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الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات (نص نافذ اعتبا ار من  1يوليو )2017

مالحظة الناشر :باإلمكان االطالع على التفاصيل المتعلقة بالتعديالت على الالئحة التنفيذية
لمعاهدة التعاون بشأن البراءات وبالنفاذ إلى ق اررات جمعية االتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات (جمعية
معاهدة التعاون بشأن البراءات) بخصوص دخولها حيز النفاذ والترتيبات االنتقالية في تقارير الدورات
المعنية للجمعية ،المتاحة لدى المكتب الدولي أو على موقع الويبو التالي:
<.>www.wipo.int/pct/en/meetings/assemblies/reports.htm
وقد أشير إلى حذف حكم من أحكام النص النافذة في السابق فقط في الحاالت التي كان فيها ذلك
ضروريا لتفادي انقطاع الترقيم التسلسلي.
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الالئحة التنفيذية
لمعاهدة التعاون بشأن البراءات

(نص نافذ اعتبا ار من  1يوليو )2017
الفهرس

(*)

(**)

الجزء ألف :قواعد تمهيدية
القاعدة 1
1.1

مختصرات
معنى المختصرات

تفسير بعض الكلمات
القاعدة 2
"مودع الطلب"
1.2
"الوكيل"
2.2
(ثانيا)
"الممثل العام"
2.2
"التوقيع"
3.2
"فترة األولوية"
4.2

الجزء باء :القواعد المتعلقة بالفصل األول من المعاهدة
القاعدة 3
1.3
2.3
3.3
4.3
القاعدة 4
1.4
2.4
3.4
4.4
5.4
6.4
7.4
8.4

العريضة (شكلها)
استمارة العريضة
االستحصال على االستمارات
الجدول
التفاصيل

العريضة (محتوياتها)
المحتويات اإلجبارية والمحتويات االختيارية  -التوقيع
االلتماس
اسم االختراع
األسماء والعناوين
مودع الطلب
المخترع
الوكيل
الممثل العام

(*) المعتمدة في  19يونيو  1970والمعدلة في  14أبريل  1978وفي  3أكتوبر  1978وفي األول من مايو  1979وفي
 16يونيو  1980وفي  26سبتمبر 1980وفي  3يوليو  1981وفي  10سبتمبر  1982وفي  4أكتوبر  1983وفي 3
فبراير  1984وفي  28سبتمبر  1984وفي األول من أكتوبر  1985وفي  12يوليو 1991وفي  2أكتوبر  1991وفي 29
سبتمبر  1992وفي  29سبتمبر  1993وفي  3أكتوبر  1995وفي األول من أكتوبر  1997وفي  15سبتمبر  1998وفي
 29سبتمبر  1999وفي  17مارس  2000وفي  3أكتوبر  2000وفي  3أكتوبر 2001وفي األول من أكتوبر  2002وفي
األول من أكتوبر  2003وفي  5أكتوبر  2004وفي  5أكتوبر  2005وفي  3أكتوبر  2006وفي  12نوفمبر  2007وفي
 15مايو  2008وفي  29سبتمبر  2008وفي األول من أكتوبر  2009وفي  29سبتمبر  2010وفي  5أكتوبر 2011
وفي  9أكتوبر  2012وفي  2أكتوبر  2013وفي  30سبتمبر  2014وفي  14أكتوبر  2015وفي  11أكتوبر .2016
(**) ال يرد هذا الفهرس ومالحظات الناشر في النص األصلي ،وانما أضيف إليه تسهيالً الطالع القارئ.
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9.4
10.4
11.4
12.4
13.4
14.4
(ثانيا)
14.4
15.4
16.4
17.4
18.4
19.4

تعيين الدول ،أنواع الحماية ،البراءات الوطنية واإلقليمية
المطالبة باألولوية
اإلشااارة إلااى بحا سااابق أو تكملااة أو تكملااة جزئيااة أو طلاب رئيسااي أو سااند
رئيسي
مراعاة نتائج بح سابق

[تحذف]
[تحذف]

الدولي

اختيار إدارة البح
التوقيع
نقل حروف بعض الكلمات أو ترجمتها
اإلعالن ا ا ا ا ا ااات المتعلق ا ا ا ا ا ااة بالمتطلب ا ا ا ا ا ااات الوطني ا ا ا ا ا ااة المش ا ا ا ا ا ااار إليه ا ا ا ا ا ااا ف ا ا ا ا ا ااي
القاعدة (51ثانيا)(1أ)" "1إلى ""5
بيان التضمين باإلحالة
عناصر إضافية

القاعدة 5
1.5
2.5

الوصف
طريقة صياغة الوصف
الكشف عن تسلسل النوويدات أو الحوامض األمينية

القاعدة 8
1.8
2.8
3.8

الملخص
محتويات الملخص وشكله
الصورة
المبادئ الواجب االسترشاد بها لتحرير الملخص

القاعدة 6
1.6
2.6
3.6
4.6
5.6
القاعدة 7
1.7
2.7

مطالب الحماية
عدد مطالب الحماية وترقيمها
إشارات إلى أجزاء أخرى من الطلب الدولي
طريقة صياغة مطالب الحماية
المطالب التابعة للحماية
نماذج المنفعة
الرسوم
رسوم تخطيط سير العمل والرسوم البيانية
المهلة

القاعدة 9
1.9
2.9
3.9

العبارات ،إلخ .الواجب عدم استعمالها
تعريف
التنبيه إلى المخالفات
اإلشارة إلى المادة )6(21

المصطلحات والرموز
القاعدة 10
المصطلحات والرموز
1.10
الثبات
2.10
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القاعدة 11
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11

الشروط المادية للطلب الدولي
عدد النسخ
صالحية النسخ
األوراق الواجب استعمالها
األوراق المنفصلة ،إلخ.
قياس األوراق
الهوامش
ترقيم األوراق
ترقيم السطور
طريقة كتابة النصوص
استعمال الرسوم والصيغ والجداول في النصوص
الكلمات الواردة في الرسوم
التصحيحات ،إلخ.
الشروط الخاصة الواجب توفرها في الرسوم
المستندات الالحقة

ال اادولي

ارجم المطلوب ااة ألغا اراض البحا ا
اللغ ااة المح اارر به ااا الطل ااب ال اادولي والت ا ا
القاعدة 12
والنشر الدولي
اللغات المقبولة إليداع الطلبات الدولية
1.12
(ثانيا)
اللغااة المحااررة بهااا العناصاار واألج ازاء المقدمااة بناااء علااى القاعاادة  3.20أو
1.12
 5.20أو 6.20
(1.12ثالثا) لغة البيانات المقدمة بناء على القاعدة (13ثانيا)4
اللغة التي تحرر بها التغييرات المدخلة على الطلب الدولي
2.12
الترجمة المطلوبة ألغراض البح الدولي
3.12
الترجمة المطلوبة ألغراض النشر الدولي
4.12

القاعدة (12ثانيا) تقديم مودع الطلب وثائق تتعلق ببح سابق
(12ثانيا) 1تق ااديم م ااودع الطل ااب وث ااائق تتعل ااق ببحا ا س ااابق ف ااي ح ااال عريض ااة ق اادمت
بموجب القاعدة 12.4
(12ثانيا) 2طلب إدارة البح الدولي الحصول على وثائق تتعلاق ببحا ساابق فاي حاال
عريضة قدمت بموجب القاعدة 12.4
القاعدة 13
1.13
2.13
3.13
4.13
5.13

وحدة االختراع
شرط وحدة االختراع
الحاالت التي يعتبر فيها أن شرط وحدة االختراع قد استوفي
طريقة تحديد مطالب الحماية دون المساس بتقدير وحدة االختراع
المطالب التابعة للحماية
نماذج المنفعة
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القاعدة (13ثانيا) االختراعات المتصلة بالمواد البيولوجية
(13ثانيا) 1تعريف
(13ثانيا) 2اإلشارات (بصفة عامة)
(13ثانيا) 3اإلشارات :محتوياتها  -إغفال إدراج اإلشارة أو أي بيان
(13ثانيا) 4اإلشارات :مهلة تقديم البيانات
(13ثانيا) 5اإلش ااارات والبيانا ااات ألغ ا اراض دول ااة واح اادة أو أكثا اار م اان ال اادول المعيناااة -
اإلي ااداعات المختلف ااة لمختل ااف ال اادول المعين ااة  -اإلي ااداعات ل اادى م سس ااات
اإليداع غير المخطرة
(13ثانيا) 6تقديم العينات
(13ثانيا) 7المتطلبات الوطنية :اإلخطار والنشر
القاعدة (13ثالثا) الكشف عن تسلسل النوويدات أو الحوامض األمينية
(13ثالثا) 1اإلجراء لدى إدارة البح الدولي
(13ثالثا) 2اإلجراء لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي
المعين
(13ثالثا) 3الكشف التسلسلي لفائدة المكتب
ّ
رسم التحويل
القاعدة 14
رسم التحويل
1.14
القاعدة 15
1.15
2.15
3.15
4.15

رسم اإليداع الدولي
رسم اإليداع الدولي
مقدار الرسم
مهلة التسديد  -المبلغ المستحق
رد الرسوم

رسم البح
القاعدة 16
الحق في المطالبة بالرسوم
1.16
رد الرسوم
2.16
رد جزء من الرسوم
3.16
القاعدة (16ثانيا) تمديد مهل تسديد الرسوم
(16ثانيا) 1دعوة مكتب تسلم الطلبات
(16ثانيا) 2رسم عن الدفع المتأخر

وثيقة األولوية
القاعدة 17
االلتزام بتقديم نسخة عن الطلب الوطني أو الدولي السابق
1.17
إتاحة النسخ
2.17
مودع الطلب
القاعدة 18
محل اإلقامة والجنسية
1.18
[تحذف]
2.18
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3.18
4.18
القاعدة 19
1.19
2.19
3.19
4.19
القاعدة 20
1.20
2.20
3.20
4.20
5.20
6.20
7.20
8.20

تعدد مودعي الطلبات
معلوم ا ااات ع ا اان الش ا ااروط المنص ا ااوص عليه ا ااا ف ا ااي القا ا اوانين الوطني ا ااة بش ا ااأن
المودعين

مكتب تسلم الطلبات المختص
جهة إيداع الطلب
تعدد مودعي الطلبات
اإلشهار عن إحالة مهمات مكتب تسلم الطلبات
تحويل الطلب إلى المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات
تاريخ اإليداع الدولي
المعاينة بناء على المادة )1(11
المعاينة اإليجابية بناء على المادة )1(11
أوجه النقص بناء على المادة )1(11
المعاينة السلبية بناء على المادة )1(11
األجزاء غير الموجودة
تأكيد تضمين العناصر واألجزاء باإلحالة
المهلة
عدم التماشي مع القوانين الوطنية

إعداد النسخ
القاعدة 21
مس ولية مكتب تسلم الطلبات
1.21
إصدار نسخة مصدقة لمودع الطلب
2.21

تحويل النسخة األصلية والترجمة
القاعدة 22
اإلجراءات
1.22
[تحذف]
2.22
المهلة المشار إليها في المادة )3(12
3.22
إرسال صورة عن البح
القاعدة 23
اإلجراءات
1.23

والترجمة والكشف التسلسلي

القاعدة (23ثانيا) إرسال وثائق تتعلق ببح أو تصنيف سابق
(23ثانيا) 1إرس ا ااال وث ا ااائق تتعل ا ااق ببحا ا ا س ا ااابق ف ا ااي ح ا ااال عريض ا ااة ق ا اادمت بموج ا ااب
القاعدة 12.4
(23ثانيا) 2إرسال الوثائق المتعلقة ببح أو تصنيف سابق وفقا ألحكام القاعدة 2.41
القاعدة 24
1.24
2.24

تسلم المكتب الدولي للنسخة األصلية

[تحذف]

اإلخطار بتسلم النسخة األصلية
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تسلم إدارة البح الدولي صورة عن البح
القاعدة 25
اإلخطار بتسلم صورة عن البح
1.25

التحقق من بعض عناصر الطلب الدولي وتصحيحها في مكتب تسلم الطلبات
القاعدة 26
الدعوة الموجهة بناء على المادة ()1(14ب) إلجراء التصحيح
1.26
مهلة التصحيح
2.26
(ثانيا)
التحقق من الشروط بناء على المادة ()1(14أ)" "1و""2
2.26
التحقق من الشروط المادية بناء على المادة ()1(14أ)""5
3.26
(ثانيا)
توجيااه دعااوة بناااء علااى المااادة ()1(14ب) لتصااحيح أوجااه الاانقص بناااء علااى
3.26
القاعدة 11
(3.26ثالثا) الدعوة إلى تصحيح أوجه النقص بناء على المادة "1")4(3
اإلجراءات
4.26
قرار مكتب تسلم الطلبات
5.26

القاعدة (26ثانيا) تصحيح المطالبة باألولوية أو إضافتها
(26ثانيا) 1تصحيح المطالبة باألولوية أو إضافتها
(26ثانيا) 2أوجه النقص في المطالبة باألولوية
(26ثانيا) 3رد حق األولوية لدى مكتب تسلم الطلبات

القاعدة (26ثالثا) تصحيح اإلعالنات المقدمة بناء على القاعدة  17.4أو إضافتها
(26ثالثا) 1تصحيح اإلعالنات أو إضافتها
(26ثالثا) 2معالجة اإلعالنات
التخلف عن تسديد الرسوم
القاعدة 27
الرسوم
1.27

أوجه النقص التي يلحظها المكتب الدولي
القاعدة 28
مالحظة بشأن بعض أوجه النقص
1.28
الطلبات الدولية التي تعد مسحوبة
القاعدة 29
مالحظة مكتب تسلم الطلبات
1.29
[تحذف]
2.29
تنبيه مكتب تسلم الطلبات إلى بعض الوقائع
3.29
تبليغ النية على إصدار إعالن بناء على المادة )4(14
4.29
المهلة المحددة بناء على المادة )4(14
القاعدة 30
المهلة
1.30
الصور المطلوبة بناء على المادة 13
القاعدة 31
طلب الصور
1.31
إعداد الصور
2.31

تمديد آثار الطلب الدولي إلى بعض الدول الخلف
القاعدة 32
طلب تمديد الطلب الدولي إلى دولة خلف
1.32
آثار التمديد إلى الدولة الخلف
2.32
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حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة بالبح الدولي
القاعدة 33
حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة بالبح الدولي
1.33
المجاالت التي يجب أن يغطيها البح الدولي
2.33
تحديد مجاالت البح الدولي
3.33
الحد األدنى لمجموعة الوثائق
القاعدة 34
تعريف
1.34
القاعدة 35
1.35
2.35
3.35

اإلدارة المختصة بالبح الدولي
إدارة واحدة مختصة بالبح الدولي
إدارات عديدة مختصة بالبح الدولي
عنا اادما يك ا ااون المكتا ااب ال ا اادولي مكتبا ااا لتس ا االم الطلبا ااات بن ا اااء علا ااى القاعاا اادة
(1.19أ)""3
المتطلبات الدنيا المطلوبة من إدارات البح الدولي
تعريف المتطلبات الدنيا

القاعدة 40
1.40
2.40
القاعدة 41
1.41
2.41

انعدام وحدة االختراع (البح الدولي)
الدعوة إلى تسديد الرسوم اإلضافية والمهلة
الرسوم اإلضافية
مراعاة نتائج بح وتصنيف سابق
مراعاة نتائج بح سابق في حال عريضة قدمت بموجب القاعدة 12.4
مراعاة نتائج بح وتصنيف سابق في الحاالت األخرى

القاعدة 36
1.36
القاعدة 37
1.37
2.37
القاعدة 38
1.38
2.38
3.38
القاعدة 39
1.39

االسم الناقص أو المعيب
االسم الناقص
وضع االسم
الملخص الناقص أو المعيب
الملخص الناقص
وضع الملخص
تعديل الملخص
موضوع البح بناء على المادة ()2(17أ)""1
تعريف

القاعدة 42
1.42
القاعدة 43
1.43
2.43
3.43
4.43
5.43

المهلة المحددة إلعداد البح الدولي
المهلة المحددة إلعداد البح الدولي
تقرير البح الدولي
التعيينات
التواريخ
التصنيف
اللغة
النصوص المستشهد بها
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القاعدة

مجاالت البح
6.43
(ثانيا)
النظر في تصحيح األخطاء السافرة
6.43
مالحظات بخصوص وحدة االختراع
7.43
الموظف المصرح له
8.43
عناصر إضافية
9.43
الشكل
10.43
(43ثانيا) الرأي المكتوب إلدارة البح الدولي
(43ثانيا) 1الرأي المكتوب

إرسال تقرير البح الدولي والرأي المكتوب ،الخ.
القاعدة 44
صور عن التقرير أو عن اإلعالن والرأي المكتوب
1.44
االسم أو الملخص
2.44
صور عن الوثائق المستشهد بها
3.44

القاعدة (44ثانيا) التقرير التمهيدي الدولي إلدارة البح الدولي عن األهلية للبراءة
(44ثانيا) 1إصدار التقرير – إرسال التقرير إلى المودع
المعينة
(44ثانيا) 2تحويل التقرير إلى المكاتب
ّ
المعينة
(44ثانيا) 3الترجمة لفائدة المكاتب
ّ
(44ثانيا) 4مالحظات عن الترجمة
ترجمة تقرير البح
القاعدة 45
اللغات
1.45

الدولي

القاعدة (45ثانيا) البحو اإلضافية الدولية
(45ثانيا) 1التماس البح اإلضافي
(45ثانيا) 2رسم المعالجة للبح اإلضافي
(45ثانيا) 3رسم البح اإلضافي
(45ثانيا) 4التحقّااق ماان التماااس البح ا اإلضااافي وتصااحيح أوجااه الاانقص والتااأخير فااي
تسديد الرسوم واإلرسال إلى اإلدارة المحددة ألغراض البح اإلضافي
(45ثانيا) 5بدء البح اإلضافي الدولي وأساسه ونطاقه
(45ثانيا) 6وحدة االختراع
(45ثانيا) 7تقرير البح اإلضافي الدولي
(45ثانيا) 8إرسال تقرير البح اإلضافي الدولي وأثره
(45ثانيا) 9إدارات البح الدولي المختصة بإجراء البح اإلضافي الدولي
تعديل المطالب لدى المكتب الدولي
القاعدة 46
المهلة
1.46
مكان اإليداع
2.46
اللغة الواجب تحرير التعديالت بها
3.46
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4.46
5.46

اإلعالن
طريقة تقديم التعديالت

القاعدة 47
1.47
2.47
3.47
4.47

إبالغ المكاتب المعينة
اإلجراءات
الصور
اللغات
االلتماس الصريح بناء على المادة  )2(23قبل النشر الدولي

القاعدة 49
1.49
2.49
3.49

الصور والتراجم والرسوم بناء على المادة 22
اإلخطار
اللغات
اإلعالن ااات الص ااادرة بن اااء عل ااى الم ااادة  - 19البيان ااات المقدم ااة بن اااء عل ااى
القاعدة (13ثانيا)4
استعمال استمارة وطنية
محتويات الترجمة وشروطها المادية
رد الحقوق بعد إغفال أداء األعمال المشار إليها في المادة 22
ّ

القاعدة 48
1.48
2.48
3.48
4.48
5.48
6.48

4.49
5.49
6.49

النشر الدولي
الشكل والوسائل
المحتويات
لغات النشر
النشر المسبق بناء على طلب مودع الطلب
تبليغ النشر الوطني
نشر بعض الوقائع

القاعدة (49ثانيا) البيانات المتعلقة بالحماية المنشودة ألغراض المعالجة الوطنية
(ثانيا)
عينة من الحماية
 1 49اختيار أنواع م ّ
(49ثانيا) 2موعد تقديم البيانات

القاعدة (49ثالثا) أثاار رد حااق األولويااة لاادى مكتااب تساالم الطلبااات ورد حااق األولويااة لاادى المكتااب
المعين
ّ
(49ثالثا) 1أثر رد حق األولوية لدى مكتب تسلم الطلبات
المعين
(49ثالثا) 2رد حق األولوية في المكتب
ّ
الحق المنصوص عليه في المادة )3(22
القاعدة 50
ممارسة الحق
1.50
المراجعة بمعرفة المكاتب المعينة
القاعدة 51
المهلة المحددة لطلب إرسال الصور
1.51
صورة عن اإلخطار
2.51
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3.51

المهلة المحددة لتسديد الرسم الوطني وتقديم الترجمة

القاعدة (51ثانيا) بعض المتطلبات الوطنية المقبولة بناء على المادة 27
(51ثانيا) 1بعض المتطلبات الوطنية المقبولة
(51ثانيا) 2بعض الظروف التي ال يجوز فيها المطالبة بوثائق أو أدلة
(51ثانيا) 3إمكانية استيفاء المتطلبات الوطنية
تعديل المطالب والوصف والرسوم لدى المكاتب المعينة
القاعدة 52
المهلة
1.52

الجزء جيم :القواعد المتعلقة بالفصل الثاني من المعاهدة
القاعدة 53
1.53
2.53
3.53
4.53
5.53
6.53
7.53
8.53
9.53
القاعدة 54
1.54
2.54
3.54
4.54
القاعدة
القاعدة

القاعدة
القاعدة

طلب الفحص التمهيدي الدولي
الشكل
المحتويات
االلتماس
مودع الطلب
الوكيل أو الممثل العام
تحديد الطلب الدولي
اختيار الدول
التوقيع
بيان عن التعديالت

مودع الطلب المصرح له بتقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي
محل اإلقامة والجنسية
الحق في تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي
الطلبات الدولية المودعة لدى المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات
مودع الطلب غير المصرح له بتقديم طلب للفحص التمهيدي الدولي

(54ثانيا) مهلة تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي
(54ثانيا) 1مهلة تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي
اللغات (الفحص التمهيدي الدولي)
55
لغة طلب الفحص التمهيدي الدولي
1.55
ترجمة الطلب الدولي
2.55
ترجمة التعديالت
3.55
[تحذف]
56
رسم المعالجة
57
االلتزام بالدفع
1.57
مقدار الرسم
2.57
مهلة التسديد  -المبلغ المستحق
3.57
رد الرسم
4.57
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رسم الفحص التمهيدي
القاعدة 58
الحق في طلب دفع الرسم
1.58
[تحذف]
2.58
رد الرسم
3.58

القاعدة (58ثانيا) تمديد مهلة تسديد الرسوم
(58ثانيا) 1دعوة إدارة الفحص التمهيدي الدولي
(58ثانيا) 2رسم عن الدفع المتأخر

اإلدارة المختصة بالفحص التمهيدي الدولي
القاعدة 59
طلبات الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في المادة ()2(31أ)
1.59
طلبات الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في المادة ()2(31ب)
2.59
تحويا اال طلا ااب الفحا ااص التمهيا اادي الا اادولي إلا ااى اإلدارة المختصا ااة با ااالفحص
3.59
التمهيدي الدولي
بعض أوجه النقص في طلب الفحص التمهيدي الدولي
القاعدة 60
أوجه النقص في طلب الفحص التمهيدي الدولي
1.60
القاعدة 61
1.61
2.61
3.61
4.61

تبليغ طلب الفحص التمهيدي الدولي واالختيارات
تبليغ المكتب الدولي ومودع الطلب
تبليغ المكاتب المختارة
المعلومات المقدمة لمودع الطلب
النشر في الجريدة

تماات بناااء
القاعدة 62
صااورة عاان الارأي المكتااوب إلدارة البحا الاادولي وعاان التعااديالت التااي ّ
على المادة  19إلدارة الفحص التمهيدي الدولي
تماات قباال
1 .62
صااورة عاان ال ارأي المكتااوب إلدارة البح ا الاادولي وعاان التعااديالت التااي ّ
إيداع طلب الفحص التمهيدي الدولي
تمت بعد إيداع طلب الفحص التمهيدي الدولي
2.62
التعديالت التي ّ

القاعدة (62ثانيا) ترجمة الرأي المكتوب إلدارة البح
(62ثانيا) 1الترجمة والمالحظات

الدولي لفائدة إدارة الفحص التمهيدي الدولي

الشروط الدنيا المطلوبة من إدارة الفحص التمهيدي الدولي
القاعدة 63
تعريف الشروط الدنيا
1.63

تحديد حالة التقنية الصناعية السابقة ألغراض إجراء الفحص التمهيدي الدولي
القاعدة 64
حالة التقنية الصناعية السابقة
1.64
الحاالت التي ال يجرى فيها الكشف كتابة
2.64
بعض الوثائق المنشورة
3.64
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النشاط االبتكاري أو عدم البداهة
القاعدة 65
العالقة بحالة التقنية الصناعية السابقة
1.65
التاريخ المعني
2.65

اإلجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي
القاعدة 66
أساس الفحص التمهيدي الدولي
1.66
(ثانيا)
الرأي المكتوب إلدارة البح الدولي
1.66
الرأي المكتوب إلدارة الفحص التمهيدي الدولي
2.66
الرد الرسمي على إدارة الفحص التمهيدي الدولي
3.66
الفرص اإلضافية لتقديم التعديالت أو الحجج
4.66
(ثانيا)
أخذ التعديالت والحجج وتصحيحات األخطاء السافرة بعين االعتبار
4.66
التعديالت
5.66
االتصاالت غير الرسمية بمودع الطلب
6.66
صورة وترجمة عن الطلب السابق المطالب بأولويته
7.66
شكل التعديالت
8.66
اللغة التي تحرر بها التعديالت
9.66
موضوع الفحص بناء على المادة ()4(34أ)""1
القاعدة 67
تعريف
1.67
القاعدة 68
1.68
2.68
3.68
4.68
5.68

انعدام وحدة االختراع (الفحص التمهيدي الدولي)
عدم الدعوة إلى الحد من المطالب أو الدفع
الدعوة إلى الحد من المطالب أو الدفع
الرسوم اإلضافية
اإلجراءات المتخذة في حالة الحد من المطالب على وجه غير كاف
االختراع الرئيسي

القاعدة 70

التقري اار التمهي اادي ال اادولي ع اان األهلي ااة للبا اراءة إلدارة الفح ااص التمهي اادي ال اادولي
(تقرير الفحص التمهيدي الدولي)
تعريف
أساس التقرير
التحديد
التواريخ
التصنيف
البيان الصادر بناء على المادة )2(35

بدء الفحص التمهيدي الدولي والمهلة المحددة له
القاعدة 69
بدء الفحص التمهيدي الدولي
1.69
المهلة المحددة للفحص التمهيدي الدولي
2.69

1.70
2.70
3.70
4.70
5.70
6.70
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7.70
8.70
9.70
10.70
11.70
12.70
13.70
14.70
15.70
16.70
17.70

النصوص المستشهد بها بناء على المادة )2(35
اإليضاحات المقدمة بناء على المادة )2(35
الكشف غير المكتوب
بعض الوثائق المنشورة
بيان التعديالت
ذكر بعض أوجه النقص ومسائل أخرى
مالحظات بشأن وحدة االختراع
الموظف المصرح له
الشكل  -العنوان
مرفقات التقرير
اللغة التي يحرر بها التقرير والمرفقات

إرسال تقرير الفحص التمهيدي الدولي
القاعدة 71
المرسل إليه
1.71
صورة عن الوثائق المستشهد بها
2.71

ترجمة تقرير الفحص التمهيدي الدولي والرأي المكتوب إلدارة البح
القاعدة 72
اللغات
1.72
إعداد صور عن الترجمات لمودع الطلب
2.72
(ثانيا)
ترجم ا ااة الا ا ارأي المكت ا ااوب إلدارة البحا ا ا ال ا اادولي كم ا ااا ه ا ااو مع ا ا ّاد بن ا اااء عل ا ااى
2.72
القاعدة (43ثانيا)1
مالحظات بشأن الترجمة
3.72
إرسال تقرير الفحص التمهيدي الدولي أو الرأي المكتوب إلدارة البح
القاعدة 73
إعداد الصور
1.73
إرسال الوثائق إلى المكاتب المختارة
2.73

الدولي

الدولي

ترجمة مرفقات تقرير الفحص التمهيدي الدولي وارسالها
القاعدة 74
محتويات الترجمة ومهلة إرسالها
1.74
القاعدة 75
القاعدة 76
1.76
2.76
3.76
4.76
5.76

[تحذف]

ترجم ااة وثيق ااة األولوي ااة وتطبي ااق بع ااض القواع ااد عل ااى اإلجا اراءات ل اادى المكات ااب
المختارة

[تحذف]
[تحذف]
[تحذف]

المهلة المحددة لترجمة وثيقة األولوية
تطبيق بعض القواعد على اإلجراءات لدى المكاتب المختارة
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الحق المنصوص عليه في المادة ()1(39ب)
القاعدة 77
ممارسة الحق
1.77

تعديل المطالب والوصف والرسوم لدى المكاتب المختارة
القاعدة 78
المهلة
1.78
[تحذف]
2.78
نماذج المنفعة
3.78

الجزء دال :القواعد المتعلقة بالفصل الثال من المعاهدة
التقويم
القاعدة 79
تحديد التواريخ
1.79
القاعدة 80
1.80
2.80
3.80
4.80
5.80
6.80
7.80

حساب المهل
المهل المحددة بالسنوات
المهل المحددة باألشهر
المهل المحددة باأليام
التواريخ المحلية
انقضاء المهلة في يوم عطلة
تاريخ المستندات
نهاية يوم العمل

تعديل المهل المحددة في المعاهدة
القاعدة 81
اقتراحات
1.81
ق اررات الجمعية
2.81
التصويت بالمراسلة
3.81

عدم انتظام خدمات البريد
القاعدة 82
التأخير في تسليم البريد أو فقده
1.82

القاعدة (82ثانيا) اعتذار الدولة المعينة أو المختارة عن تأخرها في مراعاة بعض المهل
(82ثانيا) 1معنى "المهلة" في المادة )2(48
(82ثانيا) 2استرداد الحقوق واألحكام األخرى التي تطبق عليها المادة )2(48
القاعدة (82ثالثا) تصحيح األخطاء التي يرتكبها مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي
(82ثالثا) 1األخطاء المتعلقة بتاريخ اإليداع الدولي وبالمطالبة باألولوية
القاعدة 82

(رابعا)

عذر التأخر في مراعاة المهل

(82رابعا) 1عذر التأخر في مراعاة المهل

حق التصرف أمام اإلدارات الدولية
القاعدة 83
إثبات الحق
1.83
(ثانيا)
عندما يكون المكتب الدولي مكتب تسلم الطلبات
1.83
اإلبالغ
2.83
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الجزء هاء :القواعد المتعلقة بالفصل الخامس من المعاهدة
القاعدة
القاعدة
القاعدة

القاعدة
القاعدة

القاعدة

مصاريف الوفود
المصاريف التي تتحملها الحكومات
عدم توفر النصاب القانوني في الجمعية
التصويت بالمراسلة
الجريدة
المحتويات
اللغات – شكل النشر وسائله  -التوقيت
دورية النشر
البيع
العنوان
التفاصيل األخرى
تبليغ المنشورات
تبليغ المنشورات بناء على التماس
تعديل الالئحة التنفيذية
شرط التصويت باإلجماع

84
1.84
85
1.85
86
1.86
2.86
3.86
4.86
5.86
6.86
87
1.87
88
1.88
[تحذف]
2.88
شرط عدم معارضة بعض الدول
3.88
اإلجراءات
4.88
التعليمات اإلدارية
89
النطاق
1.89
المصدر
2.89
النشر والدخول حيز التنفيذ
3.89

الجزء واو :القواعد المتعلقة بعدة فصول من المعاهدة

القاعدة (89ثانيا) إي ا ااداع الطلب ا ااات الدولي ا ااة والمس ا ااتندات األخ ا اارى ومعالجته ا ااا وتحويله ا ااا ف ا ااي ش ا ااكل
إلكتروني أو بوسائل إلكترونية
(89ثانيا) 1الطلبات الدولية
(89ثانيا) 2المستندات األخرى
(89ثانيا) 3التحويل بين المكاتب
القاعدة (89ثالثا) النسخ المعدة في شكل إلكتروني عن المستندات المودعة على الورق
(89ثالثا) 1النسخ المعدة في شكل إلكتروني عن المستندات المودعة على الورق
الوكالء والممثلون العامون
القاعدة 90
تعيين الوكيل
1.90
الممثل العام
2.90
اآلثااار المترتبااة علااى األعمااال التااي يباشاارها الااوكالء والممثلااون العااامون أو
3.90
تباشر لمصلحتهم
طريقة تعيين الوكيل أو الممثل العام
4.90
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5.90
6.90

التوكيل العام
اإللغاء والعدول

القاعدة (90ثانيا) السحب
(90ثانيا) 1سحب الطلب الدولي
(90ثانيا) 2سحب التعيينات
(90ثانيا) 3سحب المطالبة باألولوية
(90ثانيا)(3ثانيا) سحب التماس البح اإلضافي
(90ثانيا) 4سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو االختيارات
(90ثانيا) 5التوقيع
(90ثانيا) 6أثر السحب
(90ثانيا) 7الحق المنصوص عليه في المادة ()4(37ب)

تصحيح األخطاء السافرة الواردة في الطلب الدولي والمستندات األخرى
القاعدة 91
تصحيح األخطاء السافرة
1.91
التماس التصحيح
2.91
التصريح بالتصحيح وأثر التصحيح
3.91
القاعدة 92
1.92
2.92
3.92
4.92

المراسالت
ضرورة إرفاق كتاب بالمستند وتوقيعه
اللغات
إرسال البريد من المكاتب الوطنية والمنظمات الحكومية الدولية
استعمال التلغراف والمبرقة الكاتبة وجهاز الفاكس ،الخ.

