزاعات حول الحقوق التي ربم�ا تح�دث ح�ول اخت�راع ن�تج ع�ن مش�روع بح�ث مش�ترك ، 
فربما یكون ض�روریا االش�ارة ال�ى الطل�ب الم�ودع س�ابقا بواس�طة ش�خص آخ�ر ، وذل�ك ف�ي حال�ة ح�دوث 

ي طل�ب یتض�من مرجع�ا یختل�ف ع�ن نزاع عند ایداع الطلب . وعندما یك�ون م�ودع الطل�ب المش�ار الی�ھ ف�
مقدم الطلب المحدد في طلب مودع سابقا ، یمكن للمكتب أن یشترط ابراز دلیل كتابي یوض�ح أحقی�ة مق�دم 

" من معاھدة التعاون 2)"2(27" (باالشارة الى المادة 2)"1(6الطلب األخیر الیداع الطلب بموجب المادة 
" من معاھدة التع�اون بش�أن الب�راءات ، ف�ي ح�دود 4" الى "2( أ )"1 -(ثانیا) 51بشأن البراءات والقاعدة 

وق�د أب�دى وف�د االتح�اد الروس�ي تحفظ�ھ ب�أن الش�طب م�ن ھ�ذه ) . 1(6المھلة الزمنیة التي تحددھا القاع�دة 
الفقرة اشتراط أن یكون مودع الطلب المحدد في طلب مودع سابقا ھو نفس الشخص ، أو سلفھ ف�ي االس�م 

طل�ب یتض�من مرجع�ا أو ، ف�ي حال�ة وج�ود مق�دمین أو أكث�ر ، أن ی�تم تحدی�د أح�د  ، والذي ت�م تحدی�ده ف�ي
 المودعین على األقل كمودع في الطلبین .

 
.    وفق��ا لھ��ذه الحك��م یج��ب أن یض��من ف��ي الطل��ب البی��ان ال��ذي یفی��د ب��أن  )( أ )5الفق��رة ((ق)     6 - 2

دع س�ابقا ، وك�ذلك رق�م الطل�ب والمكت�ب الوصف وأیة رسوم بیانیة قد استبدلت بالمرجع ال�ى الطل�ب الم�و
ال��ذي أودع الی��ھ . وال یش��ترط ھ��ذا الحك��م أن یح��دد المرج��ع أی��ة مطالب��ات س��ابقة للطل��ب الم��ودع س��ابقا ت��م 

 دمجھا بالمرجع ، ذلك ألن المطالبات غیر مشترطة ألغراض تاریخ االیداع .
 
اقد أن یشترط ای�داع ص�ورة أو ص�ورة .    یجوز للطرف المتع "1)(ب) ، البند "5الفقرة ((ق)     7 - 2

مص��دقة م��ن الطل��ب الم��ودع س��ابقا ، وذل��ك حت��ى ی��تم دم��ج مض��مون الوص��ف والرس��وم البیانی��ة الت��ي ت��م 
" ، أن ت��وفر 2اس��تبدالھا . ویمك��ن للنس��خة المص��دقة م��ن الطل��ب الم��ودع س��ابقا ، والمش��ار الیھ��ا ف��ي البن��د "

 ضمانا ضد المراجع االحتیالیة .
 
.    تتوافق المھلة التي ال تقل عن أربعة أشھر بموجب ھذه المادة مع أدن�ى مھل�ة  "2بند "ال(ق)     8 - 2

) 1(4الیداع صورة مصدقة من الطلب المودع سابقا وذلك فیما یتعلق بالمطالب�ة باألولی�ة بموج�ب القاع�دة 
 ) .2و(
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 3مالحظات عن القاعدة 
 ))2) و(1(6(تفاصیل بشأن الطلب في المادة 

 
.    ھ��ذه الفق��رة خاص��ة بالش��روط االض��افیة المتعلق��ة بالطلب��ات الجزئی��ة وفق��ا  )1الفق��رة ()    (ق 1 - 3

" ، وطلب��ات الم��ودعین الج��دد ال��ذین یرغب��ون أن ینس��ب ال��یھم اخت��راع مض��من ف��ي طل��ب 1)"6(2للقاع��دة 
،  ات اضافیة" . وال تتعلق ھذه الفقرة بالبیانات المتصلة بطلبات براء3)"6(2مودع سابقا بموجب القاعدة 

") ، ذل�ك أن الش�روط المتعلق�ة 2)"6(2أو طلبات تكملة أو تكمل�ة جزئی�ة (كم�ا ھ�و مش�ار الی�ھ ف�ي القاع�دة 
، عل��ى  ، مض��منة 14 - 4و 13 - 4بمث��ل ھ��ذه الطلب��ات بموج��ب ق��انون معاھ��دة التع��اون بش��أن الب��راءات 

 . 21الجماع بموجب القاعدة " . ولتعدیل ھذه الفقرة یتطلب ا1)"1(6التوالي ، بالمرجع في المادة 
 
.    ھ���ذا البن���د یل���زم الط���رف المتعاق���د بقب���ول اس���تخدام اس���تمارة  "1) ، البن���د "2الفق���رة ((ق)     2 - 3

العریضة التي تتوافق مع عریضة معاھدة التعاون بشأن البراءات م�ع أي تع�دیالت تقرھ�ا الجمعی�ات وفق�ا 
الت ، على سبیل المثال ، على حذف البیان بتحدید دول )(ب) . ویمكن أن تشتمل ھذه التعدی1(20للقاعدة 

معاھ��دة التع��اون بش��أن الب��راءات المتعاق��دة ، وح��ذف البی��ان بتحدی��د دول المنظم��ات االقلیمی��ة ، واض��افة 
البیان��ات الخاص��ة بااللتم��اس ب��أن یعام��ل الطل��ب كطل��ب جزئ��ي أو طل��ب منفع��ة والمش��ار الی��ھ ف��ي القاع��دة 

 " .3" و"1)"6(2
 
" للمودع استخدام استمارة عریضة معاھدة التعاون بشأن 2.    یتیح البند " "3" و"2البند "    (ق) 3 - 3

" باحتم�ال 3البراءات الیداع طلب وطني أو اقلیمي وذلك بأن یرفق بیان بذلك مع العریضة . ویفید البند "
 .  ل ھذا البیانتعدیل استمارة عریضة معاھدة التعاون بشأن البراءات في المستقبل حتى تتیح مث

 
)( أ 1(8.    فیما یتعلق بعبارة "تصمیم" ، فـان االسنـاد الى التوض�یح ف�ي الم�ادة  "4البند " (ق)    4 - 3

 ) .2 - 8) (أنظر الفقرة 
 
 

 4مالحظات عن القاعدة 
 )4(2) والقاعدة 5(6(وجود طلب سابق وفقا للمادة 

 )(ب))5(2أو طلب مودع سابقا وفقا للمادة 
 
 16.    المھلة التي یحددھا ھذا الحكم الیداع نسخة من طلب س�ابق ال تق�ل ع�ن  )1الفقرة ((ق)     1 - 4

شھرا اعتبارا من تاریخ ایداع الطلب السابق . ان ھذه المھلة الزمنیة ، والت�ي تتس�اوى م�ع المھل�ة الزمنی�ة 
د األدنى المحدد بثالثة أشھر من معاھدة التعاون بشأن البراءات ، تعتبر أطول من الح 1 - 17في القاعدة 

. تجدر االشارة ال�ى أن�ھ  ) من اتفاقیة باریس3دال ( 4اعتبارا من ایداع طلب الحق كما تنص علیھ المادة 
، وبموجب تلك المادة من اتفاقیة باریس ، یحق للطرف المتعاق�د أن یطال�ب بالرس�وم مقاب�ل ای�داع النس�خة 

ایداع الطلب الالحق . یمكن اعادة حق األولوی�ة بموج�ب الم�ادة التي ال تودع خالل ثالثة أشھر من تاریخ 
) ، اذا فشل المكتب الذي أودع لدیھ الطل�ب الس�ابق ف�ي االلت�زام ب�الفترة الزمنی�ة المح�ددة ف�ي الفق�رة 3(13

 ) في تقدیم صورة في الموعد المحدد . 1(
 
، ف�ي  ) م�ن اتفاقی�ة ب�اریس3دال ( 4(ق)    تؤكد ھذه الفقرة حق الطرف المتعاقد ، بموجب الم�ادة  2 - 4

 تصدیق نسخة الطلب السابق وتاریخ ایداع ذلك الطلب . أن یشترط
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.    تھ��دف ھ��ذه الفق��رة ال��ى تخفی��ف الع��بء عل��ى الم��ودعین بت��وفیر نس��خ م��ن  )3الفق��رة ((ق)     3 - 4
دما ی�ودع الطل�ب الطلبات السابقة ومن الطلبات المودعة سابقا ، وتصدیق ت�واریخ االی�داع . وعلی�ھ ، وعن�

السابق أو الطلب المودع سابقا لدى مكتب الطرف المتعاق�د المعن�ي ، ل�ن یك�ن م�ن المفی�د أن یق�وم الم�ودع 
بطلب صورة من طلب سابق أو طلب مودع سابق من ذلك المكتب ویق�وم بایداع�ھ م�رة أخ�رى ل�دى نف�س 

مفی�دا ذل�ك أن نف�س المكت�ب یق�وم  المكتب .  وفي تلك الحالة أیض�ا ، ف�ان تص�دیق ت�اریخ االی�داع ال یك�ون
 باجراء التصدیق .