القاعدة 93
1.93
2.93
3.93
4.93

حفظ الملفات والسجالت
مكتب تسلم الطلبات
المكتب الدولي
إدارات البح الدولي والفحص التمهيدي الدولي
النسخ

القاعدة (92ثانيا) تسا ااجيل التغيي ا ارات المتعلقا ااة با اابعض البيانا ااات فا ااي العريضا ااة أو طلا ااب الفحا ااص
التمهيدي الدولي
(92ثانيا) 1تسجيل التغييرات من قبل المكتب الدولي

القاعدة (93ثانيا) طريقة تحويل الوثائق
(93ثانيا) 1التحويل بناء على االلتماس  -التحويل عبر مكتبة رقمية

إمكانية االطالع على الملفات
القاعدة 94
إمكانية االطالع على الملف المحفوظ لدى المكتب الدولي
1.94
(ثانيا)
إمكانية االطالع على الملف المحفوظ لدى مكتب تسلم الطلبات
1.94
(ثالثا)
إمكانية االطالع على الملف المحفوظ لدى إدارة البح الدولي
1.94
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إمكانية االطالع على الملف المحفوظ لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي
2.94
(ثانيا)
إمكانية االطالع على الملف المحفوظ لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي
2.94
إمكانية االطالع على الملف المحفوظ لدى المكتب المختار
3.94
إمكانية االطالع على الملف المحفوظ لدى مكتب تسلم الطلبات

المعينة والمكاتب المختارة
تلقي المعلومات والنصوص المترجمة من المكاتب
القاعدة 95
ّ
المعينا ااة والمكاتا ااب
المعلوما ااات المتعلقا ااة بحا اادو اإلج ا اراءات فا ااي المكاتا ااب
1.95
ّ
المختارة
االلتزام بتقديم صور عن النصوص المترجمة
2.95
جدول الرسوم
القاعدة 96
جدول الرسوم المرفق بالالئحة التنفيذية
1.96

جدول الرسوم
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الجزء ألف
قواعد تمهيدية
القاعدة 1
مختصرات

معنى المختصرات

1.1

(أ)

يقصد بكلمة "المعاهدة" في هذه الالئحة التنفيذية معاهدة التعاون بشأن البراءات.

تشااير كلمااة "الفصاال" فااي هااذه الالئحااة التنفيذيااة إلااى فصاال محاادد فااي المعاهاادة .كمااا
(ب)
تشير كلمة "المادة" إلى مادة محددة في المعاهدة.
القاعدة 2
تفسير بعض الكلمات

"مودع الطلب"

1.2

تعنااي عبااارة "مااودع الطلااب" أيضااا وكياال مااودع الطلااب أو أي شااخص آخاار يمثاال مااودع الطلااب،
حيثمااا ورد اسااتعمالها ،مااا لاام يسااتنتج خااالف ذلااك بوضااوح ماان نااص الحكاام أو ماان طابعااه ،أو ماان سااياق
الكااالم الااذي تسااتعمل فيااه هااذه العبااارة كمااا هااي الحااال بخاصااة إذا كااان نااص الحكاام يشااير إلااى محاال إقامااة
مودع الطلب أو إلى جنسيته.

"الوكيل"

2.2

تعني كلمة "الوكيل" الوكيل الذي يتم اختيااره بنااء علاى القاعادة  ،1.90حيثماا ورد اساتعمالها ،ماا
لم يستنتج خالف ذلك بوضوح من نص الحكم أو من طابعه ،أو مان ساياق الكاالم الاذي تساتعمل فياه هاذه
الكلمة.
2.2

(ثانيا)

"الممثل العام"

تعني عبارة "الممثل العام" مودع الطلاب الاذي ياتم اختيااره كممثال عاام أو يعتبار كاذلك بنااء علاى
القاعدة  ،2.90حيثما ورد استعمالها.
3.2

"التوقيع"

إذا كان القانون الوطني الذي يطبقه مكتب تسلم الطلبات أو اإلدارة المختصة بالبحا الادولي أو
بالفحص التمهيدي الدولي يتطلب استعمال خاتم معين بدال من التوقياع ،فاإن كلماة "التوقياع" تعناي "الخااتم"
ألغراض عمل المكتب أو اإلدارة اآلنف ذكرهما ،حيثما ورد استعمالها.
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4.2

"فترة األولوية"

يفسر اصطالح "فترة األولوية" ،متى اساتعمل مقترناا بمطالباة باألولوياة ،بماا معنااه فتارة
(أ)
 12شه ار اعتبا ار من تاريخ الطلب األسبق الذي تكون أولويته محل تلك المطالبة .وال تشمل تلك الفترة ياوم
إيداع الطلب السابق.
(ب)

تطبق القاعدة  5.80على فترة األولوية مع ما يلزم من تبديل.

الجزء باء
القواعد المتعلقة بالفصل األول من المعاهدة
القاعدة 3
العريضة (شكلها)
1.3

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

2.3

االستحصال على االستمارات

يستحصاال مودعااو الطلبااات مجانااا علااى نسااخ عاان االسااتمارة المطبوعااة س اواء ماان مكتااب تساالم
الطلبات أو من المكتب الدولي بناء على رغبة المكتب األول.
3.3

الجدول
(أ)

تشتمل العريضة على جدول يبين فيه ما يأتي:

" "1العدد اإلجماالي ألوراق الطلاب الادولي وعادد أوراق كال عنصار مان هاذا الطلاب،
أي العريضااة والوصااف (علااى أن يااذكر علااى حاادة عاادد الصاافحات المخصصااة فااي الوصااف ألي كشااف
تسلسلي) ومطالب الحماية والرسوم والملخص؛
" "2أن الطلااب الاادولي كمااا تاام إيداعااه قااد أرفااق بااه توكياال رساامي (أي سااند تعي ااين
الوكيل أو الممثل العام) أو صورة عن توكيل عام أو وثيقة أولوية أو كشف تسلسلي في شكل إلكتروني أو
إيصال عن الرسوم المسددة أو أي مستند آخر (يحدد في الجدول) عند االقتضاء؛
" "3رقم صورة الرسوم التي يقترح مودع الطلب نشرها باالقتران بالملخص عند نشره،
علما بأنه يجوز لمودع الطلب اقتراح أكثر من صورة في بعض الحاالت االستثنائية.
يتعااين عل ااى مااودع الطل ااب اس ااتكمال الجاادول ،واال أدخ اال علي ااه مكتااب تس االم الطلبا اات
(ب)
البيانات الضرورية ،دون أن يبين الرقم المشار إليه في الفقرة (أ)"."3
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4.3

التفاصيل

مااع م ارعاااة القاعاادة  ،3.3يجااري الاانص علااى تفاصاايل اسااتمارة العريضااة المطبوعااة وأيااة عريضااة
تقدم في شكل نسخة مطبوعة على حاسوب في التعليمات اإلدارية.
القاعدة 4
العريضة (محتوياتها)
1.4

المحتويات اإلجبارية والمحتويات االختيارية  -التوقيع
(أ)

يجب أن تشتمل العريضة على ما يأتي:
""1

التماس؛

""2

اسم االختراع؛

""3

بيانات عن مودع الطلب وعن الوكيل إن وجد؛

" "4بيانااات عاان المختاارع إذا تطلااب القااانون الااوطني لدولااة معينااة علااى األقاال إبااالغ
اسم المخترع عند إيداع طلب وطني.
(ب)

عند االقتضاء ،يجب أن تشتمل العريضة على ما يأتي:
""1

""2
و(12ثانيا)(1ج) و(و)؛
""3
""4
(ج)

مطالبة باألولوية؛
بيانااات متعلقااة ببح ا سااابق وفقااا لمااا هااو منصااوص عليااه فااي القاعاادتين "1"12.4
إشارة إلى طلب رئيسي أو إلى براءة رئيسية؛
إشارة إلى إدارة البح

الدولي المختصة التي يختارها مودع الطلب.

يجوز أن تشتمل العريضة على ما يأتي:

" "1بيانااات متعلقااة بااالمخترع إذا لاام يتطلااب القااانون الااوطني أليااة دولااة معينااة إبااالغ
اسم المخترع عند إيداع طلب وطني؛
" "2التماااس مرفااوع إلااى مكتااب تساالم الطلبااات لكااي يعااد ويرساال وثيقااة األولويااة إلااى
المكتب الدولي إذا كان الطلب المطالب بأولويته قد أودع لدى المكتب الوطني أو اإلدارة الحكومياة الدولياة
التي هي مكتب تسلم الطلبات؛
""3

اإلعالنات وفقا لما هو منصوص عليه في القاعدة 17.4؛

""4

بيان وفقا لما هو منصوص عليه في القاعدة 18.4؛
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(د)
2.4

""5

التماس لرد حق األولوية؛

""6

بيان وفقا لما هو منصوص عليه في القاعدة ."2"12.4

يجب توقيع العريضة.

االلتماس

يجااب أن يكااون الغاارض ماان االلتماااس علااى النحااو الاوارد ذكاره أدناااه ،وماان المستحساان أن يحاارر
علااى الوجااه اآلتااي" :يلااتمس الموقااع أدناااه أن يجااري تناااول هااذا الطلااب الاادولي وفقااا لمعاهاادة التعاااون بشااأن
البراءات".
3.4

اسم االختراع

يجااب أن يكااون اساام االختاراع مقتضاابا (ويستحساان أن يتاراوح عاادد كلماتااه مااا بااين كلمتااين وساابع
كلمات إن كان موضوعا باإلنكليزية أو مترجما إلى اإلنكليزية) ،كما يجب أن يكون دقيقا.
4.4

األسماء والعناوين

يجب بيان أسماء األشخاص الطبيعيين بناء على اسام العائلاة واالسام الشخصاي ،علاى
(أ)
أن يذكر اسم العائلة قبل االسم الشخصي.
(ب)

يجب بيان أسماء األشخاص المعنوية بناء على التسمية الرسمية الكاملة.

يجب بيان العناوين بناء على الشاروط العادياة لضامان توزياع البرياد علاى وجاه السارعة
(ج)
على العناوين الموضحة .وعلى كل حاال ،يجاب أن تتضامن العنااوين كال الوحادات اإلدارياة المناسابة ،بماا
فااي ذلااك رقاام المناازل إن وجااد .واذا كااان القااانون الااوطني للدولااة المعينااة ال يتطلااب بيااان رقاام المناازل ،فااإن
التخلف عن بيان هذا الرقم لن يكون له أي أثر في هذه الدولة .ومن أجل االتصاال ساريعا بماودع الطلاب ،مان
الموصااى بااه ذكاار عن اوان الطابعااة الالساالكية وكااذلك أرقااام الهاااتف والفاااكس أو ذكاار المعلومااات المتعلقااة
بوسائل االتصال المماثلة األخرى لمودع الطلب ،أو الوكيل أو الممثل العام عند االقتضاء.
يجوز لكال ماودع طلاب أو مختارع أو وكيال أن ياذكر عنوانااً واحاداً لاه .أماا إذا لام يعاين أي
(د)
وكيل لتمثيل مودع الطلب أو مودعي الطلب كافاة إن كاانوا أكثار مان واحاد ،فاإن ماودع الطلاب أو الممثال العاام
إن كااان هناااك أكثاار ماان مااودع واحااد يجااوز لااه أن يااذكر عنوانااا إضااافيا ترساال إليااه اإلخطااارات عااالوة علااى أي
عنوان آخر يكون مذكو ار في العريضة.
5.4

مودع الطلب
(أ)

يجب بيان ما يلي في العريضة:
""1

االسم،

""2

العنوان،
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""3

الجنسية ومحل اإلقامة

للمودع أو لكل مودع إن كان هناك أكثر من مودع.
(ب)

يجب بيان جنسية مودع الطلب بذكر اسم الدولة التي هو واحد من مواطنيها.

(ج)

يجب بيان محل إقامة مودع الطلب بذكر اسم الدولة التي يقيم فيها.

يجوز بيان ماودعين مختلفاين فاي العريضاة عان دول معيناة مختلفاة .وفاي هاذه الحالاة،
(د)
يجب أن يبين في العريضة المودع أو المودعون عن كل دولة أو مجموعة دول معينة.
إذا كان المودع مسجال لدى المكتب الوطني الذي يعمل بصافته مكتباا لتسالم الطلباات،
(ه)
جاز أن يبيَّن في العريضة رقم تسجيل المودع أو غير ذلك من البيانات المسجلة باسمه.
6.4

المخترع

فااي حالااة تطبيااق القاعاادة (1.4أ)" "4أو (ج)" "1ماان هااذه الالئحااة ،يجااب أن يبا ّاين فااي
(أ)
العريضة اسم المخترع وعنوانه ،وفي حالة وجود عدة مخترعين ،يجب بيان اسم كل واحد منهم وعنوانه.
إذا كااان مااودع الطلااب هااو المختاارع فااي الوقاات ذاتااه ،وجااب أن تشااتمل العريضااة علااى
(ب)
إعالن بهذا المعنى ،بدال من كتابة البيانات الوارد ذكرها في الفقرة (أ).
إذا اختلفت متطلبات القوانين الوطنية للادول المعيناة ،جااز ذكار أشاخاص مختلفاين فاي
(ج)
العريضااة كمختاارعين بالنساابة إلااى الاادول المعينااة المختلفااة .وفااي هااذه الحالااة ،يجااب أن تتضاامن العريضااة
إعالنا منفصال عن كل دولة أو مجموعة دول معينة يعد فيها شخص معين أو عدة أشخاص معينين أو هذا
الشخص نفسه أو ه الء األشخاص أنفسهم بمثابة المخترع أو المخترعين.
7.4

الوكيل
(أ)

في حالة تعيين وكيل ،يجب بيان ذلك في العريضة وذكر اسمه وعنوانه.

إذا كان الوكيل مسجال لدى المكتب الوطني الذي يعمال بصافته مكتباا لتسالم الطلباات،
(ب)
جاز أن يبيَّن في العريضة رقم تسجيل الوكيل أو غير ذلك من البيانات المسجلة باسمه.
8.4

الممثل العام
في حالة تعيين ممثل عام ،يجب بيان ذلك في العريضة.

9.4

تعيين الدول – أنواع الحماية – البراءات الوطنية واإلقليمية
(أ)

الدولي؛

يجب أن يشمل إيداع العريضة ما يلي:
""1

تعي ااين ك اال ال اادول المتعاق اادة الت ااي تك ااون ملتزم ااة بالمعاه اادة ف ااي ت اااريخ اإلي ااداع
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" "2بيان ااً بااأن الطلااب الاادولي يرمااي إلااى الحصااول علااى كاال أن اواع الحمايااة المتاحااة
معينة تنطبق عليها المادة  43أو 44؛
بتعيين الدولة ،بالنسبة إلى كل دولة ّ
" "3بيان ااً بااأن الطلااب الاادولي يرمااي إلااى الحصااول علااى ب اراءة إقليميااة ،وعلااى ب اراءة
وطنية أيضاً ما لم ِ
تسر المادة  ،)2(45بالنسبة إلى كل دولة معينة تنطبق عليها المادة .)1(45
إذا كااان القااانون الااوطني لدولااة متعاقاادة ياانص ،فااي  5أكتااوبر  ،2005علااى أن إيااداع
(ب)
تعيين تلاك الدولاة ومطالباةأ بأولوياة طلاب وطناي ساابق يساري مفعولاه فاي تلاك الدولاة،
طلب دولي ،يرد فيه
ُ
ي ا دي إلااى توقااف مفعااول الطلااب الااوطني السااابق مااع العواقااب ذاتهااا المترتبااة علااى سااحب الطلااب الااوطني
السااابق ،جاااز أن تحتااوي أيااة عريضااة تاارد فيهااا المطالبااة بطلااب وطنااي سااابق مااودع فااي تلااك الدولااة ،علااى
اب المع ّاي ُن المكتاب الادولي،
بيان بعدم تعياين تلاك الدولاة ،باالرغم مان الفقارة (أ)" ،"1شاريطة أن يخطار المكت ُ
في موعد أقصاه  5يناير  ،2006بأن هذه الفقرة تنطبق على تعيين تلك الدولاة وأن اإلخطاار لام يازل نافاذا
1
في تاريخ اإليداع الدولي .ويتولى المكتب الدولي نشر تلك المعلومة في الجريدة في أقرب فرصة.
10.4

المطالبة باألولوية

يجااوز أن يحتااوي أي إعااالن مشااار إليااه فااي المااادة "( )1(8المطالبااة باألولويااة") علااى
(أ)
مطالب ااة بأولوي ااة طل ااب س ااابق واح ااد أو أكث اار أودع ف ااي أي بل ااد ط اارف ف ااي اتفاقي ااة ب اااريس لحماي ااة الملكي ااة
الصناعية أو ألغراض ذلك البلد أو لدى أي عضو من أعضاء منظمة التجارة العالمية ليس طرفا فاي تلاك
االتفاقية أو ألغراض ذلك العضو .ويتعيَّن إدراج أياة مطالباة باألولوياة فاي العريضاة .وهاي تتكاون مان بياان يفياد
المطالبة بأولوية طلب سابق ،ويذكر فيه ما يأتي:
""1

التاريخ الذي أودع فيه الطلب السابق؛

""2

رقم الطلب السابق؛

" "3البلد الطرف في اتفاقية باريس لحماياة الملكياة الصاناعية أو العضاو فاي منظماة
التجارة العالمية غير الطرف في تلك االتفاقية الذي أودع فيه الطلب السابق إن كان طلبا وطنيا؛
" "4اإلدارة المكلف ااة بم اانح البا اراءات اإلقليمي ااة بن اااء عل ااى معاه اادة البا اراءات اإلقليمي ااة
المطبقة إن كان الطلب السابق طلبا إقليميا؛
""5
(ب)

مكتب تسلم الطلبات الذي أودع فيه الطلب السابق إن كان طلبا دوليا.

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

" "1يجوز أن يرد في المطالبة باألولوية ذكر بلد واحد أو أكثر مان البلادان األطاراف
في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التي أودع عنها الطلب السابق إن كان طلبا إقليميا أو دوليا؛
" "2يج ااب أن ي اارد ف ااي المطالب ااة باألولوي ااة ذك اار بل ااد واح ااد عل ااى األق اال م اان البل اادان
األطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أو عضو واحد على األقال مان األعضااء فاي منظماة
1
مالحظة الناشر :تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:
< .>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html
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التجااارة العالميااة ،الااذي أودع عنااه الطلااب السااابق إن كااان طلبااا إقليميااا ولاام يكاان بلااد واحااد علااى األقاال ماان
البل اادان األطا اراف ف ااي معاه اادة البا اراءات اإلقليمي ااة طرفا ااً ف ااي اتفاقي ااة ب اااريس الم ااذكورة أو عضا اوا ف ااي تل ااك
المنظمة.
(ج)

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

اإلشارة إلى تكملة أو تكملة جزئية أو طلب رئيسي أو سند رئيسي

11.4

(أ)

إذا:
""1

كان المودع ينوي أن يقدم بياناً ،بناء على القاعدة (49ثانيا)(1أ) أو (ب) ،يب ّاين
عامل الطلب الدولي ،فاي أي دولاة معيناة ،كماا لاو كاان طلاب
فيه رغبته في أن ُي َ
با اراءة إض ااافية أو ش ااهادة إض ااافية أو ش ااهادة مخت اارع إض ااافية أو ش ااهادة منفع ااة
إضافية؛

""2

أو كان المودع ينوي أن يقدم بياناً ،بنااء علاى القاعادة (49ثانياا)(1د) ،يب ّاين فياه
عامل الطلب الادولي ،فاي أياة دولاة معيناة ،كماا لاو كاان تكملاة أو
رغبته في أن ُي َ
تكملة جزئية لطلب سابق.

وجاب أن ُيبايَّن ذلااك فاي العريضاة وُيباايَّن فيهاا الطلاب الرئيسااي المعناي أو الباراءة الرئيسااية المعنياة أو السااند
الرئيسي اآلخر.
(ب)
القاعدة .9.4

ال يا ا ا ثر تض ا اامين العريض ا ااة بيانا ا ااً م ا اان الن ا ااوع الم ا ااذكور ف ا ااي الفقا ا ارة (أ) ف ا ااي تطبي ا ااق

مراعاة نتائج بح سابق

12.4

إذا رغب المودع في أن تراعي إدارة البحا الادولي ،عناد إجاراء البحا الادولي ،نتاائج بحا دولاي
سابق أو بح سابق دولي الطابع أو بح وطني ساابق أجرتاه اإلدارة ذاتهاا أو إدارة أخارى للبحا الادولي
أو أجراه مكتب وطني ("البح السابق"):
وجااب أن يب اايَّن ذل ااك فااي العريض ااة وأن تح ا َّادد فيهااا اإلدارة المعني ااة أو المكت ااب المعن ااي
""1
وي َّ
تم بشأنه البح السابق؛
ُ
حدد فيها الطلب الذي ّ
وجاز أن تحتوي العريضة ،حسب الحاال ،علاى بياان مفااده أن الطلاب الادولي هاو ذاتاه
""2
أو أساسا ذاتاه الطلاب الاذي تام بشاأنه البحا الساابق أو أن الطلاب الادولي هاو ذاتاه أو أساساا ذاتاه الطلاب
السابق إال أنه مودع بلغة أخرى.
 13.4و14.4
14.4

(ثانيا)

[تحذفان]

اختيار إدارة البح الدولي

إذا كانات إدارتاان أو أكثاار مان إدارات البحا الاادولي مختصاة ببحا
مودع الطلب أن يذكر في العريضة إدارة البح الدولي التي اختارها.
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15.4
مودع.
16.4

التوقيع
يجااب علااى مااودع الطلااب أن يوقااع العريضااة ،أو يوقعهااا كاال مااودع فااي حالااة وجااود أكثاار ماان

نقل حروف بعض الكلمات أو ترجمتها

إذا لا اام يكتا ااب أي اسا اام أو عن ا اوان با ااالحروف الالتينيا ااة ،وجا ااب بيانا ااه أيضا ااا با ااالحروف
(أ)
الالتينيااة س اواء بنقاال حروفااه أو بترجمتااه إلااى اإلنكليزيااة .ويختااار مااودع الطلااب الكلمااات التااي يكتفااي بنقاال
حروفها والكلمات التي يتعين ترجمتها.
(ب)
17.4

إذا لم يكتب اسم بلد بالحروف الالتينية ،وجب بيانه أيضا باإلنكليزية.

اإلعالنات المتعلقة بالمتطلبات الوطنية المشار إليها في القاعدة (51ثانيا)(1أ)" "1إلى ""5

يجوز أن تحتوي العريضة على إعالن واحد أو أكثر من اإلعالنات التالية بالصياغة المقررة في
التعليمات اإلدارية ،ألغراض القانون الوطني المطبق في دولة أو أكثر من الدول المعينة:
" "1إعالن بهوية المخترع كما هو مشار إليه في القاعدة (51ثانيا)(1أ)""1؛
" "2إعالن بحق المودع ،فاي تااريخ اإلياداع الادولي ،فاي طلاب باراءة والحصاول عليهاا،
كما هو مشار إليه في القاعدة (51ثانيا)(1أ)""2؛
" "3إع ااالن بح ااق الم ااودع ،ف ااي ت اااريخ اإلي ااداع ال اادولي ،ف ااي المطالب ااة بأولوي ااة الطل ااب
السابق ،كما هو مشار إليه في القاعدة (51ثانيا)(1أ)""3؛
" "4إعالن بأبوة االختراع ،كماا هاو مشاار إلياه فاي القاعادة (51ثانياا)(1أ)" ،"4علاى أن
يكون موقعا وفقا لما هو مقرر في التعليمات اإلدارية؛
" "5إعالن بحاالت الكشف غير الضارة واالستثناءات لعدم توفر ِ
الج َّدة ،كما هو مشاار
إليه في القاعدة (51ثانيا)(1أ)"."5
18.4

بيان التضمين باإلحالة

إذا كان الطلب الدولي ،في التااريخ الاذي يكاون فياه مكتاب تسالم الطلباات قاد تسالم أصاال عنصا ار
واحاادا أو أكثاار ماان العناصاار المشااار إليهااا فااي المااادة  ،"3")1(11يطالااب بأولويااة طلااب سااابق ،جاااز أن
تحت ا ااوي العريض ا ااة عل ا ااى بي ا ااان يفي ا ااد ب ا ااأن أي عنص ا اار م ا اان عناص ا اار الطل ا ااب ال ا اادولي المش ا ااار إليه ا ااا ف ا ااي
الم ااادة ("3")1(11د) أو (ه) أو أي ج اازء م اان أجا ازاء الوص ااف أو المطال ااب أو الرس ااوم المش ااار إليه ااا ف ااي
القاعاادة (5.20أ) ،إذا لاام ياارد فااي الطلااب الاادولي ولكنااه كااان واردا فااي الطلاب السااابق ،شاارط إجاراء التثبياات
بموجب القاعدة  .6.20واذا لم يرد ذلك البيان في العريضة في ذلك التااريخ ،جاازت إضاافته إلاى العريضاة
بشرط واحد ال غير وهو أن يكون ذلك البيان قد ورد في الطلب الدولي أو قدم معه ،في ذلك التاريخ.
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19.4

عناصر إضافية

يجب أال تتضمان العريضاة أية عناصر خالف العناصر الوارد ذكرهاا فاي القواعاد 1.4
(أ)
إلااى  .18.4بيااد أنااه يجااوز أن تساامح التعليمااات اإلداريااة بااإدراج أيااة عناصاار إضااافية منصااوص عليهااا فااي
التعليمات اإلدارية في العريضة دون أن تلزم بذلك.
إذا تضمنت العريضة أياة عناصار خاالف العناصار الاوارد ذكرهاا فاي القواعاد  1.4إلاى
(ب)
 ،18.4أو تضاامنت عناصاار تساامح بهااا التعليمااات اإلداريااة بناااء علااى الفق ارة (أ) ،وجااب علااى مكتااب تساالم
الطلبات أن يحذف العناصر اإلضافية من تلقاء نفسه.
القاعدة 5
الوصف
1.5
يجب:

طريقة صياغة الوصف
(أ)

يجب أن يتضمن الوصف بادئ ذي بدء اسم االختراع كما هو وارد في العريضة .كماا
""1

أن يوضَّح فيه المجال التقني الذي يرتبط به االختراع؛

" "2أن تبيَّن فيه التقنية السابقة التي يمكن النظر إليها تبعا لمعرفة مودع الطلب لهاا
كأمر مفيد لفهم االختراع وبحثه وفحصه ،وأن تذكر فيه باألحرى المستندات التي تصور تلك التقنية؛
" "3أن ُيكشااف في ااه عاان االختا اراع المطل ااوب حمايتااه بأس االوب يساامح بفه اام المش ااكلة
التقنيااة وحلهااا (حتااى لااو لاام تكاان المشااكلة محااددة ص اراحة علااى هااذا النحااو) ،وأن تباايَّن فيااه اآلثااار المفياادة
لالختراع إن وجدت باإلشارة إلى التقنية السابقة؛
""4

أن توضح فيه باختصار صور الرسوم إن وجدت؛

" "5أن تب ااين في ااه عل ااى األق اال أفض اال طريق ااة ي اره ااا م ااودع الطل ااب مناس اابة إلنج اااز
االختراع المطلوب حمايته ،على أن يستعمل لذلك األمثلة عند الضرورة ويشير إلى الرسوم إن وجدت .أماا
إذا لم يتطلب القانون الوطني للدولة المعينة وصف أفضل طريقة إلنجاز االختاراع ،وانماا اكتفاى بالمطالباة
بوصااف أيااة طريقااة إلنجااازه (ساواء كاناات أو لاام تكاان الطريقااة المثلااى) ،فااإن عاادم وصااف أفضاال طريقااة لاان
يكون له أي أثر في تلك الدولة؛
" "6أن يبااين فيااه ص اراحة ،إذا لاام يتضااح ذلااك بداهااة ماان وصااف االخت اراع أو م اان
طابعه ،الطريقة التي تسمح باستغالل االختراع في الصناعة ،والطريقة التي تسمح بإنتاجه وباساتعماله ،أو
الطريقة التي تسمح باستعماله إذا كان في اإلمكان اساتعماله فقاط .ويجاب فهام مصاطلح "الصاناعة" بأوساع
معانيه ،كما هو الحال في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
يتعين اتباع النهج والترتيب الموضحين في الفقرة (أ) ،ما لم يترتب فهم أفضال وعارض
(ب)
أوفر على أي نهج أو ترتيب مخالف نتيجة لطابع االختراع.
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مااع م ارعاااة الفق ارة (ب) ،ماان المستحساان أن يساابق كاال بيااان وارد فااي الفق ارة (أ) بعن اوان
(ج)
مالئم ،كما مقترح في التعليمات اإلدارية.
2.5

الكشف عن تسلسل النوويدات أو الحوامض األمينية

إذا تضاامن الطلااب الاادولي كشاافاً عاان تسلساال واحااد أو أكثاار للنووياادات أو الحا اوامض
(أ)
األميني ااة ،وج ااب أن يتض اامن الوص ااف كش اافا تسلس االيا مس ااتوفيا للقاع اادة المعياري ااة المنص ااوص عليه ااا ف ااي
التعليمات اإلدارية ومقدما في جزء منفصل من الوصف وفقا للقاعدة المعيارية المذكورة.
إذا تضاامن الجاازء الخ اااص بالكشااف التسلس االي فااي الوصااف أي ن ااص دخياال كم ااا ورد
(ب)
تعريفه في القاعدة المعيارية الاواردة فاي التعليماات اإلدارياة ،وجاب أن يظهار ذلاك الانص الادخيل أيضاا فاي
الجزء الرئيسي للوصف وبلغته.
القاعدة 6
مطالب الحماية
1.6
حمايته.

2.6

عدد مطالب الحماية وترقيمها
(أ)

يجب أن يكون عدد مطالب الحماية عددا معقوال ،بالنظر إلى طابع االختراع المطلوب

(ب)

إذا تعددت مطالب الحماية ،وجب ترقيمها على التوالي باألرقام العربية.

(ج)

في حالة تعديل مطالب الحماية ،يحدد نظام الترقيم تبعا للتعليمات اإلدارية.

إشارات إلى أجزاء أخرى من الطلب الدولي

بالنسبة إلى الخصائص التقنية لالختراع ،يجب أال تساتند مطالاب الحماياة إلاى إشاارات
(أ)
اتدع ذلاك الضارورة القصاوى .ويجاب أال تساتند بخاصاة إلاى إشاارات
إلى الوصف أو إلى الرساوم ،ماا لام تس ِ
نظير "كما هو موضح في الجزء  ...من الوصف" أو "كما هو موضح في الصورة  ...من الرسوم".
إذا تضاامن الطلااب الاادولي رسااوما ،وجااب باااألحرى أن تتلااى الخصااائص التقنيااة ال اواردة
(ب)
فااي مطالااب الحمايااة بإشااارات مرجعيااة متعلقااة بهااذه الخصااائص .وفااي حالااة اسااتعمال اإلشااارات المرجعيااة،
يجب وضعها باألحرى بين قوسين .واذا لم يكان مان شاأن اساتعمال اإلشاارات المرجعياة تيساير فهام مطلاب
الحماية بصورة أسارع علاى وجاه الخصاوص ،وجاب االمتنااع عان اساتعمالها .ويجاوز لكال مكتاب معاين أن
يحذف اإلشارات المرجعية ألغراض النشر.
3.6

طريقة صياغة مطالب الحماية
(أ)

يجب تعريف الموضوع المطلوب له الحماية على أساس الخصائص التقنية لالختراع.

(ب)

يجب أن تشتمل مطالب الحماية ،كلما كان ذلك مناسبا ،على ما يأتي:
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" "1إعا ااالن تبا ااين فيا ااه الخصا ااائص التقنيا ااة لالخت ا اراع الضا اارورية لتحديا ااد الموضا ااوع
المطالب بحمايته ،والتي هي مع ذلك جزء من حالة التقنية السابقة في حالة الجمع بينها؛
" "2جا اازء مميا ااز – يسا اابق بعبا ااارات مثا اال "يتميا ااز بأنا ااه" أو "يتم ا اايز ب" أو "ويتضا اامن
التحس ااين ال ااذي أدخ اال علي ااه" ،أو أيا اة عب ااارات أخ اارى ته اادف إل ااى الغ اارض ذات ااه  -وتع اارض في ااه بإيج اااز
الخصائص التقنية المنشود حمايتها باإلضافة إلى الخصائص التقنية الواردة في البند "."1
إذا لا اام يتطلا ااب القا ااانون الا ااوطني للدولا ااة المعينا ااة صا ااياغة مطالا ااب الحمايا ااة بالطريقا ااة
(ج)
المنصااوص عليهااا فااي الفقارة (ب) ،فااإن عاادم صااياغة المطالااب بهااذه الطريقااة ال يكااون لااه أي أثاار فااي تلااك
الدولة ،شرط صياغتها بطريقة متمشية مع القانون الوطني لتلك الدولة.
4.6

المطالب التابعة للحماية

مطلب الحماية الذي يتضمن كل خصائص مطلاب واحاد أو أكثار مان مطالاب الحماياة
(أ)
األخرى (مطلب الحماية التابع الشكل والمشار إليه فيماا بعاد بمصاطلح "المطلاب التاابع للحماياة") يجاب أن
يصاغ بهذا الشكل باإلشارة في البداية إن أمكن إلى هذا المطلاب اآلخار أو هاذه المطالاب األخارى ،ويجاب
أن تحدد فيه الخصائص اإلضافية المطلوب حمايتها .وكل مطلب تابع للحماية يشير إلى أكثر من مطلب
آخر ("مطلب الحماية التابع والمتعدد") يجب أال يشير إلى هاذه المطالاب األخارى إال كحال باديل فقاط .أماا
مطالااب الحمايااة التابعااة والمتعااددة ،فيجااب عاادم اسااتخدامها كأساااس ألي مطلااب حمايااة تااابع ومتعاادد آخاار.
واذا كااان القااانون الااوطني للمكتااب الااوطني الااذي يعماال كااإدارة للبح ا الاادولي ال يساامح بصااياغة المطالااب
التابعااة والمتع ااددة بص ااورة مختلف ااة عم ااا ه ااو منص ااوص عليااه ف ااي الجملت ااين الس ااابقتين ،ف ااإن ع اادم ص ااياغة
المطالب بهذا الشكل قد ي دي إلى بيان ذلك بناء علاى الماادة ()2(17ب) فاي تقريار البحا الادولي ،وعادم
صياغة المطالب بالشكل المذكور ليس له أي أثر في أية دولة معينة إذا كانت المطالب قد صيغت بشاكل
يتفق مع القانون الوطني لهذه الدولة.
يجااب تفسااير أي مطلااب تااابع للحمايااة علااى أنااه يشاامل كاال التقيياادات المتضاامنة فااي
(ب)
مطلااب الحمايااة الااذي يشااير إليااه ،أو علااى أنااه يشاامل كاال التقيياادات الاواردة فااي مطلااب الحمايااة الااذي ي خااذ
معه بعين االعتبار إذا تعلق األمر بمطلب حماية تابع ومتعدد.
يجااب الجمااع بقاادر اإلمكااان وبأفضاال طريقااة عمليااة ممكنااة بااين كاال المطالااب التابعااة
(ج)
للحماية التي تشير إلى مطلب واحد سابق للحماية من جهة ،وكل المطالب التابعة للحماية التي تشير إلاى
عدة مطالب سابقة للحماية من جهة أخرى.
5.6

نماذج المنفعة

يجااوز لكاال دولااة معينااة يطلااب فيهااا نمااوذج منفعااة علااى أساااس طلااب دولااي أن تطبااق األحكااام
المنصوص عليها في هذا الشأن فاي قانونهاا الاوطني بادال مان القواعاد  1.6إلاى  ،4.6بعاد ماا تبادأ معالجاة
الطلب الدولي في هذه الدولة .وفاي هاذه الحالاة ،يحاق لماودع الطلاب أن يعادل طلباه وفقاا لمتطلباات أحكاام
القانون الوطني خالل شهرين على األقل من انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة .22
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القاعدة 7
الرسوم
1.7

رسم تخطيط سير العمل والرسوم البيانية
رسوم تخطيط سير العمل والرسوم البيانية تعد رسوما.

2.7

المهلة

المهلااة المشااار إليهااا فااي المااادة  "2")2(7يجااب أن تكااون معقولااة بااالنظر إلااى شااروط كاال حالااة،
ويجااب أال تقاال بااأي حااال عاان شااهرين اعتبااا ار ماان تاااريخ الاادعوة المرساالة كتابيااا إليااداع الرسااوم أو الرسااوم
اإلضافية بناء على الحكم السابق ذكره.
القاعدة 8
الملخص
1.8

محتويات الملخص وشكله
(أ)

يجب أن يشتمل الملخص على ما يأتي:

" "1موجز ما هو مكشوف عنه في الوصف ومطالب الحماية وأية رسوم .ويجب أن
يباايَّن فااي المااوجز المجااال التقنااي الااذي ينتمااي إليااه االخت اراع ،كمااا يجااب تحري اره بشااكل يساامح بتكااوين فك ارة
واضااحة عاان المشااكلة التقنيااة ،وجااوهر حاال هااذه المشااكلة بوساااطة االختاراع واالسااتعمال الرئيسااي أو االسااتعماالت
الرئيسية لالختراع؛
" "2عنا ااد االقتضا اااء ،الصا اايغة الكيميائيا ااة التا ااي تميا ااز االخت ا اراع علا ااى أفضا اال وجا ااه
بالمقارنة بكل الصيغ األخرى الواردة في الطلب الدولي.
يجب أن يكون الملخص مقتضبا بقدر ما يسمح به الكشاف (ويستحسان أن يتاراوح باين
(ب)
خمسين ومائة وخمسين كلمة إذا حرر باإلنكليزية أو ترجم إلى هذه اللغة).
يج ااب أال يتض اامن الملخ ااص أي إع ااالن بش ااأن الم ازي ااا أو القيم ااة المزعوم ااة لالختا اراع
(ج)
المطلوب حمايته ،أو بشأن تطبيقاته المتوقعة.
كاال خاصااية ماان الخصااائص التقنيااة الرئيسااية المااذكورة فااي الملخااص والموضااحة برساام
(د)
في الطلب الدولي ،يجب أن تتبع بإشارة مرجعية موضوعة بين قوسين.
2.8

الصورة

إذا لاام يقاادم مااودع الطلااب البيااان المشااار إليااه فااي القاعاادة (3.3أ)" ،"3أو إذا رأت إدارة
(أ)
البحا الاادولي أن أيااة صااورة أو صااور خااالف تلااك التااي يقترحهااا مااودع الطلااب قااد تساامح بتمييااز االختاراع
على وجه أفضل بالمقارنة بكل صور الرسوم ،وجب على اإلدارة المذكورة أن تبين الصورة أو الصور التاي
يجب أن تصحب الملخص عندما ينشره المكتب الدولي ،مع مراعاة الفقرة (ب) .وفي هذه الحالاة ،يصاحب
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الملخا ااص بالصا ااورة أو بالصا ااور التا ااي تحا ااددها إدارة البح ا ا
بالصور التي اقترحها مودع الطلب ،مع مراعاة الفقرة (ب).

الا اادولي ،واال صا ااحب الملخا ااص بالصا ااورة أو

إذا رأت إدارة البحا الاادولي أن صااور الرسااوم ال تفيااد فااي فهاام الملخااص ،وجااب عليهااا
(ب)
أن تبلااغ ذلااك للمكتااب الاادولي .وفااي هااذه الحالااة ،ال يصااحب الملخااص عناادما ينش اره المكتااب الاادولي بأيااة
صورة للرسوم ،حتى إذا قدم مودع الطلب اقتراحا بناء على القاعدة (3.3أ)"."3
3.8

المبادئ الواجب االسترشاد بها لتحرير الملخص

يجب تحرير الملخص بشكل يسمح باستعماله على نحو فعال كأداة مسح ألغاراض البحا فاي أي
مج ااال تقن ااي مح اادد ،وال س اايما لمس اااعدة رج ااال العل اام أو الهندس ااة أو البحا ا ف ااي معرف ااة م ااا إذا ك ااان م اان
الضروري االطالع على الطلب الدولي بالذات.
القاعدة 9
العبارات ،إلخ .الواجب عدم استعمالها
1.9

تعريف
يجب أال يشتمل الطلب الدولي على ما يأتي:
""1

عبارات أو رسوم مخالفة لآلداب؛

""2

عبارات أو رسوم مخالفة للنظام العام؛

" "3إعالنااات تحااط ماان شااأن منتجااات الغياار أو ط ارئااق صاانعه ،أو تحااط ماان قيمااة
طلباات الغيار أو براءاتااه أو مان صاحتها (علمااا باأن مجارد المقارنااة بحالاة التقنياة الصااناعية الساابقة ال يعااد
ِ
محطّاً في حد ذاته)؛
ظروف الحال.
2.9

""4

إعالن ااات أو غي اار ذل ااك م اان البيان ااات الت ااي ال تك ااون مناس اابة أو ض اارورية ف ااي

التنبيه إلى المخالفات

يج ااوز لك اال م اان مكت ااب تس االم الطلب ااات وادارة البحا ا ال اادولي واإلدارة المح ا َّاددة ألغا اراض البحا ا
اإلضااافي والمكتااب الاادولي التنبيااه إلااى عاادم اسااتيفاء أي طلااب دولااي ألحكااام القاعاادة  ،9.1واالقت اراح علااى
مودع الطلب باإجراء التصاحيح الاالزم مان تلقااء نفساه ،وفاي تلاك الحالاة وجاب إباالغ مكتاب تسالم الطلباات
وادارة البح ا الاادولي المختصااة واإلدارة المختصااة المحا َّاددة ألغ اراض البح ا اإلضااافي والمكتااب الاادولي،
حسب الحال ،بذلك االقتراح.
3.9

اإلشارة إلى المادة )6(21

يقصااد بعبااارة "اإلعالنااات التااي تحااط ماان شااأن الغياار" المشااار إليهااا فااي المااادة  )6(21مااا ورد
تحديده في القاعدة ."3"1.9
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القاعدة 10
المصطلحات والرموز
1.10

المصطلحات والرموز

تحاادد وح اادات األوزان والمكايي اال تبع ااا للنظ ااام المتااري ،أو تح اادد ك ااذلك بن اااء عل ااى ه ااذا
(أ)
النظام إذا سبق تحديدها أول األمر بناء على نظام آخر.
تح اادد درج ااة حا ا اررة الج ااو بالدرج ااة المئوي ااة ،أو تح اادد ك ااذلك بالدرج ااة المئوي ااة إذا س اابق
(ب)
تحديدها أول األمر بناء على نظام آخر.
(ج)

[تحذف]

ت ارعاا ااى القواعا ا ااد المعما ا ااول بهاا ااا دوليا ا ااا ،لبيا ا ااان الح ا ا ا اررة والطاق ا ااة والضا ا ااوء والصا ا ااوت والقا ا ااوة
(د)
المغناطيسية وكذلك الصيغ الرياضية والوحدات الكهربائية .وتطبق الرموز واألوزان الذرية والصيغ الجزيئية
المتبعة عموما على الصيغ الكيميائية.
ينبغااي االقتصااار بصاافة عامااة علااى اسااتعمال المصااطلحات والعالمااات والرمااوز التقنيااة
(ه)
المقررة عموما في كل فرع تقني.
إذا كااان الطلااب الاادولي محاار ار باإلنكليزيااة أو الصااينية أو اليابانيااة أو مترجمااا إلااى هااذه
(و)
اللغ ااات ،وج ااب بي ااان الكس ااور العشا ارية بنقط ااة .أم ااا إذا ك ااان الطل ااب ال اادولي مح اار ار أو مترجم ااا بلغ ااة غي اار
اإلنكليزية أو الصينية أو اليابانية ،فإنه يجب بيان الكسور العشرية بفاصلة.
2.10

الثبات
تكتب مصطلحات ورموز الطلب الدولي بطريقة واحدة ثابتة.
القاعدة 11
الشروط المادية للطلب الدولي

1.11

عدد النسخ

مع مراعاة الفقرة (ب) ،يجب إيداع الطلب الدولي وكل من المستندات المشار إليها في
(أ)
الجدول (القاعدة (3.3أ)" )"2بنسخة واحدة.
يجااوز لكاال مكتااب ماان مكاتااب تساالم الطلبااات المطالبااة بإيااداع الطلااب الاادولي وأي ماان
(ب)
المستندات المشار إليها في الجدول (القاعدة (3.3أ)" )"2بنسختين أو ثال نسخ ،باستثناء إيصال أو شيك
تسااديد الرسااوم .وفااي هااذه الحالااة ،يكااون مكتااب تساالم الطلباات مس ا وال عاان التحقااق ماان مطابقااة كاال نسااخة
للنسخة األصلية.
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2.11

صالحية النسخ

تقاادم كاال عناصاار الطلااب الاادولي (أي العريضااة والوصااف ومطالااب الحمايااة والرسااوم
(أ)
والملخ ااص) بشاااكل يسا اامح بنس ااخها مباش ا ارة بالتصاااوير الفوت ااوغرافي وبالوس ااائل اإللكتروس ااتاتية واألوفسااات
والميكروفيلم بأي عدد من النسخ.
(ب)

يجب أال تكون األوراق متجعدة أو ممزقة أو مثنية.

(ج)

يجب استعمال جانب واحد فقط من كل ورقة.

(د)
مااع م ارعاااة القاعاادة (10.11د) والقاعاادة (13.11ي) ،يجااب اسااتعمال كاال ورقااة عمودي ااً
(أي يجب أن تكون جوانبها الصغيرة في أعلى الورقة وفي أسفلها).
3.11
التحمل.
4.11

األوراق الواجب استعمالها
تكت ااب ك اال عناص اار الطل ااب ال اادولي عل ااى ورق م اارن ومت ااين وأب اايض وأمل ااس وغي اار با اراق وش ااديد
األوراق المنفصلة ،إلخ.

يكتب كل عنصر من عناصر الطلب الدولي (أي العريضة والوصف ومطالب الحماية
(أ)
والرسوم والملخص) على ورقة جديدة.
تجمااع كاال أوراق الطلااب الاادولي بشااكل يساامح بتقليبهااا بسااهولة عنااد االطااالع عليهااا،
(ب)
ّ
وبالفصل بينها وتجميعها من جديد إذا تطلب األمر الفصل بينها ألغراض النسخ.
5.11

قياس األوراق

يج ااب أن تك ااون األوراق م اان قي اااس  A4 (29.7س اام ×  21س اام) .بي ااد أن ااه يج ااوز لمكات ااب تس االم
الطلبات قبول الطلبات الدولية المقدمة على أوراق من قياس آخر ،شرط أن تكون النسخة األصلية المقدمة
للمكتب الدولي وكذلك صورة البح التي تطلبها إدارة البح الدولي المختصة من قياس .A4
6.11

الهوامش

(أ)
والملخص كاآلتي:
-

يج ااب أن يك ااون الح ااد األدن ااى لها اوامش األوراق المتض اامنة الوص ااف ومطال ااب الحماي ااة
الهامش
الهامش
الهامش
الهامش

األعلى 2 :سم
األيسر 2.5 :سم
األيمن 2 :سم
األسفل 2 :سم

الحد األقصى الموصى به للهوامش المشار إليها في الفقرة (أ) هو كاآلتي:
(ب)
 الهامش األعلى 4 :سم الهامش األيسر 4 :سم34
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 الهامش األيمن 3 :سم الهامش األسفل 3 :سميجب أال تتجااوز مسااحة األوراق التاي تتضامن الرساوم والتاي تصالح لالساتعمال 26.2
(ج)
ساام ×  17.0س اام ،كم ااا يج ااب أال تتض اامن أي إطااار ح ااول المس اااحة الص ااالحة لالس ااتعمال أو المس ااتعملة.
ويجب أن يكون الحد األدنى للهوامش كاآلتي:
 الهامش األعلى 2.5 :سم الهامش األيسر 2.5 :سم الهامش األيمن 1.5 :سم الهامش األسفل 1.0 :سمتنطبااق اله اوامش المشااار إليهااا فااي الفق ا ارات (أ) إلااى (ج) ع االى األوراق ماان قياااس .A4
(د)
وبالتالي ،فإن النسخة األصلية للطلاب الادولي التاي تكاون مان قيااس  A4حتاى إذا وافاق مكتاب تسالم الطلباات
على قبول أوراق من قياسات أخرى ،وكذلك صاورة البحا مان قيااس  A4إن طلاب تقاديمها ،يجاب أن ت ارعاى
فيهما الهوامش السابق ذكرها.
(ه)
بيضاء تماما.

مع مراعاة الفقرة (و) والقاعدة (8.11ب) ،يجب أن تكون هوامش الطلب الدولي المقدم

يجااوز أن يتضاامن ركاان اليسااار ماان الهااامش األعلااى إشااارة إلااى رقاام مرجااع ملااف مااودع
(و)
الطلب ،شرط أن يظهر رقام المرجاع فاي حادود  1.5سام مان أعلاى الورقاة .ويجاب أال يتجااوز عادد حاروف
رقم مرجع ملف مودع الطلب الحد األقصى المحدد في التعليمات اإلدارية.
7.11

8.11
الحماية.

9.11

ترقيم األوراق
(أ)

يجب ترقيم األوراق المتضمنة في الطلب الدولي على التوالي باألرقام العربية.

(ب)

يجب وضع األرقام في وسط السطر في أعلى الورقة أو أسفلها ،وليس في الهامش.

ترقيم السطور
(أ)

م اان الموص ااى ب ااه ج اادا تا ارقيم ك اال خمس ااة أس ااطر م اان أوراق الوص ااف وأوراق مطال ااب

(ب)

ينبغي كتابة األرقام في النصف األيمن من الهامش األيسر.

طريقة كتابة النصوص

(أ)
الحاسوب.

يجااب طباعااة العريضااة والوصااف ومطالااب الحمايااة والملخااص علااى اآللااة الكاتبااة أو

يجااوز عنااد الضاارورة كتابااة الرمااوز والحااروف البيانيااة والصاايغ الكيميائيااة أو الحسااابية
(ب)
وبعض حروف اللغة الصينية أو اليابانية فقط باليد أو رسمها.
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(ج)

يجب أن تفصل كل سطرين في النصوص المطبوعة مسافة ونصف.

يجااب كتابااة كاال النصااوص بحااروف ال يقاال ارتفاااع الكبي ارة منهااا عاان  0.28ساام ،كمااا
(د)
يجب أن تكون بلون أسود داكن وثابات ماع م ارعااة الشاروط الاواردة فاي القاعادة  ،2.11شارط أن يكاون مان
الجائز أن يكون أي نص يرد في العريضة مكتوبا بأحرف ال يقل ارتفاع الكبيرة منها عن  0.21سم.
بالنساابة إلااى المسااافة بااين األسااطر الواجااب مراعاتهااا فااي النصااوص المطبوعااة وحجاام
(ه)
الحروف ،ال تنطبق الفقرتان (ج) و(د) على النصوص الموضوعة باللغة الصينية أو اليابانية.
10.11

حسابية.

استعمال الرسوم والصيغ والجداول في النصوص
(أ)

يجب أال يتضمن كل من العريضة والوصف ومطالب الحماية والملخص أية رسوم.

(ب)

يجوز أن يشتمل كل من الوصف ومطالاب الحماياة والملخاص علاى صايغ كيميائياة أو

يجوز أن يشتمل كل من الوصف والملخص على جداول .أما مطالب الحماية ،فإنه ال
(ج)
يجوز أن تشتمل على أية جداول إال إذا كان من المستحسن استعمالها بسبب موضوعها.
يجااوز وضااع الجااداول والصاايغ الكيميائيااة أو الحسااابية أفقيااا علااى الورقااة إذا كااان ماان
(د)
المستحيل كتابتها عموديا على وجاه مناساب .ويجاب إعاداد األوراق التاي توضاع عليهاا الجاداول أو الصايغ
الكيميائيااة أو الحس ااابية أفقي ااا بحيا ا يظه اار الج اازء األعلااى للج ااداول أو للص اايغ عل ااى الجان ااب األيس اار م اان
الورقة.
11.11

الكلمات الواردة في الرسوم

يجب أال تشاتمل الرساوم علاى أياة نصاوص ،باساتثناء كلماة واحادة أو بضاع كلماات إذا
(أ)
تطلبت الضرورة القصاوى ذلاك ،مثال "مااء" أو "بخاار" أو "مفتاوح" أو "مغلاق" أو "مقطاع حساب  ،"ABوعادد
قلياال ماان الكلمااات األساسااية الضاارورية لفهاام الرسااوم التخطيطيااة للاادورات الكهربائيااة أو للمنشاالت أو لسااير
العمل.
(ب)
من الرسوم.
12.11

يجاب بيااان كاال كلمااة مساتعملة بحيا

يمكاان لصااق ترجمتهاا عليهااا دون إخفاااء أي خااط

التصحيحات ،الخ.

يجب االمتناع عن محو الكلمات الواردة في كل ورقاة باإفراط .ويجاب أال تشاتمل الورقاة علاى أياة
تصااحيحات أو إضااافات أو تعليقااات بااين السااطور .ويجااوز السااماح باابعض اسااتثناءات لهااذه القاعاادة إذا لاام
تكن لت ثر في صحة المحتويات أو تنتقص من الشروط الالزمة للنسخ السليم.
13.11

الشروط الخاصة الواجب توفرها في الرسوم

يجب إعداد الرسوم بخطوط ثابتة وسوداء وكثيفة وداكنة بما فيه الكفاية ،وسميكة علاى
(أ)
نسق واحد ومحددة بوضوح دون تلوين.
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يجب بيان المقاطع العرضية بخطوط تظليل منحرفة شرط أال تحول دون قاراءة الرماوز
(ب)
المرجعية والخطوط الرئيسية بسهولة.
يجب اختيار مقياس الرسوم وتخطيطها بوضاوح بحيا
(ج)
حالة نسخها فوتوغرافيا بعد تصغيرها إلى الثلثين.
(د)

يساهل تميياز كال تفاصايلها فاي

إذا ظهر المقياس على الرسم في بعض الحاالت االستثنائية ،وجب بيانه خطيا.

يجااب أن تكااون كاال األرقااام والحااروف والخطااوط المرجعيااة ال اواردة فااي الرسااوم بساايطة
(ه)
وواضااحة .ويجااب االمتناااع عاان اسااتعمال أيااة أق اواس أو دوائاار أو عالمااات للتنصاايص باالرتباااط باألرقااام
والحروف.
(و)

يجب عادة رسم كل خطوط الرسوم بأدوات الرسم التقني.