 
(ق)    تم تضمین عبارة "متوفرا لذلك المكتب في شكل الكتروني مقب�ول ش�رعا م�ن مكتب�ة رقمی�ة  4 - 4

یقبلھا ذلك المكتب" حتى تأخذ في االعتبار التطورات التي تتیح للمكات�ب الحص�ول عل�ى نس�خ م�ن طلب�ات 
 لرقمیة .سابقة من مثل تلك المكتبات ا

 
) من اتفاقیة ب�اریس ، یج�وز ألی�ة دول�ة عض�و ف�ي 3دال ( 4.    بموجب المادة  )4الفقرة ((ق)     5 - 4

اتحاد باریس أن تشترط صورة من طلب سابق مصحوبة بترجمة . ولكن التكلف�ة العالی�ة الع�داد ترجم�ات 
كل عبئا كبیرا على المودعین . ع�الوة مختلفة في الدول المختلفة التي تقدم فیھا طلبات األولویة ، ربما تش

على ذلك ، ھنالك اتفاق عام لعدم االستفادة من تلك الترجمات في معظم الحاالت ذل�ك لع�دم وج�ود خ�الف 
حول تحدید تاریخ األولویة . باالضافة الى ذلك ، یمكن اجراء ترجمة لطلب سابق في أي وقت بع�د ای�داع 

، ولتخفی��ف الع��بء عل��ى  . وبن��اء علی��ھ ت الحاج��ة ال��ى ذل��كنس��خة م��ن ذل��ك الطل��ب الس��ابق ، اذا م��ا دع��
ت�نص عل�ى تن�ازل األط�راف المتعاق�دة ع�ن حقھ�ا بموج�ب اتفاقی�ة  4المودعین بصورة كبیرة ، فان الفق�رة 

، وب�دال ع�ن ذل�ك تش�ترط ھ�ذه الترجم�ة فق�ط  باریس باشتراط ترجمة من طلب سابق وف�ي جمی�ع الح�االت
ولوی��ة مھم��ا ف��ي تحدی��د م��ا اذا ك��ان االخت��راع أھ��ل للب��راءة . وحت��ى ی��تم عن��دما یك��ون س��ریان المطالب��ة باأل

الفصل في ھذا السؤال ، یجوز للمكت�ب دع�وة الم�ودع الی�داع ترجم�ة خ�الل المھل�ة المح�ددة والت�ي ال تق�ل 
عن شھرین اعتبارا من تاریخ تلك الدعوة وخالل فترة ال تقل عن المھل�ة الزمنی�ة المطبق�ة بموج�ب الفق�رة 

وج��دت . وللط��رف المتعاق��د أن یق��رر ، وف��ي أي حال��ة أو ظ��روف مح��ددة ، م��ا اذا ك��ان "س��ریان ) ان 1(
تحفظ�ت وف�ود بلجیك�ا والص�ین والیون�ان المطالبة باألولویة مھم في تحدید جواز منح البراءة لالخت�راع" . 

 والھند وایرلندا والبرتغال واالتحاد الروسي واسبانیا وأوروغواي على ھذا الحكم .
 
 

 6حظات عن القاعدة مال
 ) )8) و(7(6(المھل المتعلقة بالطلب وفقا للمادة 

 
.    بینما ال یكون تاریخ ایداع الطلب أبك�ر م�ن الت�اریخ ال�ذي تس�لم فی�ھ المكت�ب  )2الفقرة ((ق)     1 - 6

ة )( أ ) ، یج�وز للط�رف المتعاق�د حس�اب المھل�1)(5واحدا أو أكثر من العناصر المشار الیھ�ا ف�ي الم�ادة (
، عل�ى  " اعتبارا من تاریخ االیداع . وال یجوز ذلك في ح�االت الطلب�ات الجزئی�ة2الزمنیة بموجب البند "

) 2(2سبیل المثال ، المؤھلة لتاریخ أبكر لالیداع . واالسناد ھن�ا أیض�ا ال�ى التوض�یح ال�وارد ف�ي القاع�دة  
 (ق) من ھذه المالحظات) .2 - 2(ق) و1 - 2) (أنظر الفقرة 3و(
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 7الحظات عن القاعدة م
 )7(تفاصل بشأن التمثیل وفقا للمادة 

 
،  " م�ن ھ��ذه الفق�رة ، وال�واردة ب��ین قوس�ین م��ربعین2" و"1.    تتعل�ق البن��ود " )1الفق�رة ((ق)     1 - 7

بایداع صور من طلبات سابقة وطلبات مودعة سابقا ، بعد تاریخ االیداع في االجراءات المش�ار الیھ�ا ف�ي 
" ، 2)"1(7( أ ) ، على التوالي . وعلیھ لن تش�ترط ھ�ذه البن�ود اذا م�ا أجی�زت الم�ادة 7(ب) و)6(5المادة 

" . ف�ي 5والواردة بین قوسین مربعین والمطبقة بصورة عامة حول "أي اجراءات مش�ار الیھ�ا ف�ي الفق�رة 
عل�ى الم�ودع " ، یج�وز للط�رف المتعاق�د أن یش�ترط 2)"2(7حالة عدم اجازة أي من ھذه البنود أو الم�ادة 

( أ ) 7)(ب) أو 5(6تعیین ممثل الیداع صورة من طلب س�ابق أو طل�ب م�ودع س�ابقا وفق�ا ألحك�ام الم�ادة 
 ألغراض تاریخ االیداع .

 
" توكیل 1.    یلزم ھذا الحكم الطرف المتعاقد بقبول تعیین ممثل بموجب " )( أ )2الفقرة ((ق)     2 - 7

" اس�تمارة العریض�ة أو ش�كلھا بتوقی�ع 2الذي یعین الممثل ، أو "منفصل یوقعھ المودع أو الشخص اآلخر 
( أ ) من معاھدة التعاون بشأن البراءات ) . یكون الطرف المتعاقد ح�را  4 - 90المودع (بموجب القاعدة 

، ولیس ملزما ، في قبول تعیین ممثل بأیة طریقة أخرى . وكما ھو الحال بالنسبة للتبلیغات بصورة عامة 
، أن یطبق شروط تتصل بشكل وتصمیم ووس�ائل  8والقاعدة  8لطرف المتعاقد ، بموجب المادة ، یجوز ل

) ، بقب�ول تق��دیم التوكی�ل ف�ي اس�تمارة دولی��ة 3(8ای�داع التوكی�ل . یل�زم الط�رف المتعاق��د ، بموج�ب الم�ادة 
 ) .2" أو (1)( أ )"1(20نموذجیة ، أو شكل دولي نموذجي ، كما تحدده القاعدة 

 
.    یل��زم ھ��ذا الحك��م الط��رف المتعاق��د بقب��ول توكی��ل واح��د ف��ي حال��ة طل��ب  )(ب)2الفق��رة (ق)    ( 3 - 7

واحد أو أكثر و/أو براءة واحدة أو أكثر للشخص نفسھ . ویلزم الطرف المتعاقد أیضا بقبول ما یش�ار الی�ھ 
المس�تقبلیة للش�خص  أحیانا بـ"توكیل عام" وھو ، توكی�ل یتص�ل بجمی�ع الطلب�ات و/أو الب�راءات الحالی�ة أو

نفسھ . في الجملة الثانی�ة ، تل�زم العب�ارة  "م�ع مراع�اة أي اس�تثناء یبین�ھ الق�ائم ب�التعیین" الط�رف المتعاق�د 
بالسماح للشخص الذي یجري التعیین بتحدی�د احتم�االت االس�تثناء ف�ي التوكی�ل ذات�ھ (عل�ى س�بیل المث�ال ، 

اج�راء اس�تثناءات ف�ي وق�ت الح�ق . وبخ�الف ذل�ك ،  تعیین یقتصر على طلب�ات وب�راءات مس�تقبلیة) ، أو
 ال تنظم تفاصیل اضافیة حول ما یسمى "بتوكیل عام" . 7فان القاعدة 

 
)(ب) أن یشترط ایداع ص�ورة 2(ق)    یجوز للطرف المتعاقد ، بموجب الجملة الثالثة من الفقرة ( 4 - 7

" ، یج��وز أیض��ا 2)(ب)"1(10دة منفص��لة م��ن التوكی��ل لك��ل طل��ب وب��راءة خاص��ة ب��ھ . وبموج��ب القاع��
اشتراط أن تشتمل أي مكاتبة یوجھھا الممثل للمكتب ألغراض االجراءات م�ع المكت�ب عل�ى االش�ارة ألي 

 توكیل أو توكیل عام . 
 
.    فیما یتعلق بالعبارات "لغة یقبلھ�ا المكت�ب" و"ترجم�ة" ، ف�ان االس�ناد للم�ادة ) 3الفقرة ((ق)     5 - 7
 ) .10 - 1ر الفقرة " (أنظ13" و"12"1
 
،  5.    یلزم المكتب الذي یشترط دلیال بموجب ھذه الفق�رة ، وبموج�ب القاع�دة  )4الفقرة ((ق)     6 - 7

أن یوضح أس�بابھ الت�ي ت�دعوه للش�ك ح�ول ص�حة البی�ان المقص�ود . وتطب�ق ھ�ذه الفق�رة حت�ى عن�دما یق�دم 
ف المتعاق�د المخ�تص . وفیم�ا یتعل�ق بعب�ارة المودع البیان طواعیة ، بدون أي شروط بموجب قانون الطر

) (أنظ�ر 6(6"في حالة كان من المعقول أن یشك في صحة" ، فان االش�ارة ال�ى التوض�یح بموج�ب الم�ادة 
 ) .17 - 6الفقرة 
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 8مالحظات عن القاعدة 
 ) )1(8(ایداع التبلیغات وفقا للمادة 

 
الم��ودعین ، الم��الكین واألش��خاص المھتم��ین .    یض��من ھ��ذا الحك��م ح��ق  )( أ )1الفق��رة ((ق)     1 - 8

اآلخرین في ایداع التبلیغات على ورق خالل فترة عشر سنوات اعتب�ارا م�ن ت�اریخ دخ�ول المعاھ�دة حی�ز 
)(ج�ـ) ) 1(8التنفیذ . وبعد انقضاء تلك الفترة ، یجوز ألي طرف متعاقد ، وال یشترط علیھ (أنظ�ر الم�ادة 

) 1(5ق ، باس�تثناء التبلیغ��ات الخاص�ة بای�داع الت��اریخ بموج�ب الم��ادة أن یس�تبعد ای�داع التبلیغ��ات عل�ى ور
عل��ى الت��والي)  3- 8 و 5 - 5)( د) (أنظ��ر المالحظ��ات 1(8وااللت��زام بالمھل��ة المح��ددة بموج��ب الم��ادة 

وق�د أب�دى وف�د الك�امیرون تحفظ�ھ عل�ى ھ�ذا فان تعدیل ھذا الحكم یتطلب االجم�اع .  21وبموجب القاعدة 
 الحكم .