يجااب أن يكااون كاال عنصاار ماان عناصاار كاال صااورة متناساابا مااع كاال ماان العناصاار
(ز)
األخرى للصورة ،ما لم يتطلب األمر استعمال نسبة مختلفة لتوضيح الصورة.
يجب أال يقل ارتفاع األرقام والحروف عن  0.32سم .ويجاب اساتعمال حاروف الهجااء
(ح)
الالتينية في الرسوم ،ولكن يجوز استعمال حروف الهجاء اليونانية حسب العرف.
يجوز وضع عدة صور في ورقة رسم واحادة .واذا كانات الصاور الاواردة فاي ورقتاين أو
(ط)
أكثر تمثل صورة كاملة واحدة ،وجب بيانها بطريقة تسمح بتجميع الصورة بأكملها دون إخفااء أي جازء مان
الصور المبينة في مختلف األوراق.
يجااب ترتيااب مختلااف الصااور علااى ورقااة واحاادة أو أكثاار ،واألفضاال عموديااا ،علااى أن تكااون
(ي)
منفصالة الواحاادة عان األخاارى بكاال وضاوح ،مااع عادم التفاريط فااي المسااحة .واذا لاام ترتاب الصااور عموديااا،
وجب وضعها أفقيا على أن يوضع الجزء األعلى منها في الجانب األيسر من الورقة.
(ك)

يج ااب تا ارقيم مختل ااف الرس ااوم عل ااى التا اوالي باألرق ااام العربي ااة بغ ااض النظ اار ع اان تا ارقيم

(ل)

يجااب أال تظهاار فااي الرسااوم اإلشااارات المرجعيااة غياار ال اواردة فااي الوصااف ،والعكااس

(م)
الدولي بأكمله.

يج ااب أن تك ااون اإلش ااارات المرجعي ااة الدال ااة عل ااى العناص اار ذاته ااا متماثل ااة ف ااي الطل ااب

األوراق.
صحيح.

إذا تضاامنت الرسااوم عااددا كبي ا ار ماان اإلشااارات المرجعيااة ،فماان الموصااى بااه بشاادة أن
(ن)
يرفق الطلب الدولي بورقة منفصلة تسرد فيها كل اإلشارات وكذلك كل العناصر التي تدل عليها.
14.11

المستندات الالحقة

تنطباق القواعاد  10و 1.11إلاى  13.11أيضاا علاى كال المساتندات التاي تقادم بعاد إياداع الطلاب
الدولي ،كاألوراق البديلة ومطالب الحماية المعدلة والتراجم.
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القاعدة 12
اللغة المحرر بها الطلب الدولي
الترجم المطلوبة ألغراض البحث الدولي والنشر الدولي
و ا

اللغات المقبولة إليداع الطلبات الدولية

1.12
الغرض.

(أ)

يجب إيداع كل طلب دولي بأي لغة من اللغات التي يقبلها مكتاب تسالم الطلباات لاذلك

عل ااى ك اال مكت ااب لتس االم الطلب ااات أن يقب اال إي ااداع الطلب ااات الدولي ااة بلغ ااة واح اادة عل ااى األق اال
(ب)
تستوفي الشرطين التاليين:
" "1أن تكااون اللغااة مقبولااة لاادى إدارة البح ا الاادولي أو لاادى إحاادى إدارات البح ا
الاادولي علااى األقاال وعنااد االقتضاااء ،علااى أن تكااون تلااك اإلدارة مختصااة فااي إج اراء البحااو الدوليااة فااي
الطلبات الدولية المودعة لدى ذلك المكتب لتسلم الطلبات،
""2

وأن تكون لغة من لغات النشر.

ب ااالرغم م اان الفقا ارة (أ) ،ت ااودع العريض ااة ب ااأي لغ ااة نش اار يقبله ااا مكت ااب تس االم الطلب ااات
(ج)
ألغراض هذه الفقرة.
بااالرغم ماان الفق ارة (أ) ،يقاادم كاال نااص وارد فااي الجاازء الخاااص بالكشااف التسلساالي فااي
(د)
الوصف المشار إليه في القاعدة (2.5أ) وفقا للقاعدة المعيارية المنصوص عليها في التعليمات اإلدارية.
1.12

(ثانيا)

اللغة المحررة بها العناصر واألجزاء المقدمة بناء على القاعدة  3.20أو  5.20أو 6.20

يك ااون العنص اار المش ااار إلي ااه ف ااي الم ااادة ("3")1(11د) أو (ه) ال ااذي يقدم ااه الم ااودع بن اااء عل ااى
القاعدة (3.20ب) أو (6.20أ) والجازء مان الوصاف أو المطالاب أو الرساوم الاذي يقدماه الماودع بنااء علاى
القاعاادة (5.20ب) أو (6.20أ) محاار ار بلغااة الطلااب الاادولي كمااا ج ارى إيداعااه ،واذا كاناات ترجمااة الطلااب
مطلوبااة بناااء علااى القاعاادة (3.12أ) أو (4.12أ) ،وجااب أن يكااون العنصاار والجاازء المعنااي محااررين بلغااة
الطلب كما جرى إيداعه ولغة تلك الترجمة.
1.12

(ثالثا)

لغة البيانات المقدمة بناء على القاعدة (13ثانيا)4.

يكااون أي بيااان يتعلااق بمااادة بيولوجيااة مودعااة يقا َّادم بناااء علااى القاعاادة (13ثانيااا) 4.محاار ار باللغااة
التي جرى بها إيداع الطلب الدولي ،على أن من المشترط تقديم أي بيان من ذلك القبيل ،إذا كانات ترجماة
الطلب الدولي مطلوبة بناء على القاعدة (3.12أ) أو (4.12أ) ،باللغة التاي جارى بهاا إياداع الطلاب الادولي
ولغة تلك الترجمة.
2.12

اللغة التي تحرر بها التغييرات المدخلة على الطلب الدولي

كل تعديل مدخل على الطلب الدولي يجب تحريره باللغاة التاي أودع بهاا الطلاب ،شارط
(أ)
مراعاة القاعدتين  3.46و.3.55
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كاال تصااويب يباشاار وفقااا للقاعاادة  1.91بشااأن خطااأ سااافر فااي الطلااب الاادولي يجااب
(ب)
تحريره باللغة التي أودع بها الطلب مع مراعاة الشرطين التاليين:
" "1إذا كانت ترجمة الطلب الدولي مطلاوبة بناء علاى القاعاادة (3.12أ) أو (4.12أ)
أو (2.55أ) ،وجب إيداع التصويبات المشار إليهاا فاي القاعادة (1.91ب)" "2و" "3بلغاة الطلاب وبلغاة تلاك
الترجمة؛
" "2واذا كان اات ترجم ااة العريض ااة مطلوب ااة بن اااء عل ااى القاع اادة (3.26ثالث ااا)(ج) ،فإن ااه يكف ااي
إيداع التصويبات المشار إليها في القاعدة (1.91ب)" "1بلغة تلك الترجمة.
كاال التصااحيحات التااي تباشاار بناااء علااى القاعاادة  26بشااأن أوجااه الاانقص ال اواردة فااي
(ج)
الطلااب الاادولي يجااب تحريرهااا باللغااة التااي أودع بهااا الطلااب الاادولي .وكاال التصااحيحات المباشارة بناااء علااى
القاعدة  26بشأن أوجه النقص الواردة في ترجمة للطلب الدولي مقدمة بناء علاى القاعادة  3.12أو ،4.12
أو كاال التصااحيحات التااي تباشاار بناااء علااى القاعاادة (2.55ج) بشااأن أوجااه الاانقص فااي ترجمااة مقدمااة بناااء
علااى القاعاادة (2.55أ) أو ك اال التصااحيحات بش ااأن أوجااه ال اانقص فااي ترجم ااة للعريضااة مقدم ااة بناااء عل ااى
القاعدة (3.26ثالثا)(ج) يجب تحريرها بلغة الترجمة.
3.12

الترجمة المطلوبة ألغراض البح الدولي

إذا لم تكن اللغة التي أودع بها الطلب الادولي مقبولاة لادى إدارة البحا الادولي المكلفاة
(أ)
بمباشرة البح الدولي ،وجب علاى ماودع الطلاب أن يقادم إلاى مكتاب تسالم الطلباات ترجماة للطلاب الادولي
بلغة تستوفي كل الشروط التالية ،في غضون شاهر واحاد مان التااريخ الاذي يتسالم فياه ذلاك المكتاب الطلاب
الدولي:
""1

أن تكون تلك اللغة مقبولة لدى تلك اإلدارة،

""2

وأن تكون تلك اللغة لغة من لغات النشر،

" "3وأن تكاون تلاك اللغااة مقبولاة لادى مكتاب تسلاام الطلباات بنااء علاى القاعادة -12
(1أ) ،ما لم يودع الطلب الدولي بلغة من لغات النشر.
(ب)

ال تسري الفقرة (أ) على العريضة أو الجزء الخاص بالكشف التسلسلي في الوصف.

إذا أرس اال مكت ااب تس االم الطلب ااات إل ااى م ااودع الطل ااب اإلخط ااار المنص ااوص علي ااه ف ااي
(ج)
القاع اادة (2.20ج) ول اام يك اان م ااودع الطل ااب ،حت ااى ذل ااك الح ااين ،ق ااد أرس اال الترجم ااة المطلوب ااة بن اااء عل ااى
الفقا ارة (أ) ،وج ااب عل ااى مكت ااب تس االم الطلب ااات أن يوج ااه إل ااى م ااودع الطل ااب دع ااوة م اان المستحس اان إرفاقه ااا
باإلخطار للغرضين التاليين:
""1

تقديم الترجمة المطلوبة في غضون المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أ)؛

" "2وفااي حااال لاام تقاادم الترجمااة المطلوبااة فااي غضااون المهلااة المنصااوص عليهااا فااي
الفقرة (أ) ،تقديمها وتسديد رسم التأخير المشار إليه فاي الفقارة (ه) عناد االقتضااء ،فاي غضاون شاهر واحاد
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ماان تاااريخ الاادعوة أو شااهرين ماان التاااريخ الااذي تساالم فيااه مكتااب تساالم الطلبااات الطلااب الاادولي ،مااع األخااذ
بالتاريخ الذي ينقضي آخرا.
إذا كان مكتب تسلم الطلبات قد أرسل إلى مودع الطلب دعوة بناء على الفقرة (ج) ولم
(د)
يقاادم مااودع الطلااب الترجمااة المطلوبااة ولاام يساادد رساام التااأخير عنااد االقتضاااء ،فااي غضااون المهلااة المطبقااة
بناء على الفقرة (ج)" ،"2وجاب اعتباار الطلاب الادولي مساحوبا وتعاين علاى مكتاب تسالم الطلباات إعاالن
ذلك .وتعد أي ترجمة تسلمها مكتب تسلم الطلبات كما يعد أي مبلغ مسدد لذلك المكتب قبل إعالن الطلب
مسحوبا وفقا للجملة السابقة وقبل انقضاء  15شاه ار مان تااريخ األولوياة كماا لاو كاان المكتاب تسالمهما قبال
انقضاء تلك المهلة.
يجوز لمكتب تسلم الطلبات أن يشترط تسديد رسم تأخير له ولحسابه يسااوي  ٪25مان
(ه)
رساام اإليااداع الاادولي المشااار إليااه فااي البنااد  1ماان جاادول الرسااوم مقاباال تقااديم الترجمااة بعااد انقضاااء المهلااة
المنصوص عليها في الفقارة (أ) ،مان غيار أن يأخاذ فاي الحسابان أي رسام عان كال ورقاة مان أوراق الطلاب
الدولي بعد الورقة الثالثين.
4.12

الترجمة المطلوبة ألغراض النشر الدولي

إذا لاام تكاان اللغااة التااي أودع بهااا الطلااب الاادولي لغااة نشاار ولاام تكاان أي ترجمااة مطلوبااة
(أ)
بناااء علااى القاعاادة (3.12أ) ،وجااب علااى مااودع الطلااب أن يقاادم إلااى مكتااب تس الّم الطلبااات ترجمااة للطلااب
الاادولي بااأي لغااة نشاار يقبلهااا مكتااب تسالّم الطلبااات ألغاراض هااذه الفقارة ،فااي غضااون  14شااه ار ماان تاااريخ
األولوية.
(ب)

ال تسري الفقرة (أ) على العريضة أو الجزء الخاص بالكشف التسلسلي في الوصف.

إذا لاام يكاان مااودع الطلااب قااد قا ّادم الترجمااة المطلوبااة بناااء علااى الفقارة (أ) ،فااي غضااون
(ج)
المهلااة المشااار إليهااا فااي تلااك الفق ارة ،وجااب علااى مكتااب تساالم الطلبااات أن ياادعو مااودع الطلااب إلااى تقااديم
الترجماة المطلوباة ،وتساديد رسام التاأخير المنصاوص علياه فاي الفقارة (ه) عناد االقتضااء ،فاي غضااون 16
وتعد أي ترجمة يتسلمها مكتب تسالم الطلباات قبال أن يرسال ذلاك المكتاب الادعوة
شه ار من تاريخ األولويةّ .
بناء على الجملة السابقة كما لو كان المكتب تسلمها قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أ).
يسدد رسم التأخير المطلوب عند
(د)
قدم الترجمة المطلوبة ولم ّ
إذا لم يكن مودع الطلب قد ّ
االقتضاااء ،فااي غضااون المهلااة المنصااوص عليهااا فااي الفق ارة (ج) ،وجااب اعتبااار الطلااب الاادولي مسااحوبا
وتعين على مكتب تسلّم الطلباات إعاالن ذلاك .وتع ّاد أي ترجماة يتسالّمها مكتاب تسالّم الطلباات كماا يع ّاد أي
ّ
مسدد لذلك المكتب قبل إعالن الطلب مسحوبا وفقا للجملة السابقة وقبل انقضاء  17شاه ار مان تااريخ
مبلغ ّ
األولوية كما لو كان المكتب تسلّمها قبل انقضاء تلك المهلة.
يجوز لمكتب تسلّم الطلبات أن يشترط تسديد رسم تأخير له ولحسابه يسااوي  ٪25مان
(ه)
رساام اإليااداع الاادولي المشااار إليااه فااي البنااد  1ماان جاادول الرسااوم مقاباال تقااديم الترجمااة بعااد انقضاااء المهلااة
المنصوص عليها في الفقارة (أ) ،مان غيار أن يأخاذ فاي الحسابان أي رسام عان كال ورقاة مان أوراق الطلاب
الدولي بعد الورقة الثالثين.
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(ثانيا)

القاعدة 12
تقديم مودع الطلب وثائق تتعلق ببحث سابق
(12ثانيا)1

تقديم مودع الطلب وثائق تتعلق ببح سابق في حال عريضة قدمت بموجب القاعدة 12.4

في حال التمس المودع ،بناء على القاعدة  ،12.4أن تراعي إدارة البح الدولي نتاائج
(أ)
بح ا سااابق أجرتااه اإلدارة ذاتهااا أو إدارة أخاارى للبح ا الاادولي أو أج اراه مكتااب وطنااي ،فإنااه يتعااين علااى
المااودع ،شاارط م ارعاااة أحكااام الفق ارات ماان (ب) إلااى (د) ،أن يقا ّادم إلااى مكتااب تساالم الطلبااات مااع الطلااب
الدولي صورة عن نتائج البح السابق أيا كان الشكل الذي قدمتّها باه اإلدارة المعنياة أو ق ّادمها باه المكتاب
المعن ااي (م ااثال ،بش ااكل تقري اار البحا ا أو قائم ااة بحال ااة التقني ااة الص ااناعية الس ااابقة المستش ااهد به ااا أو تقري اار
الفحص).
في حاال أجارى البحا الساابق المكتاب ذاتاه الاذي يعمال بصافته مكتباا لتسالم الطلباات،
(ب)
جاز للمودع أن يعرب عن رغبته في أن يتولى مكتب تسلم الطلبات إعاداد الصاورة المشاار إليهاا فاي الفقارة
يقدمها المودع نفسه .ويتعين أن َّ
يقدم ذلاك االلتمااس فاي
(أ) وارسالها إلى إدارة البح الدولي ،بدال من أن ّ
العريضة ويجوز لمكتب تسلم الطلبات أن يفرض دفع رسم له ولحسابه نظير ذلك االلتماس.
في حاال أجارت البحا الساابق إدارة البحا الادولي ذاتهاا ،أو أجاراه المكتاب ذاتاه الاذي
(ج)
يعماال بصاافته إدارة للبح ا الاادولي ،فااال ُيشااترط تقااديم الصااورة المشااار إليهااا فااي الفق ارة (أ) بناااء علااى تلااك
الفقرة.
ف ااي ح ااال كان اات الص ااورة المش ااار إليه ااا ف ااي الفقا ارة (أ) متاح ااة لمكت ااب تس االم الطلب ااات
(د)
أو إلدارة البح الدولي بالشكل والطريقة التي تقبلها ،مثال مان مكتباة رقمياة  ،وكاان الماودع يب ّاين ذلاك فاي
العريضة ،فال ُيشترط تقديم الصورة بناء على تلك الفقرة.

(12ثانيا) 2طلب إدارة البح الادولي الحصاول علاى وثاائق تتعلاق ببحا ساابق فاي حاال عريضاة قادمت
بموجب القاعدة 12.4
يجااوز إلدارة البح ا الاادولي ،مااع م ارعاااة أحكااام الفق ارتين (ب) و(ج) أن تاادعو المااودع
(أ)
إلى تقديم ما يلي في غضون مهلة تكون معقولة حسب ظروف الحال:
""1

صورة عن الطلب السابق المعني؛

" "2فااي حااال كااان الطلااب السااابق محاار ار بلغااة ال تقبلهااا إدارة البحا
للطلب السابق بلغة تقبلها تلك اإلدارة؛
" "3فاي حاال كانات نتاائج البحا
ترجمة لتلك النتائج بلغة تقبلها تلك اإلدارة؛
""4

الاادولي ،ترجمااة

الساابق محاررة بلغاة ال تقبلهاا إدارة البحا

صورة عن أية وثيقة مستشهد بها في نتائج البح

الادولي،

السابق.

(ب) فااي حااال أجاارت البح ا السااابق إدارة البح ا الاادولي ذاتهااا ،أو أج اراه المكتااب ذاتااه الااذي
يعمل بصفته إدارة البح الدولي ،أو كانت الصورة أو الترجمة المشار إليهما في الفقارة (أ) متااحتين إلدارة
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البحا الاادولي بالشااكل والطريقااة التااي تقبلهمااا ،مااثال ماان مكتبااة رقميااة أو بشااكل وثيقااة أولويااة ،فااال ُيشااترط
تقديم الصورة أو الترجمة المشار إليهما في الفقرة (أ) بناء على تلك الفقرة.
(ج) فااي حااال تقااديم بيااان وفقااا للقاعاادة  "2"12.4مفاااده أن الطلااب الاادولي هااو ذاتااه أو أساسااا
ذاته الطلب الذي تم بشأنه البح الساابق أو أن الطلاب الادولي هاو ذاتاه أو أساساا ذاتاه الطلاب الساابق إال
أنااه مااودع بلغااة أخاارى ،فااال ُيشااترط تقااديم الصااورة أو الترجمااة المشااار إليهمااا فااي الفقارتين (أ)" "1و" "2بناااء
على تلك الفقرتين.
القاعدة 13
وحدة االختراع
1.13

شرط وحدة االختراع

ال يجااوز أن يتعلااق الطلااب الاادولي بااأكثر ماان اخت اراع واحااد أو بمجموعااة ماان االخت ارعااات التااي
يتصل الواحد منها باآلخر ،وتمثل مفهوما ابتكارياً عاماً واحداً ("شرط وحدة االختراع").
2.13

الحاالت التي يعتبر فيها أن شرط وحدة االختراع قد استوفي

إذا طلباات حمايااة مجموعااة ماان االخت ارعااات فااي طلااب دولااي واحااد ،فااإن شاارط وحاادة االخت اراع
المشار إليه في القاعدة  1.13ال يكون قد استوفي إال إذا كانت باين هاذه االخت ارعاات عالقاة تقنياة تخاتص
بعنصاار واح ااد أو أكث اار م اان العناصاار التقني ااة الخاص ااة المتماثل ااة أو المتشااابهة .ويقص ااد بعب ااارة "العناص اار
التقنية الخاصة" العناصر التقنية التي تحدد مساهمة كل اختراع من االختراعات التي يطالب بها وتعتبر
ككل بالنسبة إلى حالة التقنية الصناعية السابقة.
3.13

طريقة تحديد مطالب الحماية دون المساس بتقدير وحدة االختراع

ماان أجاال معرفااة مااا إذا كاناات مجموعااة ماان االخت ارعااات مترابطااة فيمااا بينهااا بحي ا أنهااا تمثاال
مفهوما ابتكاريااً عامااً واحاداً ،ال يهام أن تكاون االخت ارعاات موضاع مطالاب منفصالة أو اختياارات بديلاة فاي
مطلب واحد.
4.13

المطالب التابعة للحماية

م ااع م ارع اااة القاع اادة  ،1.13يج ااوز إدراج ع اادد معق ااول م اان المطال ااب التابع ااة للحماي ااة المتعلقاااة
باألشكال المحددة لالختراع موضوع المطلب المستقل للحماية في طلب دولي واحاد ،حتاى لاو أمكان النظار
إلى خصائص مطلب تابع واحد على أنها تمثل في حد ذاتها اختراعا.
5.13

نماذج المنفعة

يجااوز لكاال دولااة معينااة يطلااب فيهااا نمااوذج منفعااة علااى أساااس طلااب دولااي أن تطبااق األحكااام
المنصوص عليها في قانونها الوطني بدال مان أحكاام القواعاد  1.13إلاى  ،4.13بعادما يبادأ فحاص الطلاب
الدولي في هذه الدولة .وفي هذه الحالة ،يحق لمودع الطلب أن يعدل طلبه الدولي حساب متطلباات أحااكام
القاناون الوطني خاالل شهرين على األقل من انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة .22
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(ثانيا)

القاعدة 13
االختراعات المتصلة بالمواد البيولوجية

(13ثانيا) 1تعريف
ألغراض هذه القاعدة ،يقصاد بعباارة "اإلشاارة إلاى ماادة بيولوجياة مودعاة" المعلوماات المقدماة فاي
أي طلب دولي بخصوص إيداع مواد بيولوجية لدى م سسة إيداع أو بخصوص المادة البيولوجية المودعة
على هذا النحو.

(13ثانيا) 2اإلشارات (بصفة عامة)
يشار إلى أي مادة بيولوجية مودعة طبقا لهذه القاعدة .واذا كان األمر كذلك ،فإنها تعد مستوفية
لمتطلبات القانون الوطني لكل دولة معينة.

(13ثانيا) 3اإلشارات :محتوياتها  -إغفال إدراج اإلشارة أو أي بيان
(أ)

يبين في اإلشارة إلى أي مادة بيولوجية مودعة ما يأتي:
يجب أن ّ
""1

اسم وعنوان م سسة اإليداع التي أجري اإليداع لديها؛

""2

تاريخ إيداع المادة البيولوجية لدى هذه الم سسة؛

""3

الرقم التسلسلي الذي خصصته هذه الم سسة لإليداع؛

" "4المعلوم ا ااات اإلض ا ااافية الت ا ااي أُخط ا اار به ا ااا المكت ا ااب ال ا اادولي بن ا اااء عل ا ااى القاع ا اادة
(13ثانيا)(7أ)" ،"1شرط أن يكون النص على ضرورة بيان هذه المعلومات قاد سابق نشاره فاي الجريادة وفقاا
للقاعدة (13ثانيا)(7.ج) قبل إيداع الطلب الدولي بشهرين على األقل.
ال يترتااب علااى إغفااال إدراج اإلشااارة إلااى أي مااادة بيولوجيااة مودعااة أو إغفااال إدراج أي
(ب)
بيان مشار إليه فاي الفقارة (أ) فاي اإلشاارة إلاى أي ماادة بيولوجياة مودعاة أي أثار فاي كال دولاة معيناة ال
يقتضي قانونها الوطني إدراج هذه اإلشارة أو هذا البيان في الطلب الوطني.

(13ثانيا) 4اإلشارات :مهلة تقديم البيانات
إذا لم يدرج أحد البيانات المنصوص عليها فاي القاعادة (13ثانياا)(3أ) فاي اإلشاارة إلاى
(أ)
أي مااادة بيولوجيااة فااي الطلااب الاادولي كمااا جاارى إيداعااه ،تعااين أحااد األمارين التاااليين شاارط م ارعاااة الفقارتين
(ب) و(ج):
" "1أن يعتباار كاال مكتااب معااين أن البيااان قااد أرساال فااي الوقاات المناسااب إن كااان قاد
أرسل إلى المكتب الدولي في غضون  16شه ار من تاريخ األولوية؛
" "2أن يعتبر كل مكتب معين أن البيان قد أرسل في اليوم األخير من مهلة األشهر
السااتة عشاار المحسااوبة اعتبااا ار ماان تاااريخ األولويااة إن كااان قااد أرساال إلااى المكتااب الاادولي بعااد تلااك المهلااة
وتسلمه ذلك المكتب قبل االنتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية.
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يجوز للمكتب المعين أن يشترط إرسال أي بيان من البياناات المشاار إليهاا فاي القاعادة
(ب)
(13ثانيا)(3أ) قبل األشهر الستة عشر المحسوبة اعتبا ار من تاريخ األولوية إذا كاان القاانون الاوطني الاذي
يطبقااه ذلااك المكتااب يقتضااي ذلااك فيمااا يخااص الطلبااات الوطنيااة وعلااى أن يكااون المكتااب الاادولي قااد أُخطاار
بذلك الشرط وفقا للقاعدة (13ثانيا)(7أ)" "2ونشر ذلك الشرط في الجريدة وفقاا للقاعادة (13ثانياا)(7ج) قبال
إيداع الطلب الدولي بشهرين على األقل.
إذا التمس مودع الطلاب النشار المبكار بنااء علاى الماادة ()2(21ب) ،جااز لكال مكتاب
(ج)
معااين أن يعااد البيااان الااذي لاام يرساال قباال االنتهاااء ماان إعااداد النشاار الاادولي ماان الناحيااة التقنيااة كمااا لااو لاام
يرسل في الوقت المناسب.
يتولى المكتب الدولي إخطار مودع الطلب بالتاريخ الذي تسلم فيه أي بيان مرسل بناء
(د)
على الفقرة (أ) ويباشر أحد األمرين التاليين:
" "1إذا تسلّم البيان قبل االنتهااء مان إعاداد النشار الادولي مان الناحياة التقنياة ،وجاب
عليه أن ينشر البيان َّ
المقدم بناء على الفقرة (أ) واشارة إلى تاريخ تسلمه ،مع الطلب الدولي؛
" "2واذا تسلّم البيان بعد االنتهاء من إعداد النشار الادولي مان الناحياة التقنياة ،وجاب
عليه أن يخطر المكاتب المعينة بذلك التاريخ والعناصر المعنية من البيان.

(13ثانيا) 5اإلشااارات والبيانااات ألغ اراض دولااة واحاادة أو أكثاار ماان الاادول المعينااة  -اإليااداعات المختلفااة
لمختلف الدول المعينة  -اإليداعات لدى م سسات اإليداع غير المخطرة
تعد اإلشارة إلى أي مادة بيولوجية مودعة أنها قد أجريت ألغاراض كال الادول المعيناة،
(أ)
مااا لاام تجاار ص اراحة ألغ اراض بعااض الاادول المعينااة فقااط .وينطبااق ذلااك بالمثاال علااى البيانااات ال اواردة فااي
اإلشارة.
(ب)

تجوز اإلشارة إلى اإليداعات المختلفة للمادة البيولوجية لمختلف الدول المعينة.

يجوز لكل مكتب معين إغفال اإليداع الاذي يجارى لادى أي م سساة إياداع خاالف تلاك
(ج)
التي أرسل لها إخطا اًر بناء على القاعدة (13ثانيا)(7ب).

(13ثانيا) 6تقديم العينات
وفقا ألحكاام الماادتين  23و ،40ال يجاوز إال بنااء علاى تصاريح مان ماودع الطلاب تقاديم عيناات
من المادة البيولوجية المودعة والمشار إليها في طلب دولي قبل انقضاء المهلة المطبقة التي يجوز الشروع
بعدها في اتخاذ اإلجراءات الوطنية بناء على المادتين السابق ذكرهما .أما إذا أنجاز ماودع الطلاب األعماال
المشااار إليهااا فااي المااادتين  22أو  39بعااد النشاار الاادولي ولكاان قباال انقضاااء المهاال السااابق ذكرهااا ،فإنااه يجااوز
تسل يم عينات من المادة البيولوجية المودعة إثر إنجااز األعماال الماذكورة .وعلاى الارغم مان الحكام الساابق،
يجوز تسليم عينات من المادة البيولوجية المودعة بناء على القانون الوطني الذي يطبقه كل مكتاب معاين،
مااا أن تترتااب علااى النشاار الاادولي آثااار النشاار الااوطني اإلجباااري لطلااب وطنااي غياار مفحااوص وفقااا للقااانون
السابق ذكره.
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(13ثانيا) 7المتطلبات الوطنية :اإلخطار والنشر
(أ)
تقتضي ما يلي:

يجااوز لكاال مكتااب وطنااي أن يخطاار المكتااب الاادولي بمتطلبااات القااانون الااوطني التااي

" "1بيان المعلومات المحددة في اإلخطار باإلضافة إلى المعلومات المشار إليها في
القاعدة (13ثانيا)(3أ)" "1و" "2و" "3في اإلشارة إلى أية مادة بيولوجية مودعة وواردة في طلب وطني؛
" "2وادراج بياان واحاد أو أكثر مان البياناات المشاار إليهاا فاي القاعادة (13ثانياا)(3أ)
فااي أي طلااب وطنااي كمااا جاارى إيداعااه ،أو تقااديم البيانااات فااي وقاات محاادد فااي اإلخطااار وسااابق لتاااريخ
األولوية بستة عشر شهرا.
على كل مكتب وطني أن يخطر المكتب الدولي بأسماء م سساات اإلياداع التاي يجاوز
(ب)
إيااداع الم اواد البيولوجيااة لااديها بموجااب القااانون الااوطني التخاااذ اإلجاراءات المتعلقااة بااالبراءات أمااام المكتااب
الوطني ،أو يتعين عليه اإلخطار بأن القانون الوطني ال ينص على هذا اإليداع أو ال يجيزه.
علاى المكتااب الاادولي أن ينشاار المتطلبااات التااي أُخطار بهااا بناااء علااى الفقارة (أ) وكااذلك
(ج)
المعلومات التي أخطر بها بناء على الفقرة (ب) في الجريدة في أقرب فرصة.
(ثالثا)

القاعدة 13
الكشف عن تسلسل النوويدات أو الحوامض األمينية

(13ثالثا) 1اإلجراء لدى إدارة البح الدولي
إذا كااان الطلااب الاادولي يحتااوي علااى كشااف عاان تسلساال واحااد أو أكثاار للنووياادات أو
(أ)
الح اوامض األمينيااة ،جاااز إلدارة البح ا الاادولي أن تاادعو المااودع إلااى تزوياادها ،ألغ اراض البح ا الاادولي،
بكشف تسلسالي فاي شاكل إلكتروناي يساتوفي المعياار المنصاوص علياه فاي التعليماات اإلدارياة ،ماا لام يكان
ذلك الكشف التسلسلي فاي شاكله اإللكتروناي متاحاا لهاا فاي شاكل وبطريقاة تقبلهماا ،والاى دفاع رسام الكشاف
المتأخر المشار إليه في الفقرة (ج) ،عند االقتضاء ،في غضون مهلة تكون محددة في الدعوة.
إذا ك ااان ج اازء عل ااى األق اال م اان الطل ااب ال اادولي مودع ااا عل ااى ال ااورق ورأت إدارة البحا ا
(ب)
الاادولي أن الوصااف ال يفااي بالقاعاادة (2.5أ) ،جاااز لهااا أن تاادعو المااودع إلااى تزوياادها ،ألغ اراض البح ا
الادولي ،بكشاف تسلسالي فااي شاكل ورقاي يساتوفي المعيااار المنصاوص علياه فاي التعليمااات اإلدارياة ،ماا لاام
يكاان ذلااك الكشااف فااي شااكل ورقااي متاحااا لهااا فااي شااكل وبطريقااة تقبلهمااا ،ساواء دعاات إلااى تزوياادها بكشااف
تسلساالي فااي شااكل إلكترونااي بناااء علااى الفقارة (أ) أو لاام تاادع إلااى ذلااك ،وجاااز لهااا أن تاادعو إلااى دفااع رساام
الكشف المتأخر المشار إليه في الفقرة (ج) ،عند االقتضاء ،في غضون مهلة تكون محددة في الدعوة.
يجوز إلدارة البح الدولي أن تجعل تزويدها بكشف تسلسلي استجابة لدعوة بناء على
(ج)
الفقرة (أ) أو (ب) محل رسم مقابل الكشف المتأخر يسدد لها ولصالحها وتحدد مقداره إدارة البح الادولي،
علااى أال يتجاااوز  ٪25ماان رساام اإليااداع الاادولي المشااار إليااه فااي البنااد  1ماان جاادول الرسااوم وماان غياار أن
ي خااذ فااي الحساابان أي رساام مسااتحق عاان كاال ورقااة فااي الطلااب الاادولي بعااد الورقااة الثالثااين ،علمااا بااأن ماان
الجائز اشتراط تسديد رسم الكشف المتأخر بناء على الفقرة (أ) أو (ب) وليس الفقرتين معا.
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إذا تخلّف المودع عن تقديم الكشاف التسلسالي المطلاوب ودفاع أي رسام مطلاوب مقابال
(د)
الكشف المتاأخر ،فاي غضاون المهلاة المحاددة فاي الادعوة بنااء علاى الفقارة (أ) أو (ب) ،تكاون إدارة البحا
الدولي ملزمة ببح الطلب الدولي فقط في حدود ما يمكن إج ار ه من بح م ٍ
جد بدون الكشف التسلسلي.
ُ
ال ُيعد أي كشف تسلسلي لم يرد في الطلب الدولي كماا جارى إيداعاه ،ساواء تام تقديماه
(ه)
استجابة لدعوة بناء على الفقرة (أ) أو (ب) أو خالفا لذلك ،جزءاً من الطلب الدولي ،على أن هذه الفقرة ال
يعدل الوصف فيما يتعلق بكشف تسلسلي وفقا للمادة ()2(34ب).
تمنع المودع من أن ّ
إذا رأت إدارة البح الدولي أن الوصف ال يفي بالقاعدة (2.5ب) ،فإنهاا تادعو الماودع
(و)
إلى تقديم التصحيح المطلاوب .وتساري القاعادة  ،4.26ماع ماا يلازم مان تباديل ،علاى أي تصاحيح يتقادم باه
وتحول إدارة البح الدولي التصحيح إلى مكتب تسلم الطلبات والى المكتب الدولي.
المودع.
ّ

(13ثالثا) 2اإلجراء لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي

تسااري القاعاادة (13ثالثااا) ،1مااع مااا يلاازم ماان تبااديل ،علااى اإلج اراء المباشاار لاادى إدارة الفحااص
التمهيدي الدولي.

(13ثالثا) 3الكشف التسلسلي لفائدة المكتب المعيّن
ال يج ااوز ألي مكت ااب مع ا ّاين أن يش ااترط عل ااى الم ااودع تزوي ااده بكش ااف تسلس االي خ ااالف الكش ااف
التسلسلي الذي يفي بالمعيار المنصوص عليه في التعليمات اإلدارية.
القاعدة 14
رسم التحويل
1.14

رسم التحويل

يجوز لكل مكتب من مكاتب تسلم الطلبات مطالبة مودع الطلب بأن يدفع له ولحساابه
(أ)
رسما مقابل تسلم الطلب الدولي ،وتحويل صور عنه إلى المكتب الدولي والى إدارة البح الدولي المختصاة،
وأداء كل المهمات األخرى المكلف بها ذلك المكتب بخصوص الطلب الدولي بصفته مكتبا لتسالم الطلباات
("رسم التحويل").
(ب)

يحدد مكتب تسلم الطلبات مقدار رسم التحويل ،إن وجد.

يساادد رساام التحوياال فااي غضااون شااهر ماان تاااريخ تساالم الطلااب الاادولي .ويكااون المقاادار
(ج)
المستحق هو المقدار المطبق في ذلك التاريخ لتسلم الطلب الدولي.
القاعدة 15
رسم اإليداع الدولي
1.15

رسم اإليداع الدولي

يحص ا ا اال مكت ا ا ااب تس ا ا االم الطلب ا ا ااات لحس ا ا اااب المكت ا ا ااب ال ا ا اادولي رس ا ا ااما ع ا ا اان ك ا ا اال طل ا ا ااب دول ا ا ااي
("رسم اإليداع الدولي").
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2.15

مقدار الرسم
(أ)

(ب)
("العملة المقررة")

َّ
المحدد في جدول الرسوم.
يكون رسم اإليداع الدولي بالمقدار
يسدد رسم اإليداع الادولي بالعملاة أو إحادى العماالت المقاررة فاي مكتاب تسالم الطلباات

إذا كاناات العملااة المقااررة هااي الفرنااك السويسااري ،يحياال مكتااب التساالم الطلبااات الرساام
(ج)
المذكور بالفرنك السويسري إلى المكتب الدولي في أقرب فرصة.
(د)

إذا كانت العملة المقررة عملة خالف الفرنك السويسري وكانت تلك العملة:

" "1قابلة للتحويل إلى الفرنك السويسري دون قيد أو شرط ،يحدد المادير العاام ،بالنسابة
إلااى كاال مكتااب ماان مكاتااب تساالم الطلبااات يقاار بعملااة ماان ذلااك القبياال لتسااديد رساام اإليااداع الاادولي ،مبلغااا
معادال لذلك الرسم بالعملة المقررة وفقا لتوجيهات الجمعية ،ويحيل مكتب تسلم الطلبات المبلغ بتلاك العملاة
إلى المكتب الدولي في أقرب فرصة؛
" "2غياار قابلااة للتحوياال إلااى الفرنااك السويسااري دون قيااد أو شاارط ،يكااون مكت اب تساالم
الطلبااات مس ا وال عاان تحوياال رساام اإليااداع الاادولي ماان العملااة المقااررة إلااى الفرنااك السويسااري ويحياال ذلااك
الرسام بالفرنااك السويسااري إلااى المكتااب الاادولي فااي أقارب فرصااة ،بمقاادار المبلااغ المحاادد فااي جاادول الرسااوم.
ولمكتب تسلم الطلبات أن يستعيض عن ذلك بتحويل رسم اإليداع الدولي من العملة المقررة إلى اليورو أو
ال اادوالر األمريك ااي ،إن رغ ااب ف ااي ذل ااك ،عل ااى أن يحي اال المبل ااغ المع ااادل ل ااذلك الرس اام ب اااليورو أو ال اادوالر
األمريكااي إلااى المكتااب الاادولي فااي أقاارب فرصااة ،كمااا يحاادده الماادير العااام وفقااا لتوجيهااات الجمعيااة المشااار
إليها في البند "."1
3.15

مهلة التسديد  -المبلغ المستحق

يسدد رسم اإليداع الدولي لمكتب تسلم الطلبات في غضون شهر من تاريخ تسلم الطلب الادولي.
ويكون المبلغ المستحق المبلغ المطبق في ذلك التاريخ.
4.15

رد الرسوم
ُّ
يرد مكتب تسلم الطلبات رسم اإليداع الدولي للمودع:

المكتب الدولي،
القومي.

""1

إذا كانت نتيجة المعاينة المشار إليها في المادة  )1(11سلبية،

""2

أو إذا سحب الطلب الدولي أو اعتبار مساحوباً قبال إرساال النساخة األصالية إلاى

""3

أو إذا لاام يعاماال الطلااب الاادولي باعتباااره طلبااا دوليااا لمقتضاايات تتعلااق باااألمن
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القاعدة 16
رسم البحث

الحق في المطالبة بالرسوم

1.16

يجااوز لكاال إدارة ماان إدارات البح ا الاادولي أن تطالااب مااودع الطلااب بتسااديد رساام لهااا
(أ)
ولحسابها مقابل إجراء البح الادولي وأداء كال المهماات األخارى المعهاودة إلاى إدارات البحا الادولي بنااء
على المعاهدة وهذه الالئحة التنفيذية ("رسم البح ").
(ب)
("عملة المقررة").

يحصاال مكتااب تساالم الطلبااات رساام البح ا الااذي يساادد بالعملااة التااي يقررهااا ذلااك المكتااب
ّ

إذا كانت العملة المقررة هي العملة التي حددت بها إدارة البح الدولي الرسام الماذكور
(ج)
("العملااة المحااددة") ،يحياال مكتااب تساالم الطلبااات الرساام المااذكور إلااى تلااك اإلدارة فااي أقاارب فرصااة وبتلااك
العملة.
(د)

إذا كانت العملة المقررة عملة خالف العملة المحددة وكانت تلك العملة:

" "1قابلااة للتحوياال إلااى العملااة المحااددة دون قيااد أو شاارط ،يحاادد الماادير العااام ،بالنساابة
إلى كل مكتب من مكاتب تسلم الطلبات يقر بعملة من ذلك القبيل لتسديد رسم البحا  ،مبلغاا معاادال لاذلك
الرساام بالعملااة المقااررة وفقااا لتوجيهااات الجمعيااة ،ويحياال مكتااب تساالم الطلبااات المبلااغ بتلااك العملااة إلااى إدارة
البح الدولي في أقرب فرصة؛
" "2غياار قابلااة للتحوياال إلااى الفرنااك السويسااري دون قيااد أو شاارط ،يكااون مكتااب تساالم
الطلبات مس وال عن تحويل رسم البح مان العملاة المقاررة إلاى العملاة المحاددة ويحيال ذلاك الرسام بالعملاة
المحددة إلى إدارة البح الدولي في أقرب فرصة ،بمقدار المبلغ الذي تحدده إدارة البح الدولي.
فيمااا يتعلااق بتسااديد رساام البح ا بعملااة مقااررة تكااون خااالف العملااة المحااددة ،إذا كااان
(ه)
مقدار الرسم الذي تسلمته إدارة البح الدولي فعال بناء على الفقرة (د)" "1من هذه القاعدة بالعملة المقررة،
عند تحويله إلى العملة المحددة ،أقال مان مقادار الرسام الاذي كانات قاد حددتاه ،يسادد المكتاب الادولي الفارق
لإلدارة المذكورة .أما إذا تجاوز مقدار الرسم المتسلم مقدار الرسم المحدد ،فإن الفرق يعود للمكتب الدولي.
البح

تنطب ااق أحك ااام القاع اادة  3.15المتعلق ااة برس اام اإلي ااداع ال اادولي عل ااى مهل ااة تس ااديد رس اام
(و)
والمبلغ المستحق مع ما يلزم من تبديل.

2.16

رد الرسوم
يرد مكتب تسلم الطلبات رسم البح
ّ

إدارة البح

الدولي،

إلى المودع:

""1

إذا كانت نتيجة المعاينة المشار إليها في المادة  )1(11سلبية،

""2

أو إذا سااحب الطلااب الاادولي أو اعتباار مسااحوباً قباال إرسااال صااورة البح ا
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""3

القومي.
3.16

أو إذا لاام يعاماال الطلااب الاادولي باعتباااره طلبااا دوليااا لمقتضاايات تتعلااق باااألمن

رد جزء من الرسوم

إذا ارعاات إدارة البح ا الاادولي نتااائج بح ا سااابق بناااء علااى القاعاادة  ،1.41عنااد إج اراء البح ا
الاادولي ،وجااب علااى اإلدارة المااذكورة رد رساام البحا المساادد عاان الطلااب الاادولي وفقااا للشااروط المحااددة فااي
االتفاق المنصوص عليه في المادة ()3(16ب).
(ثانيا)

القاعدة 16
تمديد مهل تسديد الرسوم

(16ثانيا) 1دعوة مكتب تسلم الطلبات
إذا تبااين لمكتااب تساالم الطلبااات ،وقاات اسااتحقاق الرسااوم بناااء علااى القواعااد (1.14ج)
(أ)
و 3.15و(1.16و) ،أن أي رسام لام يسادد لاه أو أن المقادار المسادد لااه أقال مماا هاو ضاروري لتغطياة رساام
التحويل ورسم اإليداع الدولي ورسم البح  ،وجب عليه أن يدعو مودع الطلب إلى أن يدفع له خالل مهلة
شهر من تاريخ الدعوة المبلغ المطلوب لتغطية هذه الرسوم ،عالوة على رسم الادفع المتاأخر المشاار إلياه
في القاعدة (16ثانيا) ،2عند االقتضاء وشرط مراعاة الفقرة (د).
(ب)

[تحذف]

إذا أرس اال مكت ااب تس االم الطلب ااات ال اادعوة إل ااى الم ااودع بن اااء عل ااى الفقا ارة (أ) ،ول اام ي اادفع
(ج)
المودع خالل المهلة المشار إليها في تلك الفقرة المبلغ المستحق بالكامل ،بما في ذلاك رسام الادفع المتاأخر
المشار إليه في القاعدة (16ثانيا) ، 2عند االقتضاء ،وجب على المكتب المذكور أن يباشر ما يلي بشرط
مراعاة الفقرة (ه):
""1

أن يصدر اإلعالن المنصوص عليه في المادة ،)3(14

""2

وأن يتخذ اإلجراءات المنصوص عليها في القاعدة .29

يعتبر كل مبلغ يتسلمه مكتاب تسالم الطلباات قبال إرساال الادعوة الماذكورة فاي الفقارة (أ)
(د)
كمااا لااو تاام تساالمه قباال انقضاااء المهلااة المنصااوص عليهااا فااي القااع اادة (1.14ج) أو  3.15أو (1.16و)،
حسب الحال.
يعتبر كل مبلغ يتسلمه مكتب تسلم الطلبات قبل إصدار اإلعالن المنصوص عليه فاي
(ه)
المادة  )3(14كما لو تم تسلمه قبل انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة (أ).

(16ثانيا) 2رسم عن الدفع المتأخر
يجااوز لمكتااب تساالم الطلبااات أن يفاارض رسااما لااه ولحسااابه عاان الاادفع المتااأخر علااى
(أ)
الرسوم المدفوعة استجابة للدعوة الموجهة بناء على القاعدة (16ثانيا)(1أ) .ويبلغ هذا الرسم:
""1

 ٪50من مقدار الرسوم غير المدفوعة المحدد في الدعوة،
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""2

أو مااا يعااادل مقاادار رساام التحوياال إذا كااان مقاادار الرسااوم المحسااوب بناااء علااى
البند " "1أقل منه.

يجااب أال يكااون مقاادار رساام الاادفع المتااأخر أعلااى ماان  ٪50ماان مقاادار رساام اإليااداع
(ب)
الدولي المشاار إلياه فاي البناد  1مان جادول الرساوم مان غيار أن ي خاذ فاي الحسابان أي رسام عان كال ورقاة
من أوراق الطلب الدولي بعد الورقة الثالثين.
القاعدة 17
وثيقة األولوية
1.17

االلتزام بتقديم نسخة عن الطلب الوطني أو الدولي السابق

في حالة المطالبة بأولوية طلب وطني أو دولي سابق بنااء علاى الماادة  ،8يجاب علاى
(أ)
مودع الطلب أن يقدم للمكتب الدولي أو لمكتب تسالم الطلباات نساخة عان ذلاك الطلاب الساابق مصادقة مان اإلدارة
التي أودع لديها ("وثيقة األولوية") ،ما لم يسبق إيداعها لدى مكتب تسلم الطلبات باالقت ارن بالطلب الادولي
المطالااب فيااه باألولويااة وشاارط م ارعاااة الفق ارتين (ب) و(ب.ثانيااا) ،بعااد انقضاااء تاااريخ األولويااة بسااتة عشاار
شه ار على األكثر ،علماا باأن كال نساخة عان الطلاب الساابق الماذكور يتسالمها المكتاب الادولي بعاد انقضااء
تلك المهلة تعد كما لو كاان ذلاك المكتاب قاد تسالمها فاي الياوم األخيار مان تلاك المهلاة إذا بلغتاه قبال تااريخ
النشر الدولي للطلب الدولي.
إذا كاناات وثيقااة األولوي ااة صااادرة عاان مكت ااب تساالم الطلبااات ،ج اااز لمااودع الطل ااب أن
(ب)
يلتمس من المكتب المذكور إعداد تلك الوثيقة وتحويلها إلى المكتب الدولي بدال من تقديمها بنفسه .ويجب
تقااديم ذل ااك االلتماااس بع ااد انقضاااء ت اااريخ األولويااة بس ااتة عشاار ش ااه ار علااى األكث اار ،ويجااوز لمكت ااب تس االم
الطلبات أن يفرض رسما عليه.
(ب.ثانيا) إذا كاناات وثيقااة األولويااة متاحااة للمكتااب الاادولي ،وفقااا للتعليمااات اإلداريااة ،ماان مكتبااة
رقمية قبل تاريخ النشر الدولي للطلب الدولي ،جاز لمودع الطلب أن يستعيض عن تقديم وثيقة األولوياة
بأن يلتمس مان المكتاب الادولي ،قبال تااريخ النشار الادولي ،الحصاول علاى وثيقاة األولوياة مان تلاك المكتباة
الرقمية.
معين أال يأخاذ
(ج)
إذا لم تُ
َ
ستوف شروط أي من الفقرات الثال السابقة ،يجوز ألي مكتب ّ
المطالبة باألولوية بعاين االعتباار شارط م ارعااة الفقارة (د) ،علماا بأناه ال يجاوز ألي مكتاب مع ّاين أن يمتناع
عن أخذ المطالبة باألولوية بعين االعتبار قبل أن يتيح لمودع الطلب فرصة لتقديم وثيقة األولوية في مهلة
تكون معقولة حسب ظروف الحال.
ال يج ااوز ألي مكت ااب مع ا ّاين أال يأخ ااذ المطالب ااة باألولوي ااة بع ااين االعتب ااار بنا ااء عل ااى
(د)
الفقرة (ج) إذا كان الطلب السابق المشار إليه في الفقرة (أ) قد أودع لديه بصفته مكتباا وطنياا أو إذا كانات
وثيقة األولوية متاحة ،وفقا للتعليمات اإلدارية ،انطالقا من مكتبة رقمية.
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2.17

إتاحة النسخ

فااي حااال امتثاال مااودع الطلااب للقاعاادة (1.17أ) أو (ب) أو (ب.ثاني ااً) ،علااى المكتااب
(أ)
المعين ،بناء على التماس صريح منه ،بنسخة عن وثيقة األولوية في أقرب فرصة
يزود المكتب
ّ
الدولي أن ّ
يزوده
ولكن ليس قبل النشر الدولي للطلب الدولي .ويجب أال يطلب أي مكتب ّ
معين إلى مودع الطلب أن ّ
المعين بترجمة قبل انقضاء المهلة المطبقة بنااء علاى الماادة
بنسخة .وال يلتزم مودع الطلب بتزويد المكتب
ّ
المعين بناء على المادة  )2(23قبل النشر الدولي
 .22واذا تقدم مودع الطلب بالتماس صريح إلى المكتب
ّ
المعين ،بناء على التماس صريح منه ،بنسخة عان وثيقاة
للطلب الدولي ،تولى المكتب الدولي تزويد المكتب ّ
األولوية في أقرب فرصة بعد تسلمها.
يحظر على المكتب الدولي أن يوفر لعامة الجمهور أية نسخة عن وثيقاة األولوياة قبال
(ب)
النشر الدولي للطلب الدولي.
ازود أي
(ج)
إذا نش اار الطلاااب ال اادولي وفقا ااا للما ااادة  ،21وج ااب علا ااى المكت ااب الا اادولي أن يا ا ّ
شخص بنسخة عن وثيقة األولوية بناء على طلبه ومقابل تسديد التكلفة ،ما لم يتم قبل هذا النشر:

كما لو لم تقدم.

""1

سحب الطلب الدولي،

""2

أو سح ااب المطالبا ااة باألولويا ااة أو اعتبا ااارها بن اااء علااى القاعاادة (26ثانيااا)(2ب)
القاعدة 18
مودع الطلب

1.18

محل اإلقامة والجنسية

م ااع م ارع اااة أحك ااام الفقا ارتين (ب) و(ج) ،يتوق ااف تحدي ااد مح اال إقام ااة م ااودع الطل ااب أو
(أ)
جنسيته على القانون الوطني للدولة المتعاقادة التاي يازعم أناه مقايم فيهاا أو أناه مان مواطنيهاا .ويبات مكتاب
تسلم الطلبات في هذه المسألة.
(ب)
إقامة فيها،
مواطنيها.

على كل حال،
""1

يعد امتالك منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية فاي أياة دولاة متعاقادة محال

""2

يعد أي شاخص معناوي م ساس وفقاا للقاانون الاوطني لدولاة متعاقادة واحاداً مان

إذا أودع الطلب الدولي لدى المكتب الدولي باعتبااره مكتباا لتسالم الطلباات ،تعاين علاى
(ج)
المكت ااب ال اادولي ،ف ااي الظ ااروف المح ااددة ف ااي التعليم ااات اإلداري ااة ،أن يل ااتمس م اان المكت ااب ال ااوطني للدول ااة
المعنيااة أو المكتااب العاماال نيابااة عنهااا أن يباات فااي المسااألة المشااار إليهااا فااي الفق ارة (أ) .وعلااى
المتعاقاادة
ّ
ويمانح ماودع الطلاب فرصاة لتقاديم حججاه مباشارة
المكتب الدولي أن يخطر مودع الطلب باذلك االلتمااسُ ،
إلى المكتب الوطني .وعلى المكتب الوطني أن يبت في المسألة المذكورة في أقرب فرصة.
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2.18

[تحذف]

3.18

تعدد مودعي الطلبات

إذا كاان هنااك أكثار مان ماودع ،فاإن الحاق فااي إياداع طلاب دولاي ينشاأ إذا كاان واحاد مانهم علااى
األقل م هال إليداع طلب دولي وفقا للمادة .9
4.18

معلومات عن الشروط المنصوص عليها في القوانين الوطنية بشأن المودعين
( أ ) و(ب) [تحذفان]

ينشاار المكتااب الاادولي ماان وقاات آلخاار معلومااات عاان مختلااف الق اوانين الوطنيااة التااي
(ج)
يجااوز بمقتضاااها معرفااة الشااخص الم هاال إليااداع طلااب وطنااي (المختاارع أو خلفااه أو صاااحب االخت اراع،
إلخ .).ويصحب تلك المعلومات بتنبيه يفيد أن اآلثاار المترتباة علاى الطلاب الادولي فاي أياة دولاة مع ّيناة قاد
تتوقااف علااى معرفااة مااا إذا كااان الشااخص المعااين فااي الطلااب الاادولي كمااودع طلااب ألغ اراض تلااك الدولااة
م هال إليداع طلب وطني بناء على القانون الوطني لتلك الدولة.
القاعدة 19
مكتب تسلم الطلبات المختص
1.19

جهة إيداع الطلب
(أ)

مع مراعاة الفقرة (ب) ،يودع الطلب الدولي حسب اختيار مودع الطلب،

" "1لاادى المكتااب الااوطني للدولااة المتعاقاادة التااي يقاايم فيهااا مااودع الطلااب أو المكتااب
الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة؛
" "2أو لدى المكتب الوطني للدولة المتعاقدة التي هو واحد مان مواطنيهاا أو المكتاب
الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة؛
" "3أو لدى المكتب ا لدولي ،بصرف النظر عن الدولة المتعاقادة التاي يكاون ماودع
الطلب من مواطنيها أو المقيمين فيها.
يجوز لكل دولة متعاقدة أن تتفق مع دولة متعاقدة أخارى أو ماع منظماة حكومياة دولياة
(ب)
على أن يقوم المكتب الاوطني للدولاة األخيارة أو تقاوم المنظماة الحكومياة الدولياة بالعمال لكال األغاراض أو
للبعض منها نيابة عن المكتب الوطني للدولة األولى كمكتب لتسلم الطلباات بالنسابة إلاى ماودعي الطلباات
الااذين يقيمااون فااي تلااك الدولااة األولااى أو يكونااون ماان مواطنيهااا .وبالرغ اام ماان ذلااك االتفاااق ،يعااد المكتااب
الوطني للدولة األولى مكتب تسلم الطلبات المختص ألغراض تطبيق المادة .)5(15
فيمااا يخااص أي ق ارار يتخااذ بناااء علااى المااادة  ،)2(9تختااار الجمعيااة المكتااب الااوطني
(ج)
الااذي يعماال أو المنظمااة الحكوميااة الدوليااة التااي تعماال كمكتااب لتساالم طلبااات م اواطني الاادول التااي تحااددها
الجمعية أو المقيمين فاي تلاك الادول .ويتطلاب ذلاك االختياار الحصاول علاى الموافقاة الساابقة لاذلك المكتاب
الوطني أو لتلك المنظمة الحكومية الدولية.
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2.19

تعدد مودعي الطلبات
في حالة تعدد مودعي الطلبات،

" "1تع ااد ش ااروط القاع اادة  1.19مس ااتوفاة إذا ك ااان المكت ااب ال ااوطني ال ااذي ي ااودع لدي ااه
الطلب الدولي هو المكتب الوطني لدولة متعاقدة أو المكتب الاوطني الاذي يعمال نياباة عنهاا ،وكاان واحاد مان
مودعي الطلبات على األقل من مواطنيها أو المقيمين فيها؛
" "2يجاوز إيداع الطلاب الادولي لاادى المكااتب الاادولي بنااء علاى القاعادة (1.19أ)""3
إذا كان أحد مودعي الطلب على األقل من المقيمين في إحدى الدول المتعاقدة أو من مواطنيها.
3.19

اإلشهار عن إحالة مهمات مكتب تسلم الطلبات

تخطاار الدولااة المتعاقاادة التااي تحياال مهمااات مكتااب تساالم الطلبااات ساواء إلااى المكتااب الااوطني
(أ)
لدول ااة متعاق اادة أخ اارى أو إل ااى المكت ااب ال ااذي يعم اال نياب ااة عنه ااا ،أو إل ااى منظم ااة حكومي ااة دولي ااة ،المكت ااب ال اادولي
باالتفاق المشار إليه في القاعدة (1.19ب) في أقرب فرصة.
(ب)
4.19

ينشر المكتب الدولي اإلخطار في الجريدة في أقرب فرصة بعد تسلمه.