 
.    ان الشروط بموجب معاھدة التعاون بشأن البراءات والمطبق�ة بموج�ب  )( أ )2الفقرة ((ق)     2 - 8

. وفیم��ا یتعل��ق  4 - 92(ثانی��ا) و89ھ��ذا الحك��م ، موض��حة ف��ي قواع��د معاھ��دة التع��اون بش��أن الب��راءات 
 8) (أنظر المالحظ�ة )( أ 1(8بالعبارات "شكل" و"بوسائل" ، فان االسناد الى التوضیح الوارد في المادة 

) . ان عب��ارة "ای��داع التبلیغ��ات ف��ي ش��كل الكترون��ي أو بوس��ائل الكترونی��ة" تش��مل االی��داع ع��ن طری��ق 2 -
التلغراف أو الطابعة عن بعد أو الفاكس أو أیة وسیلة مماثلة أخ�رى . وینطب�ق ھ�ذا الحك�م أیض�ا عل�ى تل�ك 

، ولك�ن وعل�ى س�بیل المث�ال ، ارس�ال الف�اكس  الوسائل التي ال تسفر عن ای�داع وثیق�ة مطبوع�ة أو مكتوب�ة
ال��ى محط��ة الحاس��ب اآلل��ي . وال یمن��ع ھ��ذا الحك��م الط��رف المتعاق��د م��ن الس��ماح باالی��داع االلكترون��ي بم��ا 
یتوافق مع شروطھ . ولكنھ یلزم الطرف المتعاقد ، والذي یسمح بایداع التبلیغات في ش�كل الكترون�ي بن�اء 

ءات والخاص�ة بالطلب�ات الدولی�ة ، بقب�ول الطلب�ات الوطنی�ة المودع�ة ف�ي على معاھدة التع�اون بش�أن الب�را
 شكل الكتروني بما یتوافق مع الشروط المشار الیھا من معاھدة التعاون بشأن البراءات .

 
(ق)    ان حص��ر الش��روط ف��ي لغ��ة مح��ددة یغط��ي الحال��ة الت��ي ت��نص فیھ��ا معاھ��دة التع��اون بش��أن  3 - 8

الی��داع الطلب��ات الكترون��ي بلغ��ات مختلف��ة . وعلی��ھ ، ف��ان ش��روط االی��داع  الب��راءات عل��ى ش��روط مختلف��ة
االلكتروني بلغة تستخدم الحروف األبجدیة الالتینیة ، كاللغة االنكلیزی�ة عل�ى س�بیل المث�ال ، ربم�ا تختل�ف 

ل عن شروط االیداع االلكتروني بلغة ال تستخدم تلك الحروف األبجدیة ، كاللغة الصینیة عل�ى س�بیل المث�ا
 . 
 
عل�ى  ( د) من معاھدة التعاون بشأن الب�راءات 4 - 92.    تتضمن القاعدة  )(جـ)2الفقرة ((ق)     4 - 8

حكم مماثل . في حال اعداد الوثیق�ة بواس�طة الحاس�ب اآلل�ي وارس�الھا مباش�رة ع�ن طری�ق الف�اكس ، ف�ان 
 النسخة التي یطبعھا الحاسب اآللي تعتبر أصل الوثیقة .

 
.    ترد شروط معاھدة التعاون بشأن البراءات المطبقة بموجب ھذا الحك�م  )( أ )3الفقرة ( (ق)    5 - 8

من معاھدة التع�اون بش�أن الب�راءات . بموج�ب ھ�ذا الق�انون یمك�ن أن یش�ترط المكت�ب  1 - 89في القاعدة 
بطل�ب دول�ي  الوطني أو المنظمة الحكومی�ة أن یق�وم الم�ودع بای�داع الطل�ب الع�المي ، أو أي وثیق�ة تتص�ل

على ورق ، وصورة منھ في شكل الكتروني ، وذلك وفقا للتوجیھ�ات االداری�ة ف�ي معاھ�دة التع�اون بش�أن 
 البراءات .
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 9مالحظات عن القاعدة 
 ) )4(8(تفاصیل بشأن التوقیع وفقا للمادة 

 
ل��ك توقی��ع .    تطب��ق ھ��ذه الفق��رة عل��ى توقی��ع الش��خص الطبیع��ي ، بم��ا ف��ي ذ )1الفق��رة ((ق)     1 - 9

" ال�ذي یقاب�ل المالحظ�ة ال�واردة ف�ي االط�ار 2الشخص الطبیعي نیابة عن ش�خص معن�وي . یطب�ق البن�د "
من استمارة العریضة لمعاھ�دة التع�اون بش�أن الب�راءات ، وبص�ورة خاص�ة ، عل�ى الش�خص ال�ذي  9رقم 

 یوقع نیابة عن شخص معنوي . 
 
حق اشتراط بیان جنسیة الشخص الذي یوق�ع عل�ى التبلی�غ .    یتضمن ھذا البند ) 3الفقرة ((ق)     2 - 9

بالنظر الى القانون الوطني في دولة واحدة على األق�ل والخ�اص باس�تعمال األخت�ام بواس�طة م�واطني تل�ك 
 الدولة .

 
.    تطبق ھذه الفق�رة عل�ى الح�االت الت�ي ی�تم فیھ�ا ، عل�ى س�بیل المث�ال ، ای�داع  )4الفقرة ((ق)     3 - 9

ع��ن بواس��طة وعل��ى ورق یظھ��ر علی��ھ تمثی��ل بی��اني لتوقی��ع خ��ط الی��د . كم��ا تطب��ق عل��ى التبلیغ��ات التبلی��غ 
المودعة عن طریق ارسال الفاكس الى محطة الحاسب اآللي والتي یظھ�ر علیھ�ا تمثی�ل بی�اني لتوقی�ع خ�ط 

والتي یظھ�ر  )(جـ) ، یجوز للطرف المتعاقد أن یشترط ایداع أصل الوثیقة المرسلة2(8الید . وفقا للقاعدة 
علیھا التوقیع األصلي . وفیما یتعلق بعبارة "ایداع التبلیغ�ات ف�ي ش�كل الكترون�ي أو بوس�ائل الكترونی�ة" ، 

 ) .2 - 8)( أ ) (أنظر المالحظة 2(8فان االسناد الى التوضیح الوارد في القاعدة 
 
غ���ات المودع���ة ف���ي ش���كل .    ھ���ذه الفق���رة تطب���ق عل���ى التوقیع���ات عل���ى التبلی )5الفق���رة ((ق)     4 - 9

) ، ذلك ألن التوقی�ع ال یتخ�ذ 4الكتروني أو بوسائل الكترونیة والتي ال تغطیھا األحكام الواردة في الفقرة (
 شكال بیانیا .

 
.    یمك��ن أن یك��ون "التوقی��ع ف��ي ش��كل الكترون��ي كم��ا یح��دده ذل��ك الط��رف  ( أ ) 5الفق��رة (ق)     5 - 9

ني أو رقمي یرفق مع أو یضم بصورة منطقیة الى سجل الكتروني یمك�ن المتعاقد" توقیعا في شكل الكترو
أن یستخدم للتعرف على الشخص الذي وقع على السجل االلكتروني والت�دلیل عل�ى مص�ادقة الموق�ع عل�ى 
المعلومات الواردة في السجل االلكترون�ي . ویج�وز للط�رف المتعاق�د أن یش�ترط أیض�ا أن ی�رتبط التوقی�ع 

بالشخص الموقع وحده ، وأن یسمح بتحدید الموقع ، وأن یبتدع باستعمال وس�ائل تت�یح  في شكل الكتروني
للموقع أن یحافظ على تحكمھ المنفرد وأن یبقى متصال بالمعلومات الواردة في الس�جل االلكترون�ي بحی�ث 

س�تخدام یمكن الكشف عن أي محاولة الحقة لتغییر البیانات . كما یمكن أن تك�ون وس�یلة لتعری�ف ال�ذات با
 رقم البطاقة الشخصیة وكلمة السر .

 
.    ال توجد ف�ي الوق�ت الحاض�ر ش�روط ، بموج�ب معاھ�دة التع�اون بش�أن  )(ب)5الفقرة ((ق)     6 - 9

البراءات ، خاصة بالتوقیعات في شكل الكتروني على التبلیغ�ات المودع�ة ف�ي ش�كل الكترون�ي أو بوس�ائل 
ی�اني للتوقی�ع . وم�ع ذل�ك ، ف�ان الموض�وع یخض�ع للدراس�ة بواس�طة الكترونیة التي ال ین�تج عنھ�ا تمثی�ل ب

المجموع��ة االستش��اریة المؤقت��ة الخاص��ة بالموض��وعات القانونی��ة لمعاھ��دة التع��اون بش��أن الب��راءات الت��ي 
 تتناول الموضوعات القانونیة واللجنة الدائمة لتكنولوجیا المعلومات والتي تتناول الموضوعات التقنیة .
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 10عن القاعدة مالحظات 
 ) )8) و(6) و(5(8(تفاصیل بشأن البیانات المشار الیھا في المادة 

 
.    یمك�ن اش�تراط رق�م التس�جیل أو أي بیان�ات أخ�رى مش�ار  "3)( أ ) ، البن�د "1الفقرة ((ق)     1 - 10

دید الھویة ، أو الیھا في ھذا البند للحصول على البیانات . في حالة التبلیغات االلكترونیة یمكن اشتراط تح
 شھادة رقمیة تشتمل على رقم تسجیل .

 
" (أنظ��ر 3) ( أ )"1.    االس��ناد ال��ى التوض��یح ف��ي الفق��رة ( "3)(ب) ، البن��د "1الفق��رة ((ق)     2 - 10

 (ق) من ھذه المالحظات) . 1 - 10الفقرة 
 

ح��ددھا ذل��ك الط��رف .    فیم��ا یتعل��ق بش��رط أن یك��ون العن��وان "عل��ى أرض ی )2الفق��رة ((ق)     3 - 10
(ق) م���ن ھ���ذه 4 - 7" (أنظ���ر الفق���رة 2)( أ )"1(7المتعاق���د" ، ف���ان االس���ناد ال���ى التوض���یح ف���ي الم���ادة 

 المالحظات) .
 