تحويل الطلب إلى المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات

إذا أودع طل ااب دول ااي ل اادى مكت ااب وطن ااي يعم اال كمكت ااب لتس االم الطلب ااات بن اااء عل ااى
(أ)
المعاهدة ،لكنه ثبتت إحدى الحاالت التالية:
""1

أن المكتب الاوطني لايس مختصاا بنااء علاى القاعادة  1.19أو  2.19لتسالم ذلاك
الطلب الدولي،

""2

أو أن الطلب الدولي محرر بلغة غير مقبولة في ذلك المكتب الوطني بناء على
القاعاادة (1.12أ) ولكنااه محاارر بلغااة مقبولااة فااي المكتااب الاادولي العاماال كمكتااب
لتسلم الطلبات بناء على تلك القاعدة،

""3

أو أن المكتا ااب الا ااوطني والمكتا ااب الا اادولي وافقا ااا علا ااى ضا اارورة مباش ا ارة اإلج ا اراء
المنصوص علياه فاي هاذه القاعادة ألي سابب خاالف ماا ورد تحدياده فاي البنادين
" "1و" "2وبتصريح من مودع الطلب،

فإن ذلك الطلب الدولي يعتبر كما لو كان ذلك المكتب تسلمه بالنيابة عن المكتب الدولي باعتباره مكتبا
لتسلم الطلبات بناء على القاعدة (1.19أ)" ،"3شرط مراعاة الفقرة (ب).
إذا تسلم مكتب وطني بالنيابة عن المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسالم الطلباات بنااء
(ب)
علااى القاعاادة (1.19أ)" ،"3طلبااا دوليااا بناااء علااى الفق ارة (أ) ،تعااين علااى ذلااك المكتااب الااوطني أن يحااول
الطلااب الاادولي إلااى المكتااب الاادولي فااي أقاارب فرصااة ،مااا لاام تحاال مقتضاايات األماان القااومي دون تحوياال
وياادفع لااه ولحسااابه
الطلااب الاادولي .ويجااوز أن يخضااع هااذا التحوياال لرساام يفرضااه ذلااك المكتااب الااوطني ُ
ويساااوي رساام التحوياال الااذي يطلبااه ذلااك المكتااب الااوطني بناااء علااى القاعاادة  .14ويعتباار الطلااب الاادولي
53

الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات (نص نافذ اعتبا ار من  1يوليو )2017

المحول بهذا الشكل كما لو كان المكتب الدولي قد تسالمه باعتبااره مكتباا لتسالم الطلباات بنااء علاى القاعادة
(1.19أ)" "3في التاريخ الذي تسلم فيه ذلك المكتب الوطني الطلب الدولي.
ألغاراض القواعااد (1.14ج) و 4.15و(1.16و) ،يعتبار تاااريخ تساالم الطلاب الاادولي هااو
(ج)
التاااريخ الااذي يتساالم فيااه المكتااب الاادولي الطلااب الاادولي فعااال إذا تاام تحويلااه إلااى المكتااب الاادولي بناااء علااى
الفقرة (ب) .وألغراض هذه الفقرة ،ال تطبق الجملة األخيرة من الفقرة (ب).
القاعدة 20
تاريخ اإليداع الدولي
1.20

المعاينة بناء على المادة )1(11

بعادما يتساالم مكتااب تساالم الطلباات المسااتندات المزعااوم أنهااا طاالب دولااي ،يتعااين عليااه أن
(أ)
يعا اااين تل ا ااك المسا ااتندات ف ا ااي أقا اارب فرص ا ااة ليتأك ا ااد ما اان أنه ا ااا تسا ااتوفي الش ا ااروط المنصا ااوص عليه ا ااا ف ا ااي
المادة .)1(11
ألغراض تطبيق المادة ("3")1(11ج) ،يكفي بيان اسم ماودع الطلاب علاى وجاه يسامح
(ب)
بإثبات هويته ،حتى إذا كان هناك خطأ في إمالء ذلك االسم ،أو لم يكان االسام الشخصاي كاامال ،أو كاان
االسم مبينا باختصار أو على وجه غير كامل إن تعلق األمر بشخص معنوي.
ألغ اراض تطبيااق المااادة  ،"2")1(11يكفااي أن يكااون الجاازء الااذي يباادو وصاافا (مااا عاادا
(ج)
الجزء الخاص بأي كشف تسلسلي) والجزء الذي يبدو مطلباا أو مطالاب محاررين بلغاة مقبولاة لمكتاب تسالم
الطلبات بناء على القاعدة (1.12أ).
إذا لم تكن الفقرة (ج) متمشية مع القانون الوطني الذي يطبقه مكتب تسلم الطلبات في
(د)
األول من أكتاوبر  ،1997فإنهاا ال تطباق علاى المكتاب الماذكور ماا دامات غيار متمشاية ماع ذلاك القاانون،
شاارط أن يحاايط المكتااب المااذكور المكتااب الاادولي علم ااً بااذلك فااي  31ديساامبر  1997علااى أكثاار تقاادير.
2
ويتعين على المكتب الدولي أن ينشر المعلومات المتسلمة بهذا الشأن في الجريدة في أقرب فرصة.
2.20

المعاينة اإليجابية بناء على المادة )1(11

إذا رأى مكت ااب تس االم الطلب ااات ،وق اات تس االم المس ااتندات المزع ااوم أنه ااا طل ااب دول ااي ،أن
(أ)
تعين على مكتب تسلم الطلبات أن يعتمد تاريخ تسلم الطلاب الادولي بمثاباة
شروط المادة  )1(11مستوفاةّ ،
تاريخ اإليداع الدولي.
يختم مكتب تسلم الطلبات عريضة الطلب الدولي الذي اعتمد له تاريخا لإليداع الدولي
(ب)
كمااا هااو مقاارر فااي التعليمااات اإلداريااة .وتعااد نسااخة الطلااب الاادولي التااي تكااون عريضااتها مختومااة بااذلك
الشكل النسخة األصلية عن الطلب الدولي.

2
مالحظة الناشر :تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:
< .>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html
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ي ِ
خطر مكتاب تسالم الطلباات ماودع الطلاب بارقم الطلاب الادولي وبتااريخ اإلياداع الادولي
(ج)
ُ
في أقرب فرصة .ويرسل في الوقت ذاته صورة عن هذا اإلخطار إلى المكتب الدولي ،ماا لام يكان قاد سابق
ل ا ااه أن أرس ا اال النس ا ااخة األص ا االية أو م ا ااا ل ا اام يرس ا االها ف ا ااي الوق ا اات ذات ا ااه إلا ا اى المكت ا ااب ال ا اادولي بن ا اااء عل ا ااى
القاعدة (1.22أ).
3.20

أوجه النقص بناء على المادة )1(11

إذا رأى مكتاب تساالم الطلبااات ،عناد معاينااة المسااتندات المزعااوم أنهاا طلااب دولااي للتأكااد
(أ)
من أنها تساتوفي شاروط الماادة  ،)1(11أن أياا مان شاروط الماادة  )1(11لام ُيساتوف أو ال يبادو مساتوفى،
تع ّين عليه أن يدعو المودع في أقرب فرصة إلى أحد األمرين حسب اختيار المودع:
""1

أن يقدم التصحيح الالزم بناء على المادة )2(11؛

""2

أو أن ي كد وفقا للقاعدة (6.20أ) أن العنصر المشار إليه في المادة ("3")1(11د)
أو (ه) مضا ّامن باإلحالااة بناااء علااى القاعاادة  ،18.4إذا كاناات الشااروط المعنيااة تتعلااق
بعنصر من ذلك القبيل؛

وأن ياادلي بأيااة مالحظااات ،فااي غضااون المهلااة المطبقااة بناااء علااى القاعاادة  .7.20واذا كاناات تلااك المهلااة
تنقضي بعد انقضاء  12شه ار من تاريخ إيداع أي طلب يطالب بأولويته ،وجب على مكتب تسالم الطلباات
أن ُيلفت عناية المودع إلى ذلك الظرف.
لذلك:

(ب)

إذا قاماات إحاادى الحااالتين التاااليتين عقااب دعااوة موجهااة بناااء علااى الفق ارة (أ) أو خالفااا

"َّ "1
قدم المودع إلى مكتاب تسالم الطلباات التصاحيح الاالزم بنااء علاى الماادة )2(11
بعد تاريخ تسالم الطلاب الادولي المزعاوم ولكان فاي تااريخ الحاق يقاع فاي غضاون المهلاة المطبقاة بنااء علاى
القاعدة  ،7.20وجب على مكتب تسلم الطلبات أن يعتمد ذلك التاريخ الالحق بمثابة تااريخ اإلياداع الادولي
ويتخذ اإلجراءات المنصوص عليها في القاعدة (2.20ب) و(ج)؛
" "2اعتُباار أحااد العناصاار المشااار إليهااا فااي المااادة ("3")1(11د) أو(ه) ،بناااء علااى
القاعدة (6.20ب) ،واردا في الطلب الدولي في التاريخ الذي تسالم فياه مكتاب تسالم الطلباات أصاال عنصا ار
واحدا أو أكثر من العناصر المشار إليها في المادة  ،"3")1(11وجب على مكتب تسالم الطلباات أن يعتماد
التاااريخ الااذي تسااتوفى فيااه جميااع شااروط المااادة  )1(11بمثابااة تاااريخ اإليااداع الاادولي وأن يتخااذ اإلج اراءات
المنصوص عليها في القاعدة (2.20ب) و(ج).
إذا تب ّاين للمكتااب الادولي الحقااا ،أو أدرك باالساتناد إلااى رد الماودع ،أنااه أخطاأ بإصاادار
(ج)
دعاوة بنااء علااى الفقارة (أ) ألن شاروط المااادة  )1(11كانات مسااتوفاة عناد تسالم المسااتندات ،وجاب عليااه أن
يتخذ اإلجراءات المنصوص عليها في القاعدة .2.20
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4.20

المعاينة السلبية بناء على المادة )1(11

إذا لم يتسلم مكتب تسلم الطلبات ،خالل المهلة المطبقة بناء على القاعادة  ،7-20التصاحيح أو
التأكيااد المشااار إليااه فااي القاعاادة (3.20أ) ،أو إذا تسالّم التصااحيح أو التأكيااد ولكنااه لاام يكاان يسااتوفي شااروط
المادة :)1(11
" "1وجااب علي ااه أن يخط اار م ااودع الطل ااب ف ااي أق اارب فرص ااة بأن ااه ال يع ااد طلب ااه ف ااي
الحاضر وفي المستقبل كطلب دولي ،وأن يوضح له أسباب هذا القرار؛
""2
يستخدم كرقم لطلب دولي؛

وجب عليه أن يخطر المكتب الدولي بأن الرقم الذي وضعه على المستندات لن

" "3وجا ااب عليا ااه أن يحا ااتفظ بالمسا ااتندات المزعا ااوم أنها ااا طلا ااب دولا ااي ،وكا ااذلك بأيا ااة
مراسالت متعلقة بها كما هو منصوص عليه في القاعدة 1.93؛
" "4وجب عليه أن يرسل صورة عان تلاك المساتندات إلاى المكتاب الادولي ،إن كاان
ذلا ااك المكتا ااب فا ااي حاجا ااة إلا ااى تلا ااك الصا ااورة وطلبها ااا ص ا اراحة ،تلبيا ااة لطلا ااب الما ااودع المقا اادم بنا اااء علا ااى
المادة .)1(25
5.20

األجزاء غير الموجودة

إذا رأى مكتاب تساالم الطلبااات ،عناد معاينااة المسااتندات المزعااوم أنهاا طلااب دولااي للتأكااد
(أ)
من أنها تستوفي شروط المادة  ،)1(11أن جزءاً من الوصف أو المطالب أو الرسوم ليس موجاودا أو يبادو
أنه ليس موجاودا ،بماا فاي ذلاك الحالاة التاي تكاون فيهاا جمياع الرساوم غيار موجاودة أو تبادو غيار موجاودة،
ولكن عدا الحالة التي يكون فيها أحد العناصار المشاار إليهاا فاي الماادة ("3")1(11د) أو (ه) غيار موجاود
أو يباادو غياار موجااود ،علااى اإلطااالق ،تعا ّاين أن ياادعو ذلااك المكتااب المااودع إلااى أحااد األمارين التاااليين فااي
أقرب فرصة ،حسب اختيار المودع:
""1

أن يستكمل الطلب الدولي المزعوم بتقديم الجزء غير الموجود؛

""2

مضمن باإلحالة بناء على القاعدة
أو أن ي كد ،وفقا للقاعدة (6.20أ) ،أن الجزء
ّ
18.4؛

وأن ياادلي بأيااة مالحظااات ،فااي غضااون المهلااة المطبقااة بناااء علااى القاعاادة  .7.20واذا كاناات تلااك المهلااة
تنقضي بعد انقضاء  12شه ار من تاريخ إيداع أي طلب يطالب بأولويته ،وجب على مكتب تسالم الطلباات
أن ُيلفت عناية المودع إلى ذلك الظرف.
إذا قا َّادم المااودع لمكتااب تساالم الطلبااات الجاازء غياار الموجااود المشااار إليااه فااي الفق ارة (أ)
(ب)
الستكمال الطلب الدولي ،عقاب دعاوة موجهاة بنااء علاى الفقارة (أ) أو خالفاا لاذلك ،فاي التااريخ الاذي تكاون
فيااه جميااع شااروط المااادة  )1(11أو قبلااه ولكاان فااي غضااون المهلااة المطبقااة بناااء علااى القاعاادة  ،7.20تعااين
إدراج ذلااك الجاازء فااي الطلااب ووجااب أن يعتمااد مكتااب تساالم الطلبااات التاااريخ الااذي تكااون فيااه جميااع شااروط
الم ا ااادة  )1(11مس ا ااتوفاة بمثاب ا ااة ت ا اااريخ اإلي ا ااداع ال ا اادولي وأن يتخ ا ااذ اإلجا ا اراءات المنص ا ااوص عليه ا ااا ف ا ااي
القاعدة (2.20ب) و(ج).
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إذا قا َّادم المااودع لمكتااب تساالم الطلبااات الجاازء غياار الموجااود المشااار إليااه فااي الفق ارة (أ)
(ج)
الستكمال الطلب الدولي ،عقب دعاوة موجهاة بنااء علاى الفقارة (أ) أو خالفاا لاذلك ،بعاد التااريخ الاذي تكاون
فيه جميع شروط المادة  )1(11مستوفاة ولكن في غضون المهلاة المطبقاة بنااء علاى القاعادة  ،7.20تعاين
إدراج ذلك الجزء في الطلب ووجب أن يصاحح مكتاب تسالم الطلباات تااريخ اإلياداع الادولي ليصابح التااريخ
الذي تسلم فيه مكتب تسلم الطلبات ذلك الجزء ،وأن يخطر الماودع باذلك وأن يتخاذ اإلجاراءات المنصاوص
عليها في التعليمات اإلدارية.
إذا اعتُبر الجزء المشار إليه فاي الفقارة (أ) ،عقاب دعاوة موجهاة بنااء علاى الفقارة (أ) أو
(د)
مضمنا في الطلب الدولي المزعوم ،بناء على القاعدة (6.20ب) ،فاي التااريخ الاذي يكاون فياه
خالفا لذلك،
ّ
مكتب تسلم الطلبات قد تسلم أصال واحدا أو أكثر من العناصار المشاار إليهاا فاي الماادة  ،"3")1(11تع ّاين
علااى مكتااب تساالم الطلبااات أن يعتمااد التاااريخ الااذي تكااون فيااه جميااع شااروط المااادة  )1(11مسااتوفاة بمثابااة
تاريخ اإليداع الدولي وأن يتخذ اإلجراءات المنصوص عليها في القاعدة (2.20ب) و(ج).
إذا تاام تصااحيح تاااريخ اإليااداع الاادولي بناااء علااى الفق ارة (ج) ،جاااز للمااودع أن يلااتمس،
(ه)
بموجااب إشااعار مقا ّادم إلااى مكتااب تساالم الطلبااات فااي غضااون شااهر واحااد ماان تاااريخ اإلخطااار بناااء علااى
الفق ارة (ج) ،اعتبااار الجاازء المعنااي غياار الموجااود كمااا لااو لاام يكاان .وفااي هااذه الحالااة ،يعتباار الجاازء غياار
يقدم ويعتبر تصحيح تااريخ اإلياداع الادولي بنااء علاى تلاك الفقارة كماا لاو لام ياتم ،ويتخاذ
الموجود كما لو لم ّ
مكتب تسلم الطلبات اإلجراءات المنصوص عليها في التعليمات اإلدارية.
6.20

تأكيد تضمين العناصر واألجزاء باإلحالة

يجااوز للمااودع أن يقا ّادم لمكتااب تساالم الطلبااات ،فااي غضااون المهلااة المطبقااة بناااء علااى
(أ)
القاعدة  ،7.20إشعا ار مكتوبا ي كد فيه أن عنص ار أو جزءاً قد تم تضمينه باإلحالاة فاي الطلاب الادولي بنااء
على القاعدة  ،18.4مشفوعا بما يلي:
" "1ورقااة واحاادة أو عاادة أوراق تكااون بمثابااة العنصاار المكتماال كمااا ورد فااي الطلااب
السابق أو بمثابة الجزء المعني؛
" "2إذا لم يكان الماودع قاد امتثال للقاعادة (1.17أ) أو (ب) أو (ب.ثانياا) فيماا يتعلاق
بوثيقة األولوية ،صورة عن الطلب السابق كما تم إيداعه؛
" "3إذا لاام يكاان الطلااب السااابق محاار ار باللغااة التااي أودع بهااا الطلااب الاادولي ،ترجمااة
للطلااب السااابق إلااى تلااك اللغااة ،أو إذا كاناات ترجمااة الطلااب الاادولي مطلوبااة بناااء علااى القاعاادة (3.12أ) أو
(4.12أ) ،ترجمة للطلب السابق إلى اللغة التي أودع بها الطلب الدولي ولغة تلك الترجمة؛
" "4إذا تعلااق األماار بجاازء ماان الوصااف أو المطالااب أو الرسااوم ،بيااان بالمكااان الااذي
يرد فيه ذلك الجزء في الطلب السابق ،وفي أي ترجمة مشار إليها في البند " "3عند االقتضاء.
إذا رأى مكت ااب تس االم الطلب ااات أن ش ااروط القاع اادة  18.4والفقا ارة (أ) ق ااد اس ااتوفيت وأن
(ب)
العنصار أو الجازء المشاار إلياه فاي الفقارة (أ) يارد بكاملاه فاي الطلاب الساابق المعناي ،فاإن ذلاك العنصاار أو
الجازء يعتبار كماا لاو كاان واردا فاي الطلاب الادولي المزعااوم فاي التااريخ الاذي كاان مكتاب تسالم الطلباات قااد
تسلم فيه أصال واحدا أو أكثر من العناصر المشار إليها في المادة ."3")1(11
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إذا رأى مكت ااب تس االم الطلب ااات أن ش اارطا م اان ش ااروط القاع اادة  18.4أو الفقا ارة (أ) لااام
(ج)
تعين
يستوف أو أن العنصر أو الجزء المشار إليه في الفقرة (أ) لم يرد بالكامل في الطلب السابق المعنيّ ،
عل ااى مكت ااب تس االم الطلب ااات أن يتخ ااذ اإلجا اراءات المنص ااوص عليه ااا ف ااي القاع اادة (3.20ب)" "1أو
(5.20ب) أو (5.20ج) ،حسب الحال.
7.20

المهلة

تك ا ااون المهل ا ااة المطبق ا ااة المش ا ااار إليه ا ااا ف ا ااي القاع ا اادة (3.20أ) و(ب) والقاع ا اادة 4.20
(أ)
والقاعدة (5.20أ) و(ب) و(ج) والقاعدة (6.20أ) كما يلي:
" "1إذا أرسلت دعوة إلى المودع بناء على القاعادة (3.20أ) أو (5.20أ) ،حساب ماا
يقتضيه الحال ،شهرين اعتبا ار من تاريخ الدعوة؛
" "2إذا لم ترسل دعوة من ذلك القبيل إلاى الماودع ،شاهرين اعتباا ار مان التااريخ الاذي
يك ا ااون في ا ااه مكت ا ااب تس ا االم الطلب ا ااات ق ا ااد تس ا االم أص ا ااال واح ا اادا أو أكث ا اار م ا اان العناص ا اار المش ا ااار إليه ا ااا ف ا ااي
المادة ."3")1(11
إذا لاام يتساالم مكتااب تساالم الطلبااات تصااحيحا بناااء علااى المااادة  )2(11أو إشااعا ار بناااء
(ب)
على القاعدة (6.20أ) ي كد تضمين أحد العناصر المشار إليهاا فاي الماادة ("3")1(11د) أو (ه) باإلحالاة،
قباال انقضاااء المهلااة المطبقااة بناااء علااى الفقارة (أ) فااإن أي تصااحيح أو إشااعار ماان هااذا القبياال يتساالمه ذلااك
المكت ا ااب بع ا ااد انقضاا اااء ه ا ااذه المهلاا ااة ولك ا اان قبا ا اال أن ُيرس ا اال المكت ا ااب إخطا ا ااا ار إل ا ااى الما ا ااودع بن ا اااء علا ا ااى
القاعدة  "1"4.20يعتبر كما لو كان متسلما في غضون تلك المهلة.
8.20

عدم التماشي مع القوانين الوطنية

إذا ل ا اام تك ا اان أي م ا اان القواع ا ااد (3.20أ)" "2و(ب)" "2و(5.20أ)" "2و(د) و ،6.20ف ا ااي
(أ)
 5أكتااوبر  2005تتماشااى مااع القااانون الااوطني الااذي يطبقااه مكتااب تساالم الطلبااات ،فااإن القواعااد المعنيااة ال
تطبااق علااى طلااب دولااي مااودع لاادى ذلااك المكتااب مااا داماات ال تتماشااى مااع ذلااك القااانون ،شاارط أن يعلاام
المكتب الماذكور المكتاب الادولي باذلك فاي موعاد أقصااه  5أبريال  .2006وينشار المكتاب الادولي المعلوماة
3
التي يتسلمها في الجريدة في أقرب فرصة.
(أ.ثانيا) إذا اسااتحال تضاامين الطلااب الاادولي باإلحالااة عنصا ار أو جاازءاً غياار موجااود ،بناااء علااى
القاعاادتين  18.4و 6.20بساابب إعمااال الفقارة (أ) ماان هااذه القاعاادة ،يتخااذ مكتااب تساالم الطلبااات اإلجاراءات
المنصااوص عليهااا فااي القاعاادة (3.20ب)" "1أو (5.20ب) أو (5.20ج) ،حسااب الحااال .واذا اتخااذ مكتااب
تس االم الطلب ااات اإلجا اراءات المنص ااوص عليه ااا ف ااي القاع اادة (5.20ج) ،ج اااز للم ااودع أن يتخ ااذ اإلجا اراءات
المنصوص عليها في القاعدة (5.20ه).
إذا ل ا اام تك ا اان أي م ا اان القواع ا ااد (3.20أ)" "2و(ب)" "2و(5.20أ)" "2و(د) و ،6.20ف ا ااي
(ب)
 5أكتااوبر  ،2005متماشااية مااع القااانون الااوطني الااذي يطبقااه المكتااب المعا ّاين ،ال تنطبااق القواعااد المعنيااة
علااى ذلااك المكتااب فيمااا يتعلااق بطلااب دولااي بوشاارت بشااأنه األفعااال المشااار إليهااا فااي المااادة  22لاادى ذلااك
3
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المكتااب ،مااا داماات ال تتماشااى مااع ذلااك القااانون ،شاارط أن يعلاام المكتااب المااذكور المكتااب الاادولي بااذلك فااي
4
موعد أقصاه  5أبريل  .2006وينشر المكتب الدولي المعلومة المتسلمة في الجريدة في أقرب فرصة.
إذا ك ااان عنص اار أو ج اازء يعتب اار مض اامنا باإلحال ااة ف ااي الطل ااب ال اادولي بموج ااب نتيج ااة
(ج)
خلص إليها مكتب تسلم الطلبات بناء على القاعدة (6.20ب) ولكن ذلك التضمين باإلحالة ال ينطبق على
معين بسبب إعمال الفقرة (ب) من هذه القاعادة ،جااز
الطلب الدولي ألغراض اإلجراء المباشر لدى مكتب ّ
للمكت ا ااب المع ا ا ّاين أن يعام ا اال الطل ا ااب كم ا ااا ل ا ااو ك ا ااان ت ا اااريخ إيداع ا ااه ال ا اادولي ق ا ااد ت ا اام اعتم ا اااده بن ا اااء عل ا ااى
القاعدة (3.20ب)" "1أو (5.20ب) أو تصحيحه بناء على القاعدة (5.20ج) ،حسب الحال ،شارط تطبياق
القاعدة (82ثالثا)(1ج) و(د) مع ما يلزم من تبديل.
القاعدة 21
إعداد النسخ
1.21

مس ولية مكتب تسلم الطلبات

إذا وجااب إيااداع الطلااب الاادولي فااي نسااخة واحاادة ،تعااين علااى مكتااب تساالم الطلبااات أن
(أ)
يكون مس وال عن إعداد الصورة الخاصة به وصورة البح المطلوبتين بناء على المادة .)1(12
إذا وجب إيداع الطلب الدولي في نساختين ،تعاين علاى مكتاب تسالم الطلباات أن يكاون
(ب)
مس وال عن إعداد الصورة الخاصة به.
إذا جرى إيداع الطلب الدولي بعدد من النسخ أقل مما هو منصوص علياه فاي القاعادة
(ج)
(1.11ب) ،تعين على مكتب تسلم الطلبات أن يباشار إعاداد العادد المطلاوب مان النساخ فاي أقارب فرصاة.
يحصله من مودع الطلب.
ويحق له في هذه الحالة أن يفرض رسما على تنفيذ هذه المهمة وأن
ّ
2.21

إصدار نسخة مصدقة لمودع الطلب

بناء على طلب مودع الطلب ومقابل تسديد الرسم المقرر ،يصدر لاه مكتاب تسالم الطلباات نساخا
مصدقة عن الطلب الدولي كما جرى إيداعه ،وكذلك أية تصحيحات متعلقة به.
القاعدة 22
تحويل النسخة األصلية والترجمة
1.22

اإلجراءات

إذا كانااات المعايناااة المنصا ااوص عليهاااا فاااي الما ااادة  )1(11إيجابي ااة ،وال تح ااول التعليما ااات
(أ)
المتعلقة باألمن القومي دون تناول الطلب الادولي علاى هاذا األسااس ،وجاب علاى مكتاب تسالم الطلباات أن
يحول النسخة األصلية إلاى المكتاب الادولي .ويجاب إجاراء هاذا التحويال فاي أقارب فرصاة بعاد تسالم الطلاب
ّ
الدولي ،أو الحصول على اإلذن إن كانت المراقباة ضارورية للحفااظ علاى األمان القاومي .وعلاى كال حاال،
يجب على مكتب تسلم الطلباات أن يح ّاول النساخة األصالية فاي الوقات المناساب بحيا تصال إلاى المكتاب
4
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لدولي بعد انقضاء الشهر الثال عشر على األكثر اعتبا ار من تااريخ األولوياة .واذا جارى التحويال بالبرياد،
وجااب علااى مكتااب تساالم الطلبااات أن يرساال النسااخة األصاالية قباال انقضاااء الشااهر الثال ا عشاار ماان تاااريخ
األولوية بخمسة أيام على األكثر.
إذا تسلم المكتب الادولي صاورة عان اإلخطاار بنااء علاى القاعادة (2.20ج) ،دون أن تكاون
(ب)
النسخة األصلية في حوزته بعد انقضاء الشهر الثالا عشار مان تااريخ األولوياة ،تعاين علياه تاذكير مكتاب
تسلم الطلبات بأن يرسل إليه النسخة األصلية في أقرب فرصة.
إذا تسلم المكتب الادولي صاورة عان اإلخطاار بنااء علاى القاعادة (2.20ج) ،دون أن تكاون
(ج)
النسااخة األصاالية فااي حوزتااه بعااد انقضاااء الشااهر ال اربااع عشاار ماان تاااريخ األولويااة ،تعااين عليااه أن يخطاار
مودع الطلب ومكتب تسلم الطلبات بذلك.
بعااد انقضاااء الشااهر ال اربااع عشاار ماان تاااريخ األولويااة ،يجااوز لمااودع الطلااب أن يلااتمس ماان
(د)
يصدق على صورة عن طلبه الادولي باعتبارهاا مطابقاة للطلاب الادولي الماودع ،ويجاوز لاه
مكتب تسلم الطلبات أن ّ
أن يرسل هذه الصورة المصدق عليها إلى المكتب الدولي.
اآلتية:

(ه)

يج ااري التص ااديق بن اااء عل ااى الفقا ارة (د) بالمج ااان ،وال يج ااوز رفض ااه إال ألح ااد األس ااباب

" "1إذا كاناات الصااورة التااي الااتمس ماان مكتااب تساالم الطلبااات التصااديق عليهااا غياار
مطابقة للطلب الدولي المودع؛
""2

هذه؛

إذا كانت التعليمات المتعلقة باألمن القومي تحظار تنااول الطلاب الادولي بصافته

" "3إذا ساابق لمكتااب تساالم الطلبااات أن أرساال النسااخة األصاالية إلااى المكتااب الاادولي،
وأبلغه المكتب األخير بأنه تسلمها.
مااا لاام يتساالم المكتااب الاادولي النسااخة األصاالية أو إلااى حااين أن يتساالمها ،تعتباار النسااخة
(و)
المصدق عليها بناء على الفقرة (ه) والمتسلمة من المكتب الدولي النسخة األصلية.
إذا كان مودع الطلب قد باشر األعمال المشار إليها في المادة  22عناد انقضااء الفتارة
(ز)
المطبقااة بناااء علااى المااادة المااذكورة ،دون أن يكااون المكتااب الاادولي قااد أخباار المكتااب المعا ّاين بتساالم النسااخة
األصلية ،تعين على المكتاب المع ّاين أن يخبار المكتاب الادولي باذلك .واذا لام تكان النساخة األصالية فاي حاوزة
المكتب الدولي ،تعين علياه أن يخطار ماودع الطلاب ومكتاب تسالم الطلباات باذلك فاي أقارب فرصاة ،ماا لام يكان
قد سبق له أن أخطرهما بذلك بناء على الفقرة (ج).
إذا كااان ماان المقاارر نشاار الطلااب الاادولي مترجم ااً بناااء علااى القاعاادة  3.12أو ،4.12
(ح)
المحولاة بنااء علاى
تولى مكتب تسلم الطلبات تحويل تلك الترجمة إلى المكتب الدولي مع النسخة األصالية
ّ
حول النسخة األصلية إلاى
الفقرة (أ) أو في أقرب فرصة بعد تسلم الترجمة إن كان مكتب تسلم الطلبات قد ّ
المكتب الدولي بناء على تلك الفقرة.
2.22