.    في حالة عدم وجود بیانات مغایرة ، فان ھذا الحكم یلزم الط�رف المتعاق�د  )3الفقرة ((ق)     4 - 10
و المالك أو شخص معني آخ�ر ھ�و عن�وان المراس�لة وعن�وان أن یعتبر عنوان المودع الذي ال ممثل لھ ، أ

" . وفیما یتعلق باشتراط أن یك�ون العن�وان "عل�ى أراض 2" و"1)"6(8الخدمات القانونیة بموجب  المادة 
 7" (أنظ�ر الفق�رة 2)( أ )"1(7یحددھا ذلك الطرف المتعاقد ، " فان االسناد الى التوضیح بموج�ب الم�ادة 

 حظات) .(ق) من ھذه المال4 -
 

.    في حالة عدم وجود بیانات مغ�ایرة ف�ان ھ�ذا الحك�م یل�زم الط�رف المتعاق�د  )4الفقرة ((ق)     5 - 10
". 2" و"1)"6(8أن یعتبر عنوان الممثل ھو عنوان المراسالت وعنوان الخدمات القانونیة بموجب الم�ادة 

المتعاق�د اش�تراط أن یك�ون العن�وان  " ، یج�وز للط�رف2)( أ )"1(7باالضافة الى ذل�ك ، وبموج�ب الم�ادة 
الذي یوفره الممثل على أراض یحددھا ذلك الطرف المتعاقد ، وذلك عندما ال یكون العنوان على أراضیھ 

. 
 
 

 12مالحظات عن القاعدة 
 )11(تفاصیل بشأن وقف االجراءات المتعلقة بالمھل بناء على المادة 

 
 

ممثل أن یوقع بالنیابة عن المودع أو المالك المشار إلیھما .    یجوز لل )( أ )1الفقرة ( (ق) 1 - 12
 )(ب) .1(7" وفقا للمادة 1في البند "

 
.    تمت صیاغة ھذا الحكم طبقا للممارسة القائمة مثل تلك القائمة في  )(ب)1الفقرة ( (ق) 2 - 12

 الوالیات المتحدة األمریكیة .
 

وقع بالنیابة عن المودع أو المالك المش�ار الیھم�ا ف�ي .    یجوز للممثل أن ی )3الفقرة ( (ق) 3 - 12
 )(ب) .1)(7" وفقا للمادة (1البند "
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.    یع��رض ھ��ذا الحك��م قائم��ة ب��االجراءات الت��ي ال یك��ون الط��رف  )( أ )5الفق��رة ( (ق) 4 - 12
ة ) أو مواص��ل1(11المتعاق��د بمقتض��اھا ملزم��ا ب��أن ی��نص ف��ي قوانین��ھ عل��ى تمدی��د مھل��ة بن��اء عل��ى الم��ادة 

 ) ، مع أن ذلك مسموح بھ .2(11االجراءات بناء على المادة 
 

.    ی��نص ھ��ذا البن��د ال��وارد ب��ین قوس��ین م��ربعین عل��ى أن الط��رف المتعاق��د " 1البن��د " (ق) 5 - 12
) رغ�م أن ذل�ك 2) أو (1(11لیس ملزما باتاحة أكثر من فرصة واحدة لوقف االجراءات بناء عل�ى الم�ادة 

) بع�د تمدی�د 2(11ل�ن یك�ون ملزم�ا باتاح�ة مواص�لة االج�راءات بن�اء عل�ى الم�ادة مسموح ب�ھ . وبالمث�ل ، 
بأیة فرص�ة ثانی�ة  12) أو القاعدة 2) أو (1(11) . وال تقضي المادة 1(11المھلة المعنیة بناء على المادة 

وص أو الحقة لوقف االجراءات ، مما یسمح للطرف المتعاقد باتاحة تمدیدات أقصر من التمدیدات المنص�
علیھا في تلك المادة أو تلك القاع�دة أو تطبی�ق ش�روط اض�افیة أو مختلف�ة ع�ن الش�روط المنص�وص علیھ�ا 

 في تلك المادة أو تلك القاعدة أو كال األمرین .
 

.     الغ��رض م��ن ھ��ذین البن��دین ھ��و تف��ادي حص��ول الم��ودع أو  "4" والبن��د "2البن��د " (ق) 6 - 12
 التطبیق ، عملیة وقف مزدوجة لالجراءات المعنیة .  المالك على ما یمكن أن یكون ، عند

 
.     رغم أن الطرف المتعاقد لیس ملزما بأن ینص على تمدی�د المھل�ة الت�ي  "3البند " (ق) 7 - 12

حددھا المكتب لتسدید رسوم المحافظة أو مواصلة االج�راءات بش�أنھا بن�اء عل�ى ھ�ذا البن�د ، ف�ان علی�ھ أن 
 ) من اتفاقیة باریس .1(ثانیا)(5الرسوم بناء على المادة  ینص على مھلة لتسدید تلك

 
 .    ورد ھذان البندان بین قوسین مربعین . "7" والبند "5البند " (ق) 8 - 12

 
.    یؤك��د ھ��ذا الحك��م عل��ى أن أحك��ام الق��انون المطب��ق بش��أن المھل��ة  )(ب)5الفق��رة ( (ق) 9 - 12

االج�راءات المتعلق�ة بالمھل�ة المح�ددة بن�اء عل�ى اج�راءات  القصوى لمنح براءة تكون لھا الغلبة على وقف
 . اداریة یتخذھا المكتب

 
 

 13مالحظات عن القاعدة 
 (تفاصیل بشأن رد الحقوق بعد أن یتضح للمكتب وجود العنایة الالزمة 

 )12أو انعدام القصد بناء على المادة 
 

ة ع��ن الم��ودع أو المال��ك وفق��ا للم��ادة .     یج��وز للممث��ل أن یوق��ع بالنیاب�� )1الفق��رة ( (ق) 1 - 13
 )(ب) .1(7
 

.    یعرض ھ�ذا الحك�م قائم�ة ب�االجراءات الت�ي ال یك�ون الط�رف المتعاق�د  )3الفقرة ( (ق) 2 - 13
 ) ، مع أن ذلك مسموح بھ .1(12بمقتضاھا ملزما بأن ینص في قوانینھ على رد الحقوق بناء على المادة 

 
أن ھ��ذا البن��د ال��وارد ب��ین قوس��ین م��ربعین یقض��ي ب��أن الط��رف  .     رغ��م "2البن��د " (ق) 3 - 13

المتعاقد لیس ملزما بالنص في قوانینھ على رد الحقوق بسبب عدم االمتث�ال للمھل�ة المح�ددة لتس�دید رس�وم 
، یظل الطرف المتعاقد الذي یكون طرف�ا ف�ي اتفاقی�ة ب�اریس ملزم�ا ب�أن ی�نص ف�ي قوانین�ھ عل�ى  المحافظة

 ) من تلك االتفاقیة .1(ثانیا)(5تلك الرسوم بناء على المادة  مھلة من أجل تسدید
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.    الغ��رض م��ن ھ��ذین البن��دین ھ��و تف��ادي حص��ول الم��ودع أو  "4" والبن��د "3البن��د " (ق) 4 - 13
 المالك على ما قد یكون ، عند التطبیق ، عملیة وقف مزدوجة لالجراءات المعنیة .

 
 ند بین قوسین مربعین ..    یرد ھذا الب "5البند " (ق) 5 - 13

 
أب��دى وف��د بلجیك��ا تحفظ��ھ عل��ى ح��ذف ھ��ذا الحك��م ال��ذي ی��رد ب��ین قوس��ین .    "6البن��د " (ق) 6 - 13

 مربعین .
 
 

 14مالحظات عن القاعدة 
 (تفاصیل بشأن تصحیح المطالبة باألولویة أو اضافتھا 

 )13ورد حق األولویة بناء على المادة 
 

(ب) م�ن معاھ�دة 1 -(ثانی�ا) 26ت صیاغة ھذه الفقرة طبقا للقاع�دة .    جر )1الفقرة ( (ق) 1 - 14
التعاون بشأن البراءات وتم تعدیلھا كي تنطبق على االلتماس�ات المتعلق�ة ب�االجراءات العاجل�ة أو الس�ریعة 

 وااللتماسات لغرض النشر المبكر .
 

و المال��ك وفق��ا للم��ادة .    یج��وز للممث��ل أن یوق��ع بالنیاب��ة ع��ن الم��ودع أ )2الفق��رة ( (ق) 2 - 14
 )(ب) .1(7
 

.    تبلغ المھل�ة المطبق�ة لتص�حیح المطالب�ة باألولوی�ة أو اض�افتھا بواس�طة  )3الفقرة ( (ق) 3 - 14
(أ) م��ن 1 -(ثانی��ا) 26اع��الن یق��دم ال��ى مكت��ب تس��لم الطلب��ات بع��د ای��داع الطل��ب ال��دولي بن��اء عل��ى القاع��دة 

ش�ھرا اعتب�ارا م�ن ت�اریخ  16عتب�ارا م�ن ت�اریخ األولوی�ة أو ش�ھرا ا 16معاھدة التعاون بشأن البراءات ، 
األولویة المغیر في حال أدى ذلك التصحیح أو تلك االضافة الى تغییر في تاریخ األولویة ، أیھما انقض�ت 
أوال ، بشرط اجازة تقدیم المطالبة باألولویة حتى انقضاء مدة أربعة أشھر من تاریخ ایداع الطل�ب ال�دولي 

. 
 

.    یرج�ى االط�الع عل�ى الش�رح ال�وارد بش�أن  )( أ )6) و(5" من الفقرتین (1البند " (ق) 4 - 14
 (ق) من ھذه المالحظات) .1-13) (أنظر الفقرة 1(13القاعدة 

 
.    یج��وز اش��تراط ای��داع اع��الن أو أدل��ة أخ��رى كم��ا  )(ب)6" م��ن الفق��رة (1البن��د " (ق) 5 - 14

ن تحدی��د م��دى اس��تیفاء الش��رط المنص��وص علی��ھ ف��ي الم��ادة وردت ف��ي ھ��ذا البن��د حت��ى ی��تمكن المكت��ب م��
13)3"(3" . 

 
.    تحدد الفقرة مھلة شھرین مع مراعاة  فترة دنیا تعادل أربعة أشھر بین  )7الفقرة ( (ق) 6 - 14

) م�ن جھ�ة والوق�ت 1(4شھرا المقررة في القاعدة  16شھرا ومھلة  12تاریخ انقضاء فترة األولویة وھي 
 تب حتى تقدم صور الطلبات السابقة من جھة أخرى .الالزم للمكا
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 15مالحظات عن القاعدة 
 (التماس لقید تغییر في االسم أو العنوان)

 
(ق)    توحد ھذه القاعدة االجراءات المتعلقة بااللتماسات لقید تغییر في االسم أو العنوان للمودع  1 - 15

لمودع أو المالك كتغییر في اسم شركة أو تغییر في أو المالك في حال عدم حدوث تغییر في شخص ذلك ا
(ق) م��ن ھ��ذه المالحظ��ات) .  10-15االس��م بس��بب ال��زواج أو تغیی��ر ف��ي ش��خص الممث��ل (أنظ��ر الفق��رة 

 في حال حدث تغییر في شخص المودع أو المالك . 16وتطبق القاعدة 
 

راج المعلوم�ات ف�ي س�جالت .    تعني كلمة "قی�د" ك�ل فع�ل م�ؤداه اد )1بدایة الفقرة ( (ق) 2 - 15
" من المادة األولى . وفیم�ا یتعل�ق بكلمت�ي "م�ودع" و"مال�ك" ، یرج�ى االط�الع عل�ى 7المكتب وفقا للبند "

م�ن المالحظ�ات ع�ن  7-1و 6-1" من المادة األولى (أنظر الفق�رتین 9" و"8الشرح الوارد بشأن البندین "
 المعاھدة) .

 
یكن رقم الطلب ق�د ص�در أو ل�م یك�ن معروف�ا ، تطب�ق أحك�ام  .    في حال لم"2البند " (ق) 3 - 15

 . 19القاعدة 
 

.    االسم والعنوان المش�ار الیھم�ا ف�ي ھ�ذا البن�د ی�ردان ف�ي س�جالت المكت�ب "4البند " (ق) 4 - 15
. وان لم تكن الحال كذلك ، من الممكن أن یشترط المكتب ایداع أدلة على ص�حة البیان�ات المقدم�ة  المعني
 ) مثال أو قید التغییر المعني مسبقا أو ادراجھ في االلتماس .5لى الفقرة (بناء ع

 
.    قد یختلف مبلغ الرسم حسب عدد البراءات أو الطلب�ات المعنی�ة (أنظ�ر  )2الفقرة ( (ق) 5 - 15

) 4(6(ق) من ھ�ذه المالحظ�ات) . ویرج�ى االط�الع أیض�ا عل�ى الش�رح ال�وارد بش�أن الم�ادة 6-15الفقرة 
 من المالحظات عن المعاھدة على وجھ الخصوص) . 14-6لفقرة (أنظر ا

.    تل��زم ھ��ذه الفق��رة الط��رف المتعاق��د بالس��ماح بتض��مین التم��اس واح��د  )3الفق��رة ( (ق) 6 - 15
التغییر في االسم والعنوان والتغییر المتعل�ق ب�أكثر م�ن ب�راءة أو طل�ب أو كلیھم�ا للش�خص نفس�ھ . وتجی�ز 

ن یشترط ایداع صورة منفصلة من االلتماس الواحد لكل طلب وبراءة یتعلق بھم�ا الفقرة للطرف المتعاقد أ
. ومن المفھ�وم ض�منا أیض�ا أن م�ن الممك�ن للط�رف المتعاق�د أن یع�د ص�ورة م�ن االلتم�اس لك�ل طل�ب أو 

 ) .2براءة اذا رغب في ذلك لقاء تسدید رسم اضافي لكل صورة ان شاء كما تنص علیھ الفقرة (
 

.    تجیز ھذه الفقرة للطرف المتعاقد أن یشترط ایداع أدلة ف�ي ح�ال تغیی�ر  )4فقرة (ال (ق) 7 - 15
االسم والعنوان معاً م�ثال وك�ان ھن�اك ش�ك ف�ي أن ذل�ك التغیی�ر ھ�و ف�ي الواق�ع تغیی�ر متنك�ر ف�ي الملكی�ة . 

یم�ا یتعل�ق بأن یبین سبب التشكیك في صحة البیان�ات المعنی�ة . وف 5ویكون المكتب ملزما بموجب القاعدة 
) 6(6بعبارة "من المعقول أن یشك المكتب في صحة" ، یرجى االطالع على الشرح ال�وارد بش�أن الم�ادة 

 من المالحظات عن المعاھدة) .  17-6(أنظر الفقرة 
 

.    تثبت ھذه الفق�رة الط�ابع الش�امل لقائم�ة الش�روط المق�ررة ف�ي الفق�رات  )5الفقرة ( (ق) 8 - 15
والمق�ررة  8و 7تنص ھذه الفقرة على الشروط نفسھا المنصوص علیھا ف�ي الم�ادتین ) . و4) الى (1من (

على وجھ الخصوص مما تغطی�ھ عب�ارة  "اال اذا ك�ان خ�الف ذل�ك منصوص�ا  10الى  7في والقواعد من 
علی��ھ ف��ي المعاھ��دة أو مق��ررا ف��ي ھ��ذه الالئح��ة التنفیذی��ة" . والش��رط الوحی��د المحظ��ور ھ��و تق��دیم ص��ورة 

قید التغییر ف�ي س�جل الش�ركات كش�رط لقی�د التغیی�ر ف�ي س�جالت المكت�ب ف�ي ح�ال تغی�ر اس�م مصدقة من 
 الشركة .
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.    ی��ؤدي حظ��ر ج��زاء أكث��ر ص��رامة ال��ى اس��تبعاد امكانی��ة الغ��اء  )7) و(6الفقرت��ان ( (ق) 9 - 15

م�ة المتعلق�ة البراءة ، مثال ، لعدم استیفاء ش�روط ھ�ذه القاع�دة . ویرج�ى االط�الع أیض�ا عل�ى األحك�ام العا
 من المالحظات عن المعاھدة) . 5-9الى  1-9(أنظر الفقرات من  9باالخطارات في المادة 

 
.    فیم�ا یتعل�ق بتغیی�ر اس�م الممث�ل أو عنوان�ھ ال یطب�ق ھ�ذا الحك�م اال ف�ي  )8الفقرة ( (ق) 10 - 15

) م�ع م�ا 1(15اع�دة حال عدم حدوث تغییر في شخص الممث�ل نظ�را ال�ى اآلث�ار المترتب�ة عل�ى تطبی�ق الق
(ق) من ھذه المالحظ�ات) . وم�ع أن االس�تمارات الدولی�ة النموذجی�ة ال 1-15یلزم من تبدیل (أنظر الفقرة 

تخص االلتماسات بشأن قید تغییر ف�ي اس�م الممث�ل أو عنوان�ھ أو كلیھم�ا أو تغیی�ر ف�ي عن�وان المراس�لة أو 
ل��ك االلتم��اس ف��ي ش��كل یتواف��ق واالس��تمارات أو عن��وان الخ��دمات القانونی��ة ، فللط��رف المتعاق��د أن یقب��ل ذ

 ) ویحمل التعدیالت المناسبة .2" و(2)"1(20األشكال الدولیة النموذجیة المشار الیھا في القاعدة 
 
 

 16مالحظات عن القاعدة 
 (التماس لقید تغییر المودع أو المالك)

 
د تغیی�ر ف�ي ش�خص الم�ودع والمال�ك (ق)    توحد ھذه القاعدة االج�راءات المتعلق�ة بالتماس�ات قی� 1 - 16

في حال حدث تغیی�ر  15والتغییرات الناجمة عن تغییر في الملكیة على وجھ الخصوص . وتطبق القاعدة 
تتن�اول الش�روط  16في االسم ولم یحدث تغییر في شخص المودع أو المالك . والجدیر بالذكر أن القاع�دة 

أی��ة س��لطة أخ��رى م��ن س��لطات الط��رف المتعاق��د مث��ل الت��ي ینبغ��ي اس��تیفاؤھا ل��دى مكت��ب الب��راءات دون 
 مصلحة الضرائب .

 
) 1(15.    یرجى االطالع على الشرح الوارد بشأن بدایة القاعدة  )(أ)1بدایة الفقرة ( (ق) 2 - 16

 (ق) من ھذه المالحظات) .2-15(أنظر الفقرة 
 

" (أنظ��ر 2)"1(15ع��دة .    یرج��ى االط��الع عل��ى الش��رح ال��وارد بش��أن القا"2البن��د " (ق) 3 - 16
 (ق) من ھذه المالحظات) .3-15الفقرة 

 
.    یمكن أن یكون أساس التغییر في شخص المودع أو المالك ، م�ثال ، عق�د "7البند " (ق) 4 - 16

تنازل عن ملكیة الطلب أو البراءة المعنیة أو عملیة انضمام أو اع�ادة تنظ�یم الش�خص المعن�وي أو تقس�یمھ 
 و قرار محكمة بنقل ملكیة طلب أو براءة .أو سریان القانون أ

 
.    یجوز للطرف المتعاقد أن یشترط ایداع التصریح المشار الی�ھ  "1)(ب)"1الفقرة ( (ق) 5 - 16

 في ھذا البند في جمیع الحاالت .
 

.    ی��رد مث��ال ع��ن المص��لحة العلی��ا ف��ي الحك��م المنص��وص علی��ھ ف��ي ق��انون  "2البن��د " (ق) 6 - 16
) ال�ذي یقض�ي ب�أن المف�ِوض یج�وز ل�ھ تمدی�د المھل�ة لرف�ع C.F. RS 267 35تح�دة األمریكی�ة (الوالیات الم

 دعوى في حال كانت الوالیات المتحدة األمریكیة ھي صاحبة الطلب .
 

.    یح��دد ھ��ذا الحك��م الوث��ائق الت��ي یج��وز اش��تراطھا ف��ي ح��ال نج��م  )( أ )2الفق��رة ( (ق) 7 - 16
ل�ك ع�ن عق�د . واذا تق�رر ادراج ال�نص ال�وارد ب�ین قوس�ین م�ربعین ف�ي التغییر في شخص المودع أو الما
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الالئحة التنفیذی�ة ، ال یمك�ن اش�تراط الوث�ائق المش�ار الیھ�ا ف�ي ح�ال ك�ان ص�احب التم�اس قی�د التغیی�ر ھ�و 
الم��ودع أو المال��ك الم��ذكور ف��ي س��جالت المكت��ب . ویمك��ن التم��اس الوث��ائق ف��ي جمی��ع الح��االت اذا ح��ذف 

م�ربعین . وع�الوة عل�ى ذل�ك ، یج�وز للط�رف المتعاق�د أن یش�ترط ، ف�ي كلت�ا الح�التین  النص بین قوس�ین
أب�دت وف�ود اس�بانیا والبرازی�ل البدیلتین ، معلومات تتعلق بتسجیل العقد في حال ك�ان التس�جیل الزامی�ا . و

 وكوبا والمكسیك تحفظھا على ذلك الحكم .
 