[تحذف]
60

الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات (نص نافذ اعتبا ار من  1يوليو )2017

3.22

المهلة المشار إليها في المادة )3(12

المهلاة المشااار إليهااا فااي المااادة  )3(12هااي ثالثااة أشاهر اعتبااا ار ماان تاااريخ اإلخطااار الااذي يرسااله
المكتب الدولي إلى مودع الطلب بناء على القاعدة (1.22ج) أو (ز).
القاعدة 23
إرسال صورة عن البحث والترجمة والكشف التسلسلي
1.23

اإلجراءات

إذا لم يكن من المطالب به تقديم ترجماة للطلاب الادولي بنااء علاى القاعادة (3.12أ) ،يرسال
(أ)
مكتب تسلم الطلبات صورة البح إلى إدارة البح الدولي في اليوم ذاته الذي ترسال فياه النساخة األصالية
إلاى المكتااب الادولي علااى األكثاار ،إال إذا لام ياادفع رساام البحا  .وفااي هاذه الحالااة ،ترساال الصاورة فااي أقاارب
فرصة بعد دفع رسم البح .
فااي ح ااال تق ااديم ترجم ااة للطل ااب ال اادولي بناااء عل ااى القاع اادة  ،3.12يرس اال مكت ااب تس االم
(ب)
الطلبااات إلااى إدارة البح ا الاادولي نسااخة عاان تلااك الترجمااة ونسااخة عاان العريضااة وتعتباار النس اختان معااا
بمثابة صورة البح بناء على المادة  ،)1(12إال إذا لام يادفع رسام البحا  .وفاي هاذه الحالاة ،ترسال نساخة
عن الترجمة والعريضة في أقرب فرصة بعد دفع رسم البح .
يرسا اال مكتا ااب تسا االم الطلبا ااات أي كشا ااف تسلسا االي يكا ااون مقا ا َّادماً فا ااي شا ااكل إلكترونا ااي
(ج)
ألغراض القاعدة (13ثالثاا) ولكناه موجاه إلاى مكتاب تسالم الطلباات بادال مان إدارة البحا الادولي ،إلاى تلاك
اإلدارة في أقرب فرصة.
(ثانيا)

القاعدة 23
إرسال وثائق تتعلق ببحث أو تصنيف سابق
(23ثانيا)1

إرسال وثائق تتعلق ببح سابق في حال عريضة قدمت بموجب القاعدة 12.4

يرساال مكتااب تساالم الطلبااات إلااى إدارة البح ا الاادولي ،مااع صااورة البح ا  ،أي صااورة
(أ)
مشااار إليهااا فااي القاعاادة (12ثانيااا)(1أ) وتتعلااق ببح ا سااابق قاادم مااودع الطلااب عريضااة بشااأنه بموجااب
القاعدة  12.4على أن تستوفي تلك الصورة الشروط التالية:

الدولية؛

""1

تقديم مودع الطلب لها إلى مكتب تسلم الطلبات مع الطلب الدولي؛

""2

التماااس مااودع الطلااب ماان مكتااب تساالم الطلبااات إعاادادها وارسااالها إلااى اإلدارة

" "3توافرها لدى مكتب تسالم الطلباات بشاكل وطريقاة يقبلهماا ،ماثال مان مكتباة رقمياة
وفقا للقاعدة (12ثانيا)(1د).
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يرساال مكتااب تساالم الطلبااات أيضااا إلااى إدارة البحا الاادولي ،مااع صااورة البحا  ،صااورة
(ب)
عن نتائج أي تصنيف سابق أجراه هذا المكتب ،إن كانت متوافرة فعال وان لم تكن مدرجة في صورة نتاائج
البح السابق المشار إليها في القاعدة (12ثانيا)(1أ).
(23ثانيا)2

إرسال الوثائق المتعلقة ببح أو تصنيف سابق وفقا ألحكام القاعدة 2.41

وفقا ألحكام القاعدة  ،2.41عندما يطالَب في طلب دولي بأولوية طلب ساابق أو أكثار
(أ)
أودع لدى المكتب ذاته الذي يعمل بصافته مكتباا لتسالم الطلباات ويكاون ذلاك المكتاب قاد أجارى بحثاا ساابقا
يتعل ااق با اذلك الطل ااب الس ااابق أو ص ا َّانف ذل ااك الطل ااب الس ااابق ،يرس اال مكت ااب تس االم الطلب ااات ،م ااع م ارع اااة
المادة ()2(30أ) المنطبقة بموجب المادة  )3(30والفقارات (ب) و(د) و()) ،إلاى إدارة البحا الادولي ،ماع
ص ااورة البحا ا  ،ص ااورة ع اان نت ااائج البحا ا الس ااابق أي ااا ك ااان الش ااكل ال ااذي تك ااون متاح ااة ب ااه ل اادى المكت ااب
المعني(مثال ،بشكل تقرير بح أو قائمة بحالة التقنية الصناعية السابقة المستشاهد بهاا أو تقريار فحاص)،
وصاورة عاان نتااائج أي تصاانيف سااابق وضااعه المكتااب ،إن كاناات متاوافرة فعااال .ويجااوز كااذلك لمكتااب تساالم
الطلبات ،مع مراعاة الماادة ()2(30أ) المنطبقاة بموجاب الماادة  ،)3(30أن يرسال إلاى إدارة البحا الادولي
أي وثائق إضافية تتعلق ببح سابق ويعتبرها مفيدة لتلك اإلدارة ألغراض إجراء البح الدولي
ب االرغم ماان الفق ارة (أ) ،يجااوز لمكتااب تساالم الطلبااات إخطااار المكتااب الاادولي فااي أجاال
(ب)
أقصاه  14أبريل  2016بأنه يمكنه ،بناء على التماس يقدمه المودع مع الطلب الدولي ،تقرير عدم إرسال
نتااائج بحا سااابق إلااى هيئااة البحا الاادولي .وينشاار المكتااب الاادولي أي إخطااار بناااء علااى هااذا الحكاام فااي
5
الجريدة.
حسااب اختيااار مكتااب تساالم الطلباااتَّ ،
تطبااق الفق ارة (أ) مااع مااا يلاازم ماان تبااديل عناادما
(ج)
يطالَااب فااي طلااب دولااي بأولويااة طلااب سااابق أو أكثاار أودع لاادى مكتااب يختلااف عاان المكتااب الااذي يعماال
بص اافته مكتب ااا لتس االم الطلب ااات ،ويك ااون ذل ااك المكت ااب ق ااد أج اارى بحث ااا س ااابقا يتعل ااق ب ااذلك الطل ااب الس ااابق
أو َّ
صنف ذلك الطلب السابق ،وتكون نتائج ذلك البح أو التصنيف الساابق متاحاة لمكتاب تسالم الطلباات
بشكل وطريقة يقبلهما ،مثال من مكتبة رقمية.
ال تطبَّق الفقرتاان (أ) و(ج) فاي حاال أجارت البحا الساابق إدارة البحا الادولي ذاتهاا،
(د)
أو أجراه المكتاب ذاتاه الاذي يعمال بصافته إدارة للبحا الادولي أو إذا علام مكتاب تسالم الطلباات باأن صاورة
عن البح أو التصنيف السابق متاحة إلدارة البح الدولي بالشكل والطريقة التي تقبلهما ،مثال من مكتبة
رقمية.
فاي حااال كاان إرسااال الصااور المشاار إليهااا فاي الفقارة (أ) أو إرسااال تلاك الصااور بشااكل
())
معااين كاألشااكال المشااار إليهااا فااي الفق ارة (أ) دون الحصااول علااى إذن مااودع الطلااب متعارضااا مااع القااانون
الوطني المنطبق على مكتاب تسالم الطلباات فاي  14أكتاوبر  ،2015ال َّ
تطباق تلاك الفقارة علاى إرساال تلاك
الصور أو إرساال تلاك الصاور بالشاكل المعاين المعناي فيماا يخاص أي طلاب دولاي أودع لادى مكتاب تسالم
الطلبااات المااذكور طالمااا ظ ا ّل اإلرسااال دون إذن مااودع الطلااب متعارضااا مااع ذلااك القااانون ،شاارط أن يبلِااغ
المكتا ااب الما ااذكور المكتا ااب الا اادولي با ااذلك فا ااي موعا ااد أقصا اااه  14أبريا اال  .2016وينشا اار المكتا ااب الا اادولي
5
المعلومات المستلمة بهذا الشأن في الجريدة في أقرب فرصة.
5
مالحظة الناشر :تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:
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القاعدة 24
تسلم المكتب الدولي للنسخة األصلية
1.24

[تحذف]

2.24

اإلخطار بتسلم النسخة األصلية
(أ)

على المكتب الدولي أن يخطر في أقرب فرصة:
""1

مودع الطلب،

""2

ومكتب تسلم الطلبات،

" "3وادارة البح

الدولي (ما لم تبلغ المكتب الدولي أنها ال ترغب في أن تخطر)،

بتسلم النسخة األصلية وتاريخ التسلم .ويجب تحديد الطلب الدولي في اإلخطار ببيان رقمه وتاريخ اإلياداع
الاادولي واساام المااودع .كمااا يجااب أن يبااين فيااه تاااريخ إيااداع كاال طلااب سااابق مطالااب بأولويتااه .وفضااال عاان
المعينااة وبالاادول المتعاقاادة
ذلااك ،يجااب أن يتضاامن اإلخطااار المرساال إلااى مااودع الطلااب قائمااة بالمكاتااب
ّ
المعينة للحصول على براءة إقليمية في حال تعيين مكتب مس ول عن منح براءات إقليمية.
ّ
(ب)

[تحذف]

إذا تس االم المكت ااب ال اادولي النس ااخة األص االية بع ااد انقض اااء المهل ااة المحا ااددة ف ااي القاع اادة
(ج)
 ،3.22وج ااب علي ااه أن يبل ااغ ذل ااك لم ااودع الطل ااب ومكت ااب تس االم الطلب ااات وادارة البحا ا ال اادولي ف ااي أق اارب
فرصة.
القاعدة 25
تسلم إدارة البحث الدولي صورة عن البحث
1.25

اإلخطار بتسلم صورة عن البح

تبلغ إدارة البح الدولي ،في أقرب فرصة ،المكتب الدولي ومودع الطلب ومكتب تسلم الطلبات،
مااا لاام تكاان اإلدارة المااذكورة مكتااب تساالم الطلبااات بالااذات ،أنهااا تساالمت صااورة عاان البحا وتخطاارهم أيضااا
بتاريخ التسلم.
القاعدة 26
التحقق من بعض عناصر الطلب الدولي وتصحيحها
في مكتب تسلم الطلبات
1.26

الدعوة الموجهة بناء على المادة ()1(14ب) إلجراء التصحيح

يرسا اال مكتا ااب تسا االم الطلبا ااات الا اادعوة إلا ااى إج ا اراء التصا ااحيح ،كما ااا ها ااو منصا ااوص عليا ااه فا ااي
المااادة ()1(14ب) ،فااي أقاارب وقاات ممكاان وعلااى األفضاال خااالل شااهر ماان تاااريخ تساالم الطلااب الاادولي.
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ويدعو مكتب تسلم الطلبات مودع الطلب ،فاي تلاك الادعوة ،إلاى تقاديم التصاحيح المطلاوب ،ويتايح للماودع
فرصة لإلدالء بمالحظاته في غضون المهلة المنصوص عليها في القاعدة .2.26

مهلة التصحيح

2.26

تساارى المهلااة المشااار إليهااا فااي القاعاادة  1.26ماادة شااهرين اعتبااا ار ماان تاااريخ الاادعوة إلااى إج اراء
التصحيح .ويجوز لمكتب تسلم الطلبات أن يمدد المهلة في أي وقت قبل اتخاذ أي قرار.
2.26

(ثانيا)

التحقق من الشروط بناء على المادة ()1(14أ)" "1و""2

إذا كااان هناااك أكثاار ماان مااودع واحااد ،يكفااي ،ألغاراض المااادة ()1(14أ)" ،"1أن تكااون
(أ)
العريضة موقعة من أحدهم فقط.
إذا ك ااان هن اااك أكث اار م اان م ااودع واح ااد ،يكف ااي ،ألغا اراض الم ااادة ()1(14أ)" ،"2تق ااديم
(ب)
البيانات المطلوبة في القاعدة (5.4أ)" "2و" "3بخصوص أحدهم فقط ممن يكون م هال وفقا للقاعادة 1.19
إليداع الطلب الدولي لدى مكتب تسلم الطلبات.

التحقق من الشروط المادية بناء على المادة ()1(14أ)""5

3.26

(أ)

إذا أودع الطلب الدولي بلغة نشر ،تولى مكتب تسلم الطلبات التثبت مما يلي:

" "1أن الطلااب الاادولي يسااتوفي الشااروط الماديااة المشااار إليهااا فااي القاعاادة  11فااي
حدود ما يلزم استيفا ه إلعداد أي نشر دولي موحد بما فيه الكفاية؛
" "2وأن أية ترجمة مقدمة بنااء علاى القاعادة  3.12تساتوفي الشاروط المادياة المشاار
إليها في القاعدة  11في حدود ما يلزم استيفا ه إلعداد نسخة مرضية؛
مما يلي:

(ب)

إذا أودع الطلب الدولي بلغة ليست من لغات النشر ،تولّى مكتب تسلم الطلبات التثبت

" "1أن الطلااب الاادولي يسااتوفي الشااروط الماديااة المشااار إليهااا فااي القاعاادة  11فااي
حدود ما يلزم استيفا ه إلعداد نسخة مرضية،
" "2وأن أيا ااة ترجما ااة مقدما ااة بنا اااء علا ااى القاعا اادة  3.12أو  4.12والرسا ااوم تسا ااتوفي
الشروط المادية المشار إليهاا فاي القاعادة  11فاي حادود ماا يلازم اساتيفا ه إلعاداد أي نشار دولاي موحاد بماا
فيه الكفاية.
3.26

(ثانيا)

توجيه دعوة بناء على المادة ()1(14ب) لتصحياح أوجاه النقاص بنااء علاى القاعدة 11

ال يلتزم مكتب تسالم الطلباات بإرساال الادعوة المنصاوص عليهاا فاي الماادة ()1(14ب) لتصاحيح
أي وجه نقص مشار إليه في القاعدة  11إذا كانت الشروط المادياة الماذكورة فاي تلاك القاعادة مساتوفاة فاي
الحدود المشترطة في القاعدة .3.26
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3.26

(ثالثا)

الدعوة إلى تصحيح أوجه النقص بناء على المادة "1")4(3

إذا أودع الملخااص أو أي نااص يصاااحب الرسااوم بلغااة خااالف لغااة الوصااف والمطالااب
(أ)
وما لم تقم إحدى الحالتين التاليتين:
""1

أن يتعين تقديم ترجمة للطلب الدولي بناء على القاعدة (3.12أ)،

""2

أو أن يكاون الملخااص أو الانص الااذي يصاااحب الرساوم محاار ار بلغاة ماان المقاارر
نشر الطلب الدولي بها،

وج ااب عل ااى مكت ااب تس االم الطلب ااات أن ي اادعو م ااودع الطل ااب إل ااى تق ااديم ترجم ااة للملخ ااص أو ال اانص ال ااذي
يصاحب الرسوم إلى اللغة التي من المقرر نشر الطلب الدولي بها .وتطباق القواعاد  1.26و 2.26و3.26
و(3.26ثانيا) و 5.26و 1.29مع ما يلزم من تبديل.
إذا كاناات الفق ارة (أ) ال تتماشااى مااع القااانون الااوطني الااذي يطبقااه مكتااب تساالم الطلبااات
(ب)
في األول من أكتوبر  ،1997فإنها ال تُطبق على المكتب المذكور ماا دامات ال تتماشاى ماع ذلاك القاانون،
شرط أن يعلم المكتب المذكور المكتب الدولي بذلك في موعاد أقصااه  31ديسامبر  .1997وينشار المكتاب
6
الدولي المعلومة المتسلمة في الجريدة في أقرب فرصة.
إذا لاام تكاان العريضااة تسااتوفي القاعاادة (1.12ج) ،تعااين علااى مكتااب تساالم الطلبااات أن
(ج)
اتيفاء لتلااك القاعاادة .وتطبااق القواعااد  3و 1.26و 2.26و5.26
ياادعو مااودع الطلااب إلااى إيااداع ترجمااة اسا ً
و 1.29مع ما يلزم من تبديل.
إذا كانت الفقارة (ج) ال تتماشاى ماع القاانون الاوطني الاذي يطبقاه مكتاب تسالم الطلباات
(د)
في األول من أكتوبر  ،1997فإنها ال تطبق على المكتب المذكور ماا دامات ال تتماشاى ماع ذلاك القاانون،
شرط أن يعلم المكتب المذكور المكتب الدولي بذلك في موعاد أقصااه  31ديسامبر  .1997وينشار المكتاب
6
الدولي المعلومة المتسلمة في الجريدة في أقرب فرصة.
4.26

اإلجراءات

يجوز ذكر أي تصحيح في العريضة مرفوع إلاى مكتاب تسالم الطلباات فاي كتااب يرسال إلاى ذلاك
المكتب ،إن كان طابعه يسمح بنقله من الكتاب إلى العريضة دون اإلضرار بوضوح الورقة التي يجب نقل
التصااحيح عليهااا وبإمكانيااة نسااخها المباشاار .واذا لاام تكاان الحااال كااذلك وكااان التصااحيح ينصااب علااى أي
عنصاار ماان عناصاار الطلااب الاادولي خااالف العريضااة  ،وجااب علااى مااودع الطلااب أن يقاادم ورقااة بديلااة
تتضمن التصحيح .ويجب لفت النظار فاي الكتااب المرفاق بالورقاة البديلاة إلاى الفاروق باين الورقاة المبدلاة
والورقة البديلة.

6
مالحظة الناشر :تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:
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5.26

قرار مكتب تسلم الطلبات

يقاارر مكتااب تساالم الطلبااات مااا إذا كااان مااودع الطلااب قااد قاادم التصااحيح فااي المهلااة المطبقاة بناااء
على القاعدة  ،2.26وما إذا كان من الواجب النظر إلى الطلاب الادولي المصاحح علاى أناه مساحوب أو ال
إذا قدم التصحيح في المهلة المنصوص عليها أعاله ،مع العلم باأن الطلاب الادولي ال يعتبار مساحوبا لعادم
مراعاة الشروط المادية المذكورة في القاعدة  11إذا استوفى هذه الشروط في الحادود الضارورية إلعاداد أي
نشر دولي بما فيه الكفاية.
(ثانيا)

القاعدة 26
تصحيح المطالبة باألولوية أو إضافتها

(26ثانيا) 1تصحيح المطالبة باألولوية أو إضافتها
يجوز لمودع الطلب أن يصحح المطالبة باألولوية أو أن يضيف مطالبة باألولوية إلى
(أ)
العريضااة بموجااب إشااعار يقدمااه إلااى مكتااب تساالم الطلبااات أو المكتااب الاادولي فااي غضااون  16شااه ار ماان
تاريخ األولوية أو في غضون  16شه ار من تاريخ األولوية المعدل بسبب التصحيح أو اإلضافة ،مع األخذ
بمهلااة األشااهر السااتة عشاار التااي تنقضااي أوال وعلمااا بأنااه يجااوز تقااديم ذلااك اإلشااعار حتااى انقضاااء أربعااة أشااهر
ماان تاااريخ اإليااداع الاادولي .ويج ااوز أن يشاامل تصااحيح المطالبااة باألولوي ااة إضااافة أي بيااان ماان البيان ااات
المشار إليها في القاعدة .10.4
يعد أي إشعار مشار إليه في الفقرة (أ) يتسلمه مكتب تسلم الطلبات أو المكتاب الادولي
(ب)
بعااد أن يكااون مااودع الطلااب قااد الااتمس نش ا ار مبك ا ار بناااء علااى المااادة ()2(21ب) كمااا لااو لاام يقاادم ،مااا لاام
يسحب ذلك االلتماس قبل االنتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية.
في حال تسبب تصحيح المطالباة باألولوياة أو إضاافتها فاي تغييار فاي تااريخ األولوياة،
(ج)
تعااين حساااب كاال مهلااة محسااوبة انطالقااا ماان تاااريخ األولويااة السااابق ولاام تاانقض بعااد اعتبااا ار ماان تاااريخ
األولوية المعدل.

(26ثانيا) 2أوجه النقص في المطالبة باألولوية
إذا تبااين لمكتااب تساالم الطلبااات أو للمكتااب الاادولي إن لاام يتبااين للمكتااب األول مااا يلااي
(أ)
فيما يتعلق بالمطالبة باألولوية:
""1

أن للطل ااب ال اادولي ت اااريخ إي ااداع دول ااي الحق ااا للت اااريخ ال ااذي تنقض ااي في ااه فت ا ارة
األولوية وأن التماسا لرد حق األولوية بناء على القاعدة (26ثانيا) 3لم َّ
يقدم؛

""2

أو أن المطالبة باألولوية ال تستوفي شروط القاعدة 10.4؛

""3

أو أن أي بيااان فااي المطالبااة باألولويااة يختلااف عاان البيااان المقاباال لااه فااي وثيقااة
األولوية؛

دعا مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي ،حسب الحال ،مودع الطلب إلى تصاحيح المطالباة باألولوياة.
وفااي الحالااة المشااار إليهااا فااي البنااد " ،"1يخطاار مكتااب تساالم الطلبااات أو المكتااب الاادولي ،حسااب الحااال،
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المااودع أيضااا بإمكانيااة تقااديم التماااس لاارد حااق األولويااة وفقااا للقاعاادة (26ثانيااا) ،3إذا كااان تاااريخ اإليااداع
الدولي يقع في غضون شهرين اعتبا ار من التاريخ الذي تنقضي فياه فتارة األولوياة ،ماا لام يكان مكتاب تسالم
الطلبات قد أخطر المكتب الادولي ،بنااء علاى القاعادة (26ثانياا)(3ي) بعادم تماشاي القاعادة (26ثانياا)(3أ)
إلى (ط) مع القانون الوطني الذي يطبقه مكتب تسلم الطلبات.
إذا تخلّف ماودع الطلاب عان تقاديم إشاعار يصاحح فياه المطالباة باألولوياة قبال انقضااء
(ب)
المهل ااة المنص ااوص عليه ااا ف ااي القاع اادة (26ثاني ااا)(1أ) ،تع ااد تل ااك المطالب ااة باألولوي ااة ،ألغا اراض اإلجا اراء
المنصوص عليه في المعاهدة وشرط مراعاة الفقرة (ج) ،كما لو لم تقدم ("تعد باطلة") .ويتولى مكتب تسلم
الطلب ااات أو المكت ااب ال اادولي ،حس ااب الح ااال ،إع ااالن ذل ااك واخط ااار م ااودع الطل ااب ب ااه .ويعتب اار أي إش ااعار
تصحح فيه المطالبة باألولوية ويتسلمه مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي ،حساب الحاال ،ويعلان ذلاك
في تاريخ أقصاه شهر واحد بعد انقضاء تلك المهلة كما لو كان متسلما قبل انقضاء تلك المهلة.
(ج)

في وثيقة األولوية؛

ال تعتبر المطالبة باألولوية باطلة لمجرد أحد األسباب التالية:
""1

إذا لم يبيَّن رقم الطلب السابق المشار إليه في القاعدة (10.4أ)""2؛

""2

أو إذا كان أحد البيانات في المطالبة باألولوية ال يتماشاى ماع البياان المقابال لاه

" "3أو إذا كااان للطلااب الاادولي تاااريخ إيااداع دولااي الحااق للتاااريخ الااذي تنقضااي فيااه
مهلة األولوية ،شريطة أن يكون تاريخ اإليداع الدولي ضمن مدة شهرين من ذلك التاريخ.
إذا أصدر مكتب تسالم الطلباات أو المكتاب الادولي إعالناا بنااء علاى الفقارة (ب) أو إذا
(د)
لم تعتبر المطالبة باألولوية باطلة لمجرد تطبيق الفقرة (ج) ،يتولى المكتب الدولي نشر المعلومات المتعلقة
بالمطالبة باألولوياة ماع الطلاب الادولي كماا هاو مقارر فاي التعليماات اإلدارياة ،وكاذلك أي معلوماات يقادمها
المااودع بشااأن تلااك المطالبااة باألولويااة ويتساالمها المكتااب الاادولي قباال االنتهاااء ماان إعااداد النشاار الاادولي ماان
الناحيااة التقنيااة .وتاادرج تلااك المعلومااات فااي اإلبااالغ المنصااوص عليااه فااي الم اادة  20إذا لاام يكاان الطلااب
الدولي منشو ار بموجب المادة .)3(64
إذا كان المودع يرغب في تصحيح مطالبة باألولوية أو إضافة مطالبة مان ذلاك القبيال
(ه)
ولكاان المهلااة المنصااوص عليهااا فااي القاعاادة (26ثانيااا) 1كاناات قااد انقضاات ،جاااز للمااودع أن يلااتمس ماان
المكتب الدولي نشر المعلومات المتعلقة بذلك الموضوع ،قبال انقضااء  30شاه ار مان تااريخ األولوياة وشارط
تسديد رسم خاص يحدد مقداره في التعليمات اإلدارية ،ويتولى المكتب الدولي نشر تلك المعلومة في أقارب
فرصة.

(26ثانيا) 3رد حق األولوية لدى مكتب تسلم الطلبات
إذا كان للطلب الدولي تاريخ إيداع دولي الحق للتاريخ الاذي تنقضاي فياه فتارة األولوياة
(أ)
ولكنه يقع ضمن فترة شهرين اعتبا ار من ذلك التاريخ ،على مكتب تسلم الطلبات أن يرد حق األولوية ،بناء
على التماس المودع وشرط مراعاة الفقرات من (ب) إلى (ز) من هذه القاعدة ،إذا رأى المكتب أن المعيار
الذي يطبقه ("معيار الرد") قد استوفي ،أي أن التخلف عن إياداع الطلاب الادولي فاي غضاون فتارة األولوياة
كان كما يلي:
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""1

وقع بالرغم من إيالء العناية الواجبة التي تقتضيها ظروف الحال؛

""2

أو كان غير مقصود.

ويطبق كل مكتب لتسلم الطلبات أحد هذين المعيارين على األقل ويجوز له أن يطبق االثنين معا.
(ب)
الفقرة (ه)؛
األولوية؛

يستوفي االلتماس بناء على الفقرة (أ) الشروط التالي:
""1

يا ااودع لا اادى مكتا ااب تسا االم الطلبا ااات ف ا ااي غضا ااون المهلا ااة المطبقا ااة بنا اااء عل ا ااى

""2

ويا ااذكر األسا ااباب وراء التخلا ااف عا اان إيا ااداع الطلا ااب الا اادولي فا ااي غضا ااون فت ا ارة

""3

ومن المحبذ أن يكون مشفوعا بأي إعالن أو دليل آخر تقتضيه الفقرة (و).