ه البن�ود ث�الث وث�ائق مختلف�ة یمك�ن االس�تناد ال�ى .    تذكر ھذ "3" الى "1البنود من " (ق) 8 - 16
أي منھا ك�دلیل عل�ى تغیی�ر ف�ي الم�ودع أو المال�ك نج�م ع�ن عق�د . وف�ي ح�ال اش�ترط الط�رف المتعاق�د أن 
یك��ون االلتم��اس مرفق��ا باح��دى الوث��ائق الم��ذكورة ، یتع��ین علی��ھ أن یقب��ل أی��ة وثیق��ة م��ن الوث��ائق الثالث��ة . 

ختیار احدى الوثائق الرفاقھا بالتماسھ . ونظرا ال�ى أن ھ�ذا الحك�م ی�نص وتكون لصاحب االلتماس حریة ا
) ، فان الطرف المتعاقد یمكنھ أن یقبل صورة م�ن مس�تخرج العق�د ، 1(2على الشرط األفضل وفقا للمادة 

 " اذا كان قانونھ یسمح بذلك .2مثال ، بدال من مستخرج العقد نفسھ كما یقرره البند "
 

" م�ن تل�ك 4)( أ ) ال تحتوي على ما یحتوي علیھ البن�د "2در االشارة الى أن الفقرة ((ق)    وتج 9 - 16
)(ب) م�ن 1(11" ف�ي الم�ادة 3" ال�ى "1" تتواف�ق م�ع البن�ود م�ن "3" ال�ى "1المادة ، رغم أن البنود من "

المال�ك  معاھدة قانون العالمات . ولذلك ، لن یكون الط�رف المتعاق�د ملزم�ا بتس�جیل تغیی�ر ف�ي الم�ودع أو
نجم عن عقد في حال كان االلتماس مشفوعا بشھادة نقل غیر مصدقة ولكنھا موقع�ة م�ن الم�ودع والم�ودع 

 الجدید أو المالك والمالك الجدید ، حتى وان كان ذلك مسموحا بھ .
 

(ق)    ولئن كان الطرف المتعاقد في امكانھ أن یش�ترط التص�دیق عل�ى الص�ورة أو المس�تخرج  10 - 16
" ، فان للمودع حریة اختیار الجھة الت�ي تت�ولى التص�دیق عل�ى 2" أو "1قد المودع بناء على البند "من الع

الوثیقة المعنیة (موثق العقود (الكاتب العدل) أو سلطة مختص�ة عام�ة أخ�رى أو ممث�ل ف�ي ح�ال ك�ان ذل�ك 
 مسموحا) .

 
" ، ال یج��وز 3عل��ى البن��د "(ق)    وف��ي ح��ال اخت��ار ص��احب االلتم��اس ای��داع ش��ھادة نق��ل بن��اء  11 - 16

" 4)(أ)"1(20للطرف المتعاقد اشتراط أن تخض�ع تل�ك الش�ھادة ألي ن�وع م�ن التص�دیق . وت�نص القاع�دة 
 )(أ) على وضع استمارات وأشكال دولیة نموذجیة لشھادة النقل .2و(
 

ع�ن عملی�ة  .    یطبق ھذا الحكم ف�ي ح�ال نج�م تغیی�ر الم�ودع أو المال�ك )(ب)2الفقرة ((ق)     12 - 16
انض��مام أو ع��ن اع��ادة تنظ��یم الش��خص المعن��وي أو تقس��یمھ . ویج��وز للط��رف المتعاق��د اش��تراط أن یك��ون 
االلتماس مشفوعا بصورة من وثیقة صادرة ع�ن س�لطة مختص�ة مثبت�ة ل�ذلك وأي تخوی�ل للحق�وق المعنی�ة 

ن الوثیق�ة فق�ط وال مثل مستخرج من السجل التجاري . ویجوز للطرف المتعاقد أن یشترط ایداع صورة م
یمكنھ أن یشترط ایداع األصل أو أن تكون ص�ورة الوثیق�ة موقع�ة م�ن الم�ودع والم�ودع الجدی�د أو المال�ك 

، یرج�ى االط�الع عل�ى الش�رح ال�وارد ف�ي  والمالك الجدید . وفیم�ا یتعل�ق بش�رط التص�دیق عل�ى الص�ورة
 (ق) من ھذه المالحظات .10-16الفقرة 

 
.    یطبق ھذا الحكم ف�ي ح�ال ل�م ی�نجم التغیی�ر ف�ي الملكی�ة ع�ن عق�د أو  )(جـ)2(الفقرة (ق)     13 - 16

عملیة انضمام أو اعادة تنظیم الشخص المعنوي أو تقسیمھ . ف�ي ھ�ذه الحال�ة ، یج�وز للط�رف المتعاق�د أن 
ال  یشترط ارفاق االلتماس بصورة من أیة وثیقة یراھا مناس�بة الثب�ات التغیی�ر . وم�ع أن الط�رف المتعاق�د

یمكنھ أن یشترط ایداع الصورة األصلیة من تل�ك الوثیق�ة ، یج�وز ل�ھ اش�تراط التص�دیق عل�ى ص�ورة تل�ك 
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الوثیقة من قبل السلطة التي أصدرتھا أو موثق العقود (الكاتب العدل) أو أیة س�لطة مختص�ة عام�ة أخ�رى 
 حسب اختیار صاحب االلتماس ، أو من قبل ممثل في حال كان ذلك مسموحا . 

 
.    یطبق ھذا الحك�م ف�ي ح�ال ك�ان الش�ریك ف�ي االی�داع أو الملكی�ة ال�ذي  )(د)2الفقرة ((ق)     14 - 16

ینق��ل حص��تھ ف��ي الطل��ب أو الب��راءة یحت��اج لموافق��ة أي ش��ریك آخ��ر ف��ي االی��داع أو الملكی��ة لقی��د التغیی��ر . 
ی�ة تق�دیم ص�ورة م�ن اتف�اق وللطرف المتعاقد تحدید ماھیة الموافقة على التغیی�ر بم�ا ف�ي ذل�ك الب�ت ف�ي كفا

سابق بین الشركاء في االیداع أو الملكیة لبیع الحصة كدلیل بناء عل�ى ھ�ذا الحك�م وض�رورة التوقی�ع عل�ى 
 التبلیغ الذي یشمل الموافقة .

 
.    فیما یتعل�ق بعب�ارة "لغ�ة یقبلھ�ا المكت�ب" ، یرج�ى االط�الع عل�ى الش�رح  )3الفقرة ((ق)     15 - 16

م�ن المالحظ�ات ع�ن المعاھ�دة) . وأم�ا ع�ن  10-1" من المادة األولى (أنظر الفقرة 12ند "الوارد بشأن الب
 " من المادة األولى .13كلمة "ترجمة" ، یرجى مراجعة التعریف الوارد في البند"

 
) 3) و(2(15.     یرجى االطالع على الشرح الوارد بشأن القاعدة  )5) و(4الفقرتان ((ق)     16 - 16

 (ق) من ھذه المالحظات) .6-15(ق) و5-15قرتین (أنظر الف
 

.     ت��نص ھ��ذه الفق��رة عل��ى امكانی��ة اش��تراط أدل��ة ف��ي ح��ال كان��ت للمكت��ب  )6الفق��رة ((ق)     17 - 16
أس��باب معقول��ة للتش��كیك ف��ي ص��حة االلتم��اس م��ثال . ویرج��ى االط��الع أیض��ا عل��ى الش��رح ال��وارد بش��أن 

 ھذه المالحظات) . (ق) من7-15) (أنظر الفقرة 4(15القاعدة 
 

.    تحدد ھذه الفقرة الطابع الشامل لقائمة الشروط الشكلیة التي ت�نص علیھ�ا  )7الفقرة ((ق)     18 - 16
) فیما یتعل�ق بااللتم�اس لقی�د تغیی�ر الم�ودع أو المال�ك . وم�ن الش�روط المحظ�ورة  6) الى (1الفقرات من (

جری��دة أو أكث��ر . ونظ��را ال��ى أن المعاھ��دة ال تح��دد  رب��ط قب��ول االلتم��اس باص��دار اع��الن ع��ن التغیی��ر ف��ي
) ، یجوز للطرف المتعاقد أن یشترط استیفاء 2(2الشروط الموضوعیة المتعلقة بصحة التغییر وفقا للمادة 

شروط اضافیة ذات طابع موضوعي أو ضریبي كما في الحاالت المتعلقة ب�المیراث واالف�الس والوص�ایة 
عل�ى وج�ھ  10ال�ى  7والقواع�د م�ن  8و 7وط نفس�ھا ال�واردة ف�ي الم�ادتین . وتنص ھذه الفقرة على الش�ر

الخص��وص مم��ا تغطی��ھ عب��ارة "اال اذا ك��ان خ��الف ذل��ك منصوص��ا علی��ھ ف��ي المعاھ��دة أو مق��ررا ف��ي ھ��ذه 
 الالئحة التنفیذیة" . 

 
أنظ�ر ) (7) و(6(15.    یرج�ى االط�الع عل�ى الش�رح ال�وارد بش�أن القاع�دة  )8الفقرة ((ق)    19 - 16

 (ق) من ھذه المالحظات) .9-15الفقرة 
 

.    تجیز ھ�ذه الفق�رة للط�رف المتعاق�د ، وال س�یما ال�ذي یش�ترط ای�داع طل�ب  )9الفقرة ((ق)    20 - 16
فیما یتعلق بالتغییرات في ص�فة المخت�رع  16البراءة باسم المخترع الفعلي ، استبعاد تطبیق أحكام القاعدة 

 وال تلزمھ بذلك . 
 
 

 17ظات عن القاعدة مالح
 (التماس قید اتفاق ترخیص أو مصلحة أمنیة)
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.    یس��تخلص م�ن عب��ارة "ف��ي ح�ال ك��ان م��ن الج�ائز قی��د اتف��اق  )( أ )1بدای�ة الفق��رة ( (ق) 1 - 17
ت��رخیص بش��أن طل��ب أو ب��راءة بن��اء عل��ى الق��انون المطب��ق" أن الط��رف المتعاق��د ل��یس ملزم��ا ب��النص ف��ي 

لت��رخیص وأن أي ط��رف متعاق��د یجی��ز مث��ل ذل��ك القی��د ل��ھ أن یح��دد اتفاق��ات قوانین��ھ عل��ى قی��د اتفاق��ات ا
الترخیص التي یجوز قیدھا . وتعني كلمة "قید" كل فعل مؤداه ادراج المعلومات في سجالت المكتب وفقا 

 " من المادة األولى .7للبند "
" (أنظ��ر 2)"1(15.    یرج��ى االط��الع عل��ى الش��رح ال��وارد بش��أن القاع��دة " 2البن��د " (ق) 2 - 17

 (ق) من ھذه المالحظات) .3-15الفقرة 
 

" ، یرج��ى االط��الع عل��ى الش��رح 2" و"1.    فیم��ا یتعل��ق بالبن��دین ")(ب) 1الفق��رة ( (ق) 17-3
(ق) م��ن ھ��ذه 6-16(ق) و5-16" (أنظ��ر الفق��رتین 2" و"1)(ب) ، البن��دین "1(16ال��وارد بش��أن القاع��دة 

 المالحظات) .
 

.    االعتبارات المطبقة على الوثائق التي یجوز اش�تراطھا بن�اء عل�ى  ) )( أ2الفقرة ( (ق) 4 - 17
)(أ) (أنظ�ر الفق�رات م�ن 2(16ھذا الحكم ھي ، في األساس ، االعتبارات نفسھا المطبقة بناء على القاعدة 

" 2(ق) م���ن ھ���ذه المالحظ���ات) .  وتش���مل عب���ارة "مق���اطع االتف���اق" ف���ي البن���د "11-16(ق) ال���ى 16-7
نطاق اتفاق الترخیص ومدتھ على وجھ الخصوص وعن امكانیة تخویل حق للترخیص م�ن معلومات عن 

 أبدت وفود اسبانیا والبرازیل وكوبا والمكسیك تحفظھا على ھذا الحكم .الباطن . و
 

.    یسمح ھذا الحكم للطرف المتعاقد بأن یشترط ایداع وثیق�ة تتض�من  )(ب)2الفقرة ( (ق) 5 - 17
مال���ك أو الم���رخص ل���ھ االس���تئثاري أو الش���ریك ف���ي االی���داع أو ف���ي الملكی���ة أو ف���ي موافق���ة الم���ودع أو ال

الترخیص االستئثاري ال�ذي ال یك�ون طرف�ا ف�ي اتف�اق الت�رخیص عل�ى قی�د ذل�ك االتف�اق . وف�ي ح�ال ك�ان 
المودع أو المالك قد منح ترخیصا استئثاریا بشأن طلب أو براءة مثال ، یجوز للطرف المتعاقد أن یش�ترط 

فقة المرخص لھ االستئثاري على قید اتفاق ترخیص آخر ال یكون المرخص لھ االس�تئثاري طرف�ا فی�ھ موا
بشأن ذلك الطلب أو البراءة . وبالمثل ، یجوز للطرف المتعاقد أن یش�ترط موافق�ة الم�ودع أو المال�ك عل�ى 

ی�داع أو الملكی�ة اتفاق ترخیص من الباطن یمنحھ المرخص لھ االستئثاري . وفي ح�ال م�نح ش�ریك ف�ي اال
ترخیصا عن نصیبھ من الطلب أو البراءة ، یجوز للطرف المتعاقد أن یشترط موافقة أي ش�ریك آخ�ر ف�ي 

. ویج��وز لش��ریك ف��ي االی��داع أو  االی��داع أو الملكی��ة أو الت��رخیص االس��تئثاري عل��ى قی��د اتف��اق الت��رخیص
ی���داع أو الملكی���ة أو الت���رخیص الملكی���ة أو الت���رخیص االس���تئثاري یك���ون مم���ثال لجمی���ع الش���ركاء ف���ي اال

االستئثاري أن یوافق على التغییر بالنیابة عنھم . وال یبت مشروع المعاھدة أو الئحتھا التنفیذیة في الحالة 
التي ال یمكن فیھا الحصول على موافقة شریك في االیداع أو الملكیة أو الترخیص االستئثاري بسبب عدم 

 ، ل�ذلك تبق�ى تل�ك الحال�ة م�ن ش�أن الق�انون المطب�ق ل�ذلك الط�رف التمكن من االتصال بذلك الشخص مثال
(ق) من ھذه 14-16)(د) (أنظر الفقرة 2(16المتعاقد . ویرجى االطالع على الشرح الوارد بشأن القاعدة 

 المالحظات) .
 

) (أنظر الفق�رة 3(16.    یرجى االطالع على الشرح الوارد بشأن القاعدة  )3الفقرة ( (ق) 6 - 17
 (ق) من ھذه المالحظات) .16-15

 
) 2(15.    یرج��ى االط��الع عل��ى الش��رح ال��وارد بش��أن القاع��دة  )5) و(4الفقرت��ان ( (ق) 7 - 17
 (ق) من ھذه المالحظات) .6-15(ق) و5-15) (أنظر الفقرتین 3و(
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) 6(16.    یرج�ى االط�الع عل�ى الش�رح ال�وارد بش�أن القاع�دتین  )7) و(6الفقرتان ( (ق) 8 - 17
 (ق) من ھذه المالحظات) .18-16(ق) و17-16) (أنظر الفقرتین 7و(
 

) (أنظ�ر 7) و(6(15.    یرجى االطالع على الشرح الوارد بشأن القاع�دة  )8الفقرة ( (ق) 9 - 17
 (ق) من ھذه المالحظات) .9-15الفقرة 

 
مث��ل ت��أمین متص��ل  " بقی��د مص��لحة أمنی��ة (ت��أمین عین��ي)1.    یتعل��ق البن��د " )9الفق��رة ((ق)    10 - 17

بطلب أو براءة ومكتسب عن طریق عقد أُبرم لغرض ت�أمین تس�دید مبل�غ أو أداء الت�زام أو التع�ویض ع�ن 
خس��ارة أو مس��ؤولیة ف��ي ح��ال رھ��ن الحق��وق ف��ي الطل��ب أو الب��راءة باعتبارھ��ا ض��مانا عل��ى ق��رض م��ثال . 

) ، ال یك��ون الط��رف المتعاق��د 1(ومثلم��ا ھ��ي الح��ال بالنس��بة ال��ى قی��د اتفاق��ات الت��رخیص بن��اء عل��ى الفق��رة 
ملزما بالنص في قوانینھ على قید التأمینات العینیة . واذا سمح أي ط�رف متعاق�د بمث�ل ذل�ك القی�د ، تك�ون 

" على أن الطرف المتعاق�د ل�یس 2لھ حریة تحدید نوع التأمینات التي یجوز قیدھا . وبالمثل ، ینص البند "
 اتفاق ترخیص أو تأمین عیني . ملزما بالنص في قوانینھ على شطب قید 

 
) عل�ى التم�اس لقی�د ت�أمین عین�ي أو لش�طب 8) ال�ى (1(ق)    عند تطبیق أحك�ام الفق�رات م�ن ( 11 - 17

قیده مع ما یلزم من تبدیل ، یتعین االستعاضة عن عب�ارات "اتف�اق ت�رخیص" و"الم�رِخص" و"الم�رخص 
العین��ي" و"الش��خص المس��تفید م��ن الت��أمین  ل��ھ" بعب��ارات "ت��أمین عین��ي" و"الش��خص ال��ذي ی��وفر الت��أمین

) (أ) ، 2العین��ي" عل��ى الت��والي . واذا تق��رر االحتف��اظ بالعب��ارة ال��واردة ب��ین قوس��ین م��ربعین ف��ي الفق��رة (
سیكون أث�ر تطبی�ق الص�یغة االس�تھاللیة ف�ي ھ�ذه الفق�رة عل�ى االلتماس�ات لش�طب قی�د اتف�اق الت�رخیص أو 

" أو 1)(أ)"2یل ، ھو اجازة اش�تراط الوث�ائق المش�ار الیھ�ا ف�ي الفق�رة (، مع ما یلزم من تبد التأمین العیني
" في حال كان صاحب االلتماس لشطب القید ھو المرِخص أو الش�خص المس�تفید م�ن الت�أمین العین�ي ، 2"

 حسب ظروف الحال .
 
 

 18مالحظات عن القاعدة 
 (التماس تصحیح خطأ)

 
الجراءات الشكلیة المتعلقة بالتماسات لتص�حیح األخط�اء . (ق) .    تضع ھذه القاعدة الشروط وا 1 - 18

وال تحدد الشروط الموضوعیة الت�ي یج�وز للط�رف المتعاق�د أن یطبقھ�ا ف�ي تحدی�د م�دى اج�ازة التص�حیح 
) . ویجوز للطرف المتعاقد مثال أن یشترط أن یكون التصحیح بدیھیا ال ل�بس فی�ھ حت�ى ال 2(2وفقا للمادة 

الم�راد من�ھ ف�ي التص�حیح . وال تح�دد القاع�دة أیض�ا تص�حیحات الطل�ب الت�ي ال یحمل أي قصد آخر غی�ر 
تكون موضع التماس للتصحیح وال سیما تعدیل الوصف أو المطال�ب أو الرس�وم البیانی�ة ام�ا ع�ن طواعی�ة 

 عقب استالم تقریر البحث أو أثناء الفحص الموضوعي .
 

"الخط��أ ف��ي س��جالت المكت��ب" عل��ى ض��وء  .    تفس��ر عب��ارة )( أ )1بدای��ة الفق��رة ( (ق) 2 - 18
م�ن  4-1" م�ن الم�ادة األول�ى بش�أن عب�ارة "س�جالت المكت�ب" (أنظ�ر الفق�رة 6التعریف الوارد ف�ي البن�د "

المالحظات عن المعاھدة) . وترد فیم�ا یل�ي أمثل�ة ع�ن األخط�اء الت�ي ق�د تك�ون موض�ع التم�اس بن�اء عل�ى 
فی��ة والتفاص��یل المتعلق��ة بالمطالب��ة باألولوی��ة أو الوص��ف أو ) : أخط��اء ف��ي البیان��ات البیبلیوغرا1الفق��رة (

المطالب أو الرسوم البیانیة المتعلقة بالطلب أو البراءة . ویستخلص من عبارة "یمكن تصحیحھ بن�اء عل�ى 
القانون المطبق" أن طبیعة الخطأ القابل للتصحیح ال تحددھا ھذه القاعدة . وفیم�ا یتعل�ق بكلمت�ي "الم�ودع" 
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" من المادة األول�ى (أنظ�ر الفق�رتین 9" و"8" ، یرجى االطالع على الشرح الوارد بشأن البندین"و"المالك
 من المالحظات عن المعاھدة) . 7 - 1و 1-6
 

" (أنظ��ر 2)"1(15.    یرج��ى االط��الع عل��ى الش��رح ال��وارد بش��أن القاع��دة " 2البن��د " (ق) 3 - 18
 (ق) من ھذه المالحظات) .3-15الفقرة 

 
.    یجیز ھذا الحكم للطرف المتعاقد أن یشترط ایداع جزء بدیل (مثل  )(ب)1الفقرة ( )(ق 4 - 18

.  صفحة بدیلة في حالة طلب مودع على ورق) أو جزء یتضمن التصحیح (مثل قائمة بالخطأ والص�واب)
ع وفي حال كان االلتماس ینطبق على أكثر من طلب أو ب�راءة أو كلیھم�ا ، یج�وز للمكت�ب أن یش�ترط ای�دا

 جزء بدیل منفصل أو جزء یتضمن التصحیح لكل طلب أو براءة لغرض تیسیر عمل المكتب .
 

.    یجیز ھذا الحكم للطرف المتعاقد أن یرفض التماسا لتصحیح خطأ  )(جـ)1الفقرة ( (ق) 5 - 18
ھ في حال كان صاحب االلتماس غیر قادر على ایداع اعالن یفید أن ذلك الخطأ ارتكب عن حس�ن نی�ة ألن�

 ناجم عن نیة في التضلیل مثال . وللطرف المتعاقد المعني تعریف حسن النیة . 
 

.    یجیز ھذا الحكم للطرف المتعاقد أن یرفض التماسا لتصحیح خط�أ  )( د)1الفقرة ( (ق) 6 - 18
في حال كان ھناك ت�أخیر غی�ر ض�روري أو متعم�د ف�ي توجی�ھ االلتم�اس بع�د اكتش�اف الخط�أ . وللط�رف 

المعني تعریف التأخیر غیر الضروري أو المتعم�د . وق�د یعتب�ر أن ھن�اك ت�أخیرا غی�ر ض�روري  المتعاقد
 في حال تم توجیھ االلتماس دون أیة عنایة مثال .

 
) (أنظ�ر 2(15.    یرجى االطالع على الش�رح ال�وارد بش�أن القاع�دة  )( أ )2الفقرة ( (ق) 7 - 18

 (ق) من ھذه المالحظات) .5-15الفقرة 
 

) (أنظر الفق�رة 3(15.    یرجى االطالع على الشرح الوارد بشأن القاعدة  )3الفقرة ( (ق) 8 - 18
 (ق) من ھذه المالحظات) .15-6

 
.    یجی��ز ھ��ذا الحك��م للط��رف المتعاق��د أن یش��ترط ای��داع أدل��ة ت��دعم أي  )4الفق��رة ( (ق) 9 - 18

تكاب�ھ ع�ن حس�ن نی�ة م�ثال أو ف�ي ح�ال التماس تصحیح في حال كان من المعقول الشك في أن الخطأ تم ار
كان من المعقول الش�ك ف�ي أن االلتم�اس ت�م توجیھ�ھ دون ت�أخیر غی�ر ض�روري أو متعم�د عق�ب اكتش�اف 

(ق) من ھ�ذه 6-18)(جـ) (أنظر الفقرة 1)(د) ، رغم االعالن المشار الیھ في الفقرة (1الخطأ وفقا للفقرة (
(ق) من ھذه 7-15) (أنظر الفقرة 4(15د بشأن القاعدة المالحظات) . ویرجى االطالع على الشرح الوار

 المالحظات) .
 

) (أنظ�ر الفق�رة 5(15.    یرجى االطالع على الشرح ال�وارد بش�أن القاع�دة  )5الفقرة ((ق)     10 - 18
(ق) من ھذه المالحظات) . وفیما یتعلق بالحد من الش�روط الش�كلیة ، یرج�ى االط�الع عل�ى الش�رح 15-8

 (ق) من ھذه المالحظات .1-18لفقرة الوارد في ا
 

) (أنظ�ر 7) و(6(15.    یرجى االطالع عل�ى الش�رح ال�وارد بش�أن القاع�دة  )6الفقرة ( (ق)    11 - 18
 (ق) من ھذه المالحظات) .9-15الفقرة 
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ذي .    تجیز ھذه الفقرة للطرف المتعاقد ، وال سیما الطرف المتعاق�د ال� )( أ )7الفقرة ((ق)     12 - 18
یشترط أن یودع طلب البراءة باسم المخترع الفعلي ، أن یطبق على التغییرات في صفة المخت�رع أحكام�ا 

 أو تضاف الیھا . )6) الى (1تختلف عن األحكام المقررة في الفقرات من (
 

.    الغرض من ذلك الحكم ھو اجتناب الش�ك . وی�نص ق�انون الوالی�ات  )(ب)7الفقرة ((ق)     13 - 18
تحدة األمریكیة على أن ص�احب الب�راءة یج�وز ل�ھ ای�داع طل�ب الع�ادة اص�دار ب�راءة بغ�رض تص�حیح الم

براءة أخرى كانت غیر عملیة أو غیر صالحة أو كان ھناك شك ف�ي ذل�ك ألن المطال�ب مح�دودة أو عام�ة 
 جدا بسبب خطأ ارتكب دون نیة في التضلیل .

 
 19مالحظات عن القاعدة 
 ن رقمھ)(طریقة تعریف الطلب بدو

 
 أبدى وفد الصین تحفظھ على ھذه القاعدة .(ق)     1 - 19

 
.    تح�دد ھ�ذه الفق�رة البیان�ات والعناص�ر الت�ي یك�ون الط�رف المتعاق�د ملزم�ا  )1الفقرة ((ق)     2 - 19

" 2)"1(15" و2)(أ)"1(10)(أ) و5(2بقبولھ���ا ف���ي ح���ال اش���ترط ای���داع رق���م الطل���ب بن���اء عل���ى القواع���د 
" ولم یكن ذلك الرقم قد صدر أو لم یكن معروفا . ویستخلص 2)(أ)"1(18" و2)(أ)"1(17" و2)"1(16و

) أن ھذه الفقرة تجیز للط�رف المتعاق�د أن یقب�ل معلوم�ات أق�ل م�ن المعلوم�ات المق�ررة ف�ي 1(2من المادة 
 " أو أن یقبل ، عالوة على ذلك ، وسائل أخرى للتعریف .3" الى "1البنود من "

 
 

 20اعدة مالحظات عن الق
 (وضع االستمارات واألشكال الدولیة النموذجیة)

 
.    التع��دیالت المش��ار الیھ��ا ف��ي ھ��ذا الحك��م بش��أن اس��تمارة العریض��ة  )(ب)1الفق��رة ( (ق) 1 - 20

المنصوص علیھا في معاھدة التعاون بشأن البراءات ھي التعدیالت التي تھ�دف ال�ى ای�داع طلب�ات وطنی�ة 
(ق) من ھذه المالحظات) . وسیستمر 2-3" (أنظر الفقرة 1)"2(3(ب) والقاعدة )2(6واقلیمیة وفقا للمادة 

وض��ع اس��تمارة العریض��ة المنص��وص علیھ��ا ف��ي معاھ��دة التع��اون بش��أن الب��راءات كج��زء م��ن التعلیم��ات 
من معاھدة التعاون بشأن البراءات ألغراض ایداع الطلب�ات الدولی�ة بن�اء  89االداریة المقررة في القاعدة 

 ك المعاھدة .على تل
 

.    فیما یتعلق بكلمة "شكل" ، یرج�ى االط�الع عل�ى الش�رح ال�وارد بش�أن  )2الفقرة ( (ق) 2 - 20
 من المالحظات عن المعاھدة) . 2-8)(أ) (أنظر الفقرة 1(8المادة 

 
 

 21مالحظات عن القاعدة 
 ))3(14(شرط االجماع لتعدیل بعض القواعد بناء على المادة 

 
ھ��ذا الحك��م عل��ى قائم��ة بالقواع��د الت��ي ال یمك��ن تع��دیلھا اال ع��ن طری��ق اتف��اق ی��نص  (ق) 1 - 21

 باالجماع .
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.    ی�نص ھ�ذا البن�د عل�ى اش�تراط ق�رار باالجم�اع م�ن الجمعی�ة الدخ�ال أي  "1البند " (ق) 2 - 21
) 1(3تعدیل ، اما عن طریق االضافة واما عن طری�ق الح�ذف ، عل�ى ش�روط أخ�رى مق�ررة ف�ي القاع�دة 

 " .3)"1(6شكل الطلب ومحتویاتھ بناء على المادة بشأن 
 

.     ینص ھذا البند على أن التزام الطرف المتعاق�د باج�ازة ای�داع التبلیغ�ات  "2البند " (ق) 3 - 21
س�نوات  10) ال یمكن تعدیلھ اال بقرار باالجماع من الجمعیة خالل فت�رة 1(8على ورق بناء على القاعدة 

ھذه المعاھدة حیز التنفیذ . وبعد انقضاء تلك الفت�رة ، س�یكون االجم�اع ض�روریا اعتبارا من تاریخ دخول 
) والتي تجیز ألي ط�رف متعاق�د أن یس�تبعد ای�داع 1(8أیضا لتعدیل األحكام المنصوص علیھا في القاعدة 

 التبلیغات على ورق اعتبارا من تاریخ انقضاء تلك الفترة .
 

" دون 2" و"1ھ��ذا البن��د ھ��و تف��ادي الغ��اء أحك��ام البن��دین ".    الغ��رض م��ن  "3البن��د " (ق) 4 - 21
 اجماع وتفادي اضافة االشارة الى قواعد أخرى دون موافقة الجمعیة باالجماع .

 
 

 [نھایة الوثیقة]
 
 
 
 


	الويبـو
	PT/DC/5

	ملاحظات عن القاعدة 12
	ملاحظات عن القاعدة 14
	ملاحظات عن القاعدة 15
	ملاحظات عن القاعدة 16