إذا لاام تكاان المطالبااة بأولويااة الطلااب السااابق تاارد فااي الطلااب الاادولي ،علااى المااودع أن
(ج)
يق اادم إش ااعا ار بن اااء عل ااى القاع اادة (26ثاني ااا)(1أ) يض اايف بموجب ااه المطالب ااة باألولوي ااة ،ف ااي غض ااون المهل ااة
المطبقة بناء على الفقرة (ه).
لمكتب تسلم الطلبات أن يفارض مقابال تقاديم التمااس بنااء علاى الفقارة (أ) دفاع رسام لاه
(د)
ولحسابه نظير التماس الرد ،يستحق دفعه في غضون المهلة المطبقاة بنااء علاى الفقارة (ه) .ويحادد مكتاب
تس االم الطلب ااات مق اادار ذل ااك الرس اام إن وج ااد .ويج ااوز تمدي ااد مهل ااة دف ااع الرس اام حس ااب اختي ااار مكت ااب تس االم
الطلبات ،لمدة ال تتجاوز شهرين بعد انقضاء المهلة المطبقة بناء على الفقرة (ه).
تكاون المهلاة المشاار إليهااا فاي الفقارات (ب)" "1و(ج) و(د) شااهرين اعتباا ار مان التاااريخ
(ه)
الذي تنقضي فيه فترة األولوية ،شريطة أن يعتبر أي التماس للنشر المبكر بناء على المادة ()2(21ب) أو
أي التماس بناء على الفقرة (أ) أو أي إشعار مشار إلياه فاي الفقارة (ج) مقادما ،أو أي رسام مشاار إلياه فاي
الفقرة (د) مسددا ،بعد االنتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية ،كما لاو لام يقادم أو لام يسادد فاي
موعده ،إذا كان المودع قد طلب النشر المبكر بناء على المادة ()2(21ب).
لمكتااب تساالم الطلباات أن يشااترط أن يااودع لديااه إعااالن أو دلياال آخاار ياادعم بيااان األسااباب
(و)
المشار إليه في الفقرة (ب)" ،"2في غضون مهلة تكون معقولة في ظروف الحال.
ال يجوز لمكتاب تسالم الطلباات أن يارفض التماساا مقادما بنااء علاى الفقارة (أ) ،بالكامال
(ز)
أو في جزء منه ،دون أن يتيح للماودع فرصاة اإلدالء بمالحظاتاه حاول الارفض المزماع ،فاي غضاون مهلاة
تكون معقولة في ظروف الحال .ويجوز إرسال إشعار بالرفض المزمع من جانب مكتب تسلم الطلبات إلى
المودع مشفوعا بدعوة إلى إيداع إعالن أو دليل آخر بناء على الفقرة (و).
(ح)

يباشر مكتب تسلم الطلبات ما يلي في أقرب فرصة:
""1

إخطار المكتب الدولي بتسلم التماس بناء على الفقرة (أ)؛

""2

والبت في االلتماس؛
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""3

واخطار المودع والمكتب الدولي ببته ومعيار الرد الذي استند إليه في البت؛

" "4مااع م ارعاااة الفق ارة (ح-ثانيااا) ،تزويااد المكتااب الاادولي بكاال الوثااائق المسااتلمة ماان
المااودع بخصااوص االلتم اااس بناااء علااى الفقا ارة (أ) (بمااا فااي ذل ااك نسااخة عاان االلتم اااس نفسااه ،وأي بي ااان
لألس ااباب عل ااى النح ااو المش ااار إلي ااه ف ااي الفقا ارة ب( )2وأي إع ااالن أو دلي اال آخ اار كم ااا ه ااو مش ااار إلي ااه ف ااي
الفقرة (و).
(ح-ثانيااا) يجااوز لمكتااب تساالم الطلبااات ،بناااء علااى التماااس مساابَّب ماان المااودع أو علااى ق ا ارره
الخااص ،عادم أرساال وثاائق أو أجازاء مان وثااائق يساتلمها بخصاوص التمااس قُادم بنااء علاى الفقارة (أ) ،إذا
رأى أن:
" "1تلك الوثائق أو أجزاء منها تبادو أنهاا ال تلباي الغارض المنشاود المتمثّال فاي إطاالع
الجمهور على الطلب الدولي؛
" "2ونشاار تلااك الوثااائق أو أجازاء منهااا أو اطااالع الجمهااور عليهااا أو علااى أجازاء منهااا
سي دي بوضوح إلى اإلضرار بالمصالح الشخصية أو االقتصادية لشخص ما؛
" "3وال توجد مصلحة عامة سائدة في االطالع على تلك الوثائق أو أجزاء منها.
وفااي حااال قا ّارر مكتااب تساالم الطلبااات عاادم إرسااال وثااائق أو أج ازاء منهااا إلااى المكتااب الاادولي ،وجااب عليااه
إخطار المكتب الدولي بذلك.
يخطر كل مكتب لتسلم الطلبات المكتب الدولي بمعيار الرد الذي يطبقه وبأي تغييرات
(ط)
الحقة في ذلك الشأن .وينشر المكتب الدولي تلك المعلومة في الجريدة في أقرب فرصة.
إذا لم تكن أي من الفقرات من (أ) إلاى (ط) ،فاي  5أكتاوبر  ،2005تتماشاى ماع القاانون
(ي)
الااوطني الااذي يطبقااه مكتااب تساالم الطلبااات ،فااإن القواعااد المعنيااة ال تطبااق علااى طلااب دولااي مااودع لاادى ذلااك
المكتب ما دامت ال تتماشى مع ذلك القانون ،شرط أن يعلم المكتب الماذكور المكتاب الادولي باذلك فاي موعاد
7
أقصاه  5أبريل  .2006وينشر المكتب الدولي المعلومة التي يتسلمها في الجريدة في أقرب فرصة.
(ثالثا)

القاعدة 26
تصحيح اإلعالنات المقدمة بناء على القاعدة  17.4أو إضافتها

(26ثالثا) 1تصحيح اإلعالنات أو إضافتها
يج ااوز لم ااودع الطل ااب أن يص ااحح أي إع ااالن مش ااار إلي ااه ف ااي القاع اادة  17.4أو أن يض اايفه إل ااى
العريضاة بموجاب إشاعار يوجاه إلااى المكتاب الادولي فاي غضاون  16شااه اًر مان تااريخ األولوياة ،شاريطة أن
يعتبر أي إشعار يتسلّمه المكتب الدولي بعد انقضاء تلك المهلة كماا لاو كاان متسالَّماً فاي الياوم األخيار مان
تلك المهلة إذا بلغه قبل االنتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية.

7
مالحظة الناشر :تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:
< .>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html
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(26ثالثا) 2معالجة اإلعالنات
إذا رأى مكت ا ا ااب تسا ا ا الّم الطلب ا ا ااات أو المكت ا ا ااب ال ا ا اادولي أن أي إع ا ا ااالن مش ا ا ااار إلي ا ا ااه ف ا ا ااي
(أ)
القاعدة  17.4ال يفي بالصياغة المطلوبة أو ال يحمل التوقيع المطلاوب فاي حاال إعاالن األب ّاوة المشاار إلياه فاي
القاعاادة  ،"4"17.4جاااز لمكتااب تس الّم الطلبااات أو المكتااب الاادولي ،حسااب الحااال ،أن ياادعو مااودع الطلااب إلااى
تصحيح اإلعالن في غضون  16شه اًر من تاريخ األولوية.
إذا تس الّم المكتااب الاادولي أي إعااالن أو تصااحيح بناااء علااى القاعاادة (26ثالثااا) 1بعااد انقضاااء
(ب)
المهلااة المنصااوص عليهااا فااي القاعاادة (26ثالثااا) ،1تعا ّاين علااى المكتااب الاادولي أن يخطاار مااودع الطلااب بااذلك وأن
يباشر اإلجراءات المنصوص عليها في التعليمات اإلدارية.
القاعدة 27
التخلف عن تسديد الرسوم
1.27

الرسوم

ألغاراض المااادة ()3(14أ) ،يقصااد بعبااارة "الرسااوم المقااررة بناااء علااى المااادة  ""4")4(3رساام
(أ)
التحويال (القاعاادة  )14ورساام اإليااداع الادولي (القاعاادة  )1.15ورساام البحا (القاعادة  ،)16ورساام الاادفع المتااأخر
عند االقتضاء (القاعدة (16ثانيا).)2
ألغراض المادة ()3(14أ) و(ب) ،يقصد بعبارة "الرسام المقارر بنااء علاى الماادة ")2(4
(ب)
رسم اإليداع الدولي (القاعدة  ،)1.15ورسم الدفع المتأخر عند االقتضاء (القاعدة (16ثانيا).)2
القاعدة 28
أوجه النقص التي يلحظها المكتب الدولي
1.28

مالحظة بشأن بعض أوجه النقص

إذا رأى المكتااب الاادولي أن الطلااب الاادولي ال يسااتوفي أحااد الشااروط المشااار إليهااا فااي المااادة
(أ)
()1(14أ)" "1أو " "2أو " ،"5وجب عليه أن يبلغ ذلك لمكتب تسلم الطلبات.
يتخا ااذ مكتا ااب تسا االم الطلبا ااات اإلج ا اراءات المنصا ااوص عليها ااا فا ااي الما ااادة ()1(14ب)
(ب)
والقاعدة  ،26ما لم يعارض ذلك الرأي.
القاعدة 29
الطلبات الدولية التي تعد مسحوبة
1.29

مالحظة مكتب تسلم الطلبات

إذا أعلن مكتب تسلم الطلبات بناء على المادة ()1(14ب) والقاعدة ( 5.26التخلف عن تصحيح
بعااض أوجااه الاانقص) أو بناااء علااى المااادة ()3(14أ) (التخلااف عاان تسااديد الرسااوم المنصااوص عليهااا فااي
القاعدة (1.27أ)) أو بناء على الماادة ( )4(14المالحظاة الالحقاة بعادم اساتيفاء الشاروط الاواردة فاي البناود
" "1إلااى " "3ماان المااادة  ))1(11أو بناااء علااى القاعاادة (3.12د) أو (4.12د) (التخلااف عاان تقااديم الترجمااة
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المطلوبة أو عن تسديد رسم التأخير عند االقتضاء) أو بناء على القاعدة (4.92ز)"( "1التخلف عان تقاديم
النسخة األصلية) أن الطلب الدولي يعد مسحوبا:
" "1وجب عليه أن يرسل النسخة األصلية إلى المكتب الدولي (ما لم يكن قاد أرسالها
بالفعل) وكذلك أي تصحيح يقدمه مودع الطلب؛
" "2وجااب عليااه أن يبلااغ ذلااك اإلعااالن لكاال ماان مااودع الطلااب والمكتااب الاادولي فااي
أقرب فرصة ،على أن يبلغه المكتب الدولي بدوره لكل مكتب معين سبق له أن تسلم إخطا ار بتعيينه؛
" "3وجااب عليااه أال يرساال صااورة عاان البح ا كمااا هااو منصااوص عليااه فااي القاعاادة
 ،23أو وجب عليه أن يبلغ ذلك اإلعالن إلدارة البح الدولي إن سبق إرسال صورة عن البح ؛
""4

األصلية؛

وجا ااب عليا ااه أال يطالا ااب المكتا ااب الا اادولي بتبليا ااغ ما ااودع الطلا ااب بتسا االم النسا ااخة

" "5ال يجاارى النشاار الاادولي للطلااب الاادولي إذا وصاال اإلبااالغ بااذلك اإلخطااار الااذي
يرسله مكتب تسلم الطلبات إلى المكتب الدولي قبل االنتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية.
2.29

[تحذف]

3.29

تنبيه مكتب تسلم الطلبات إلى بعض الوقائع

إذا رأى المكتب الدولي أو إدارة البح الدولي أنه يتعين علاى مكتاب تسالم الطلباات أن يتباين ماا
هو منصوص عليه في المادة  ،)4(14وجب عليه أن ينبه مكتب تسلم الطلبات إلى الوقائع المعنية.
4.29

تبليغ النية عن إصدار إعالن بناء على المادة )4(14

( أ ) قباال أن يصاادر مكتااب تساالم الطلبااات أي إعااالن بناااء علااى المااادة  ،)4(14يجااب عليااه
تبليغ مودع الطلب بنيته وبدوافعه .ويجوز لمودع الطلب ،إن لم يوافق على االستبيان الم قت لمكتب تسلم
الطلبات ،أن يقدم الحجج التي يستند إليها خالل شهرين من تاريخ التبليغ.
فااي حااال كاناات لاادى مكتااب تساالم الطلبااات النيااة عاان إصاادار إعااالن بناااء علااى المااادة
(ب)
 )4(14فيمااا يتعلااق بعنصاار مااذكور فااي المااادة ("3")1(11د) أو (ه) ،تعا ّاين علااى مكتااب تساالم الطلبااات أن
ياادعو مااودع الطلااب ،فااي اإلخطااار المشااار إليااه فااي الفق ارة (أ) ماان هااذه القاعاادة ،إلااى التأكيااد وفقااا للقاعاادة
(6.20أ) أن العنصاار قااد تاام تضاامينه باإلحالااة وفقااا للقاعاادة  .18.4وألغ اراض القاعاادة (7.20أ)" ،"1تعا ّاد
الموجهة إلى مودع الطلب بموجب هذه الفقرة على أنها دعوة موجهة بموجب القاعدة (3.20أ)"."2
الدعوة
ّ
تطبااق الفق ارة (ب) فااي حااال كااان مكتااب تساالم الطلبااات قااد أعلاام المكتااب الاادولي ،وفقااا
(ج)
ال ّ
للقاعاادة (8.20أ) ،بعاادم تماشااي القاعاادتين (3.20أ)" "2و(ب)" "2و 6.20مااع القااانون الااوطني الااذي يطبقااه
ذلك المكتب لتسلم الطلبات.
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القاعدة 30
المهلة المحددة بناء على المادة )4(14
1.30

المهلة
المهلة المشار إليها في المادة  )4(14محددة بأربعة أشهر اعتبا ار من تاريخ اإليداع الدولي.
القاعدة 31
الصور المطلوبة بناء على المادة 13

1.31

طلب الصور

يج ااوز أن تتعل ااق طلب ااات الص ااور بن اااء عل ااى الم ااادة  )1(13بك اال الطلب ااات الدولي ااة أو
(أ)
باابعض أن اواع ماان الطلبااات الدوليااة أو باابعض الطلبااات الدوليااة المعينااة التااي يحاادد فيهااا المكتااب الااوطني
طالب الصورة .ويجاب تجدياد طلباات الصاور عان كال سانة بموجاب تبلياغ يرساله ذلاك المكتاب إلاى المكتاب
الدولي قبل  30نوفمبر من السنة المنصرمة.
يف اارض عل ااى الطلب ااات المقدم ااة بن اااء عل ااى الم ااادة ()2(13ب) رس اام يغط ااي مص اااريف
(ب)
إعداد الصور وارسالها بالبريد.
2.31

إعداد الصور
يعد المكتب الدولي مس وال عن إعداد الصور المشار إليها في المادة .13
القاعدة 32
تمديد آثار الطلب الدولي إلى بعض الدول الخلف

1.32

طلب تمديد الطلب الدولي إلى دولة خلف

تمتاد آثااار أي طلااب دولااي يقاع تاااريخ إيداعااه الاادولي فاي الفتارة المحااددة فااي الفقارة (ب)
(أ)
إلااى دولااة ("الدولااة الخلااف") كااان إقليمهااا ،قباال اسااتقاللها ،جاازءا ماان إقلاايم دولااة متعاقاادة معينااة فااي الطلااب
الاادولي و ازلاات عاان الوجااود فيمااا بعااد ("الدولااة الساالف") ،شاارط أن تكااون الدولااة الخلااف قااد أصاابحت دولااة
متعاقدة عن طريق إيداع إعالن استمرار لدى المدير العام ،يكون أثره تطبيق الدولة الخلف للمعاهدة.
تباادأ الفت ارة المشااار إليهااا فااي الفق ارة (أ) فااي اليااوم الالحااق لليااوم األخياار لوجااود الدولااة
(ب)
الساالف وتنتهااي بعااد شااهرين ماان التاااريخ الااذي يبلااغ فيااه الماادير العااام اإلعااالن المشااار إليااه فااي الفق ارة (أ)
لحكومااات الاادول األط اراف فااي اتفاقيااة باااريس لحمايااة الملكيااة الصااناعية .واذا كااان تاااريخ اسااتقالل الدولااة
الخلف سابقا لتاريخ اليوم الالحق لليوم األخير لوجود الدولة السلف ،جاز للدولاة الخلاف أن تعلان أن الفتارة
المذكورة تبدأ في تاريخ استقاللها .ويتعين أن يأتي هذا اإلعالن مع اإلعالن المشار إليه في الفقارة (أ) وأن
يحدد فيه تاريخ االستقالل.
ينشر المكتب الدولي في الجريدة المعلومات المتعلقة بأي طلب دولي يقع تاريخ إيداعه
(ج)
في الفترة المطبقة بناء على الفقرة (ب) ويمتد أثره إلى الدولة الخلف.
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2.32

آثار التمديد إلى الدولة الخلف
(أ)

في حالة تمديد أثر الطلب الدولي إلى الدولة الخلف وفقا للقاعدة ،1.32
""1

تعتبر الدولة الخلف كما لو كانت معينة في الطلب الدولي،

" "2وتماادد المهلااة المطبق ااة بناااء علااى الم ااادة  22أو  )1(39باالرتباااط بتلااك الدول ااة
حتى انقضاء ستة أشهر على األقل من تاريخ نشر المعلومات بناء على القاعدة (1.32ج).
يجااوز للدولااة الخلااف أن تحاادد مهلااة تنقضااي بعااد المهلااة المنصااوص عليهااا فااي الفق ارة
(ب)
(أ)" ."2وعلى المكتب الدولي أن ينشر المعلومات المتعلقة بتلك المهلة في الجريدة.
القاعدة 33
حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة
بالبحث الدولي
1.33

حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة بالبح الدولي

ألغراض تطبيق المادة  ،)2(15تتكون حالة التقنية الصاناعية الساابقة المعنياة مان كال
(أ)
ما هو متاح للجمهور في أي مكان في العالم عن طريق الكشاف الكتاابي (بماا فاي ذلاك الرساوم وغيار ذلاك
من الصور) ،األمر الذي من شأنه المساعدة على معرفة ماا إذا كاان االختاراع المطلاوب حمايتاه جديادا أو
ال ،واذا كااان ينطااوي علااى نشاااط ابتكاااري أو ال (أي إذا كااان بااديهيا أو ال) ،شاارط أن يتااوفر ذلااك للجمهااور
قبل تاريخ اإليداع الدولي.
إذا كااان الكشااف الكتااابي يشااير إلااى كشااف شاافهي أو إلااى اسااتعمال أو إلااى معاارض أو
(ب)
إلى أية وسيلة أخارى مان الوساائل التاي أمكان بموجبهاا تاوفير محتاوى الكشاف الكتاابي للجمهاور ،واذا تاوفر
ذلك للجمهور قبل تاريخ اإليداع الدولي ،وجاب ذكار تلاك الواقعاة بصاورة منفصالة فاي تقريار البحا الادولي
وكذلك تاريخ حدوثها إن كان تاريخ توفير الكشف الكتابي للجمهور مماثال أو الحقا لتاريخ اإليداع الدولي.
يذكر في تقرير البح الدولي بخاصة كل طلاب منشاور وكاذلك كال باراءة يكاون تااريخ
(ج)
نشرهما مماثال أو الحقا لتاريخ اإليداع الدولي للطلب الدولي موضاع البحا  ،ولكان يقاع تااريخ إياداعهما -
أو تاااريخ األولويااة المطالااب بهااا إن وجاادت  -فااي وقاات سااابق ،ويكونااان جاازءا ماان حالااة التقنيااة الصااناعية
السابقة المعنية ألغراض تطبيق المادة  )2(15لو كانا قد نش ار قبل تاريخ اإليداع الدولي.
2.33

المجاالت التي يجب أن يغطيها البح الدولي

يجااب أن يغطااي البح ا الاادولي كاال المجاااالت التقنيااة التااي قااد تشاامل بعااض العناصاار
(أ)
ذات الصالة بموضاوع االختاراع .كماا يجااب إجاراء البحا الاادولي باالساتناد إلااى كال ملفاات البحا التاي قااد
تشمل العناصر السابق ذكرها.
وعليه ،فإن البح يجب أال ينصب على المجال التقني الاذي يمكان تصانيف االختاراع
(ب)
فيه فحسب ،بل كذلك على المجاالت التقنية المماثلة بغض النظر عن تصنيفها.
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تحا َّادد المجاااالت التقنيااة التااي يجااب النظاار إليهااا كمجاااالت مماثلااة فااي أيااة حالااة معينااة،
(ج)
على ضوء ما يبدو أنه الوظيفة أو الفائدة الضرورية واألساسية لالختراع ،وليس الوظائف المحددة والمبيناة
صراحة في الطلب الدولي فقط.
يجااب أن يشاامل البح ا الاادولي كاال العناصاار التااي يعتاارف عااادة بأنهااا تعااادل عناصاار
(د)
االختراع المطلاوب حمايتاه بالنسابة إلاى جمياع خصائصاه أو الابعض منهاا ،حتاى إن كاان االختاراع مختلفاا
في تفاصيله عما ورد وصفه في الطلب الدولي.
3.33

تحديد مجاالت البح الدولي

يجرى البح الدولي استنادا إلى مطالب الحماية ،مع إياالء االعتباار الواجاب للوصاف
(أ)
والرسوم (إن وجدت) ،والتركيز بصفة خاصة على المفهوم االبتكاري الذي تنطوي عليه مطالب الحماية.
يجب أن يغطي البح الدولي مجموع العناصر التي تنطوي عليها مطالاب الحماياة أو
(ب)
التي يمكن التوقع بصفة معقولة بأن ينطوي عليها البح الدولي بعد تعاديل تلاك المطالاب ،كلماا كاان ذلاك
ممكنا ومعقوال.
القاعدة 34
الحد األدنى لمجموعة الوثائق
1.34

تعريف
(أ)

(ب)
تتكون مما يأتي:

التعاريف الواردة في المادة  "1"2و" "2ال تطبق ألغراض هذه القاعدة.
مجموعااة الوثااائق المشااار إليهااا فااي المااادة "( )4(15الحااد األدنااى لمجموعااة الوثااائق")
""1

"الوثائق الوطنية للبراءات" المحددة في الفقرة (ج)؛

" "2الطلبااات الدوليااة المنشااورة بناااء علااى معاهاادة التعاااون بشااأن الباراءات ،والطلبااات
اإلقليمية المنشورة للبراءات وشهادات المخترعين ،والبراءات وشهادات المخترعين اإلقليمية المنشورة؛
" "3كا اال العناصا اار المنشاااورة األخا اارى التاااي تتكا ااون منها ااا مجموعا ااة الوثا ااائق خا ااالف
الباراءات ،والتااي تتفااق إدارات البحا الاادولي بصااددها وينشاار المكتااب الاادولي قائمااة بهااا فااور التوصاال إلااى
اتفاق بشأنها ألول مرة وكلما أدخل تعديل عليها.
(ج)

مع مراعاة الفقرتين (د) و(ه)" ،الوثائق الوطنية للبراءات" هي:

" "1الباراءات الصاادرة منااذ سانة  1920فااي االتحااد السااوفياتي الساابق واالمبراطوريااة
األلمانية (مكتب براءات الرايخ سابقا) وسويس ار (باللغتين األلمانية والفرنسية فقط) وفرنساا والمملكاة المتحادة
والواليات المتحدة األمريكية واليابان؛
" "2البا اراءات الص ااادرة ف ااي االتح اااد الروس ااي وجمهوري ااة الص ااين الش ااعبية وجمهوري ااة
ألمانيا االتحادية وجمهورية كوريا؛
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" "1و""2؛

""3

أي طلبات للبراءات منشورة منذ سنة  1920في البلدان المشار إليها في البندين

""4

شهادات المخترعين الصادرة في االتحاد السوفياتي السابق؛

""5

شهادات المنفعة الصادرة في فرنسا ،وكذلك الطلبات المنشورة لتلك الشهادات؛

" "6البراءات الصادرة بعد سنة  1920في أي بلاد آخار ،إن كانات محاررة باإلسابانية
أو األلماني ااة أو اإلنكليزي ااة أو الفرنس ااية وال تتض اامن أي مطالب ااة باألولوي ااة ،وك ااذلك طلب ااات تل ااك البا اراءات
المنشاورة بعاد سانة  ،1920شارط أن يفارز المكتاب الاوطني للبلاد المعناي تلاك الباراءات والطلباات ،ويضاعها
تحت تصرف كل إدارة من إدارات البح الدولي.
إذا أعيد نشر طلب مرة واحدة أو أكثر ،فإن إدارات البح الادولي ال تلتازم بحفاظ كافاة
(د)
ويسمح بالتالي لكل إدارة من إدارات البح الدولي بحفظ نص واحاد فقاط.
النصوص في مجموعة وثائقهاُ ،
واذا تم قبول طلب ماا ومنحات بموجباه باراءة أو شاهادة منفعاة (فرنساا) ،فاإن إدارات البحا الادولي ال تلتازم
ويسمح بالتالي لكل إدارة مان
بحفظ كل من الطلب والبراءة أو شهادة المنفعة (فرنسا) في مجموعة وثائقهاُ .
إدارات البح الدولي بحفظ الطلب أو البراءة أو شهادة المنفعة (فرنسا) في ملفاتها.
يحااق إلدارات البح ا ال اادولي التااي ال تك ااون لغتهااا الرساامية أو إح اادى لغاتهااا الرس اامية
(ه)
اإلس اابانية أو الروس ااية أو الص ااينية أو الكوري ااة أو الياباني ااة أال ت اادرج ف ااي مجموع ااة وثائقه ااا وث ااائق با اراءات
االتحاد الروسي واالتحااد الساوفياتي الساابق وجمهورياة الصاين الشاعبية وجمهورياة كورياا والياباان أو وثاائق
البراءات المحررة باإلسبانية والتي ال تتوفر لها عموماا ملخصاات باإلنكليزياة .واذا تاوفرت ملخصاات إنكليزياة
بوجه عام بعد تاريخ نفاذ هذه الالئحة التنفيذية ،فإن وثائق البراءات التي تتعلق بها تلك الملخصاات تادرج فاي
مجموعااة الوثااائق خااالل السااتة أشااهر التاليااة للتاااريخ الااذي تصاابح فيااه الملخصااات متااوفرة بوجااه عااام .وفااي
حالااة توقااف تقااديم الملخصااات باإلنكليزيااة فااي المجاااالت التقنيااة التااي كاناات تتااوفر فيهااا عمومااا ملخصااات
إنكليزياة ،علاى الجمعيااة أن تتخاذ التادابير المناساابة إلعاادة تقاديم تلااك الخادمات فاي المجاااالت الماذكورة فااي
أقرب فرصة.
ألغاراض تطبيااق هااذه القاعاادة ،ال تعااد الطلبااات التااي وضااعت تحاات تصاارف الجمهااور
(و)
لالطالع عليها فقط بمثابة طلبات منشورة.
القاعدة 35
اإلدارة المختصة بالبحث الدولي
1.35

إدارة واحدة مختصة بالبح الدولي

َّ
المطب ااق والمش ااار إلي ااه ف ااي الم ااادة ()3(16ب) ،يتع ااين عل ااى مكت ااب تس االم
وفق ااا لش ااروط االتف اااق
الطلبااات أن يخطاار المكتااب الاادولي بااإدارة البح ا الاادولي المختصااة ببح ا الطلبااات الدوليااة المودعااة لديااه.
وينشر المكتب الدولي ذلك الخبر في أقرب فرصة.
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2.35

إدارات عديدة مختصة بالبح الدولي

َّ
المطباق والمشاار إلياه فاي الماادة ()3(16ب) ،يجاوز لمكتاب تسالم
وفقا لشاروط االتفااق
(أ)
الطلبات أن يختار عدة إدارات للبح الدولي:
" "1بإعالن أن كل هذه اإلدارات مختصاة بالطلباات الدولياة المودعاة لدياه ،واتاحاة
فرصة االختيار بينها لمودع الطلب،
" "2أو بإعالن أن إدارة واحدة أو أكثار مان هاذه اإلدارات مختصاة بابعض أناواع مان
الطلبااات الدوليااة المودع ااة لديااه ،وب ااإعالن أن إدارة واحاادة أو أكث اار ماان اإلدارات األخ اارى مختصااة ب ااأنواع
أخاارى ماان الطلبااات الدوليااة المودعااة لديااه ،شاارط تاارك حريااة االختيااار لمااودع الطلااب بالنساابة إلااى أن اواع
الطلبات الدولية التي يعلن اختصاص عدة إدارات للبح الدولي بها.
علااى مكتااب تساالم الطلبااات الااذي ينتفااع بااالحق المنصااوص عليااه فااي الفقارة (أ) أن يبلااغ
(ب)
ذلك للمكتب الدولي في أقرب فرصة .وينشر المكتب الدولي ذلك الخبر في أقرب فرصة أيضا.
3.35

عندما يكون المكتب الدولي مكتبا لتسلم الطلبات بناء على القاعدة (1.19أ)""3

إذا أودع الطلااب الاادولي لاادى المكتااب الاادولي باعتباااره مكتبااا لتساالم الطلبااات بناااء علااى
(أ)
القاعدة (1.19أ)" ،"3فإن إدارة البحا الادولي المختصاة ببحا ذلاك الطلاب الادولي هاي اإلدارة التاي تكااون
مختصا ااة ل ااو أودع ذل ااك الطلا ااب الا اادولي لا اادى ما ااكتب لتس االم الطلب ااات يك ااون مختصا ااً بن اااء عل ااى القاع اادة
(1.19أ)" "1أو " "2أو (ب) أو (ج) أو القاعدة ."1"2.19
إذا كاناات إدارت ااان أو أكث اار ماان إدارات البحا ا
(ب)
وجب ترك الخيار لمودع الطلب.

الا ادولي مختصااة بن اااء عل ااى الفقاارة (أ)،

ال تنطبق القاعادتان  1.35و 2.35علاى المكتاب الادولي باعتبااره مكتباا لتسالم الطلباات
(ج)
بناء على القاعدة (1.19أ)"."3
القاعدة 36
المتطلبات الدنيا المطلوبة من إدارات البحث الدولي
1.36

تعريف المتطلبات الدنيا
المتطلبات الدنيا المشار إليها في المادة ()3(16ج) هي كاآلتي:

" "1يجب أن يضم المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية مائة مستخدم علاى
األقل يشتغلون طوال ساعات الدوام العادية ،ويملكون الم هالت التقنية الالزمة إلجراء البحو ؛
" "2يجااب أن يكااون فااي حااوزة المكتااب الااوطني أو المنظمااة الحكوميااة الدوليااة علااى
األقاال الحااد األدنااى لمجموعااة الوثااائق المشااار إليااه فااي القاعاادة  34أو يكااون فااي إمكانهمااا الحصااول عليااه،
علا ااى أن يكا ااون مرتبا ااا علا ااى الوجا ااه السا االيم ألغ ا اراض البح ا ا علا ااى ورق أو بطاقا ااات مصا ااغرة أو دعاما ااة
إلكترونية؛
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" "3يج ااب أن يك ااون تح اات تص اارف المكت ااب ال ااوطني أو المنظم ااة الحكومي ااة الدولي ااة
موظفون قادرون على البح في المجاالت التقنية المطلوب بحثها ،وملمون باللغات الضرورية على األقل
لفهم اللغات المحرر بها أو المترجم إليها الحد األدنى لمجموعة الوثائق المشار إليها في القاعدة 34؛
" "4يجااب أن يكااون لاادى المكتااب الااوطني أو المنظمااة الحكوميااة الدوليااة نظااام إلدارة
الجودة وترتيبات داخلية للمراجعة وفقا لقواعد البح الدولي المشتركة؛
""5
للفحص التمهيدي الدولي.

يج ااب أن يك ااون المكت ااب ال ااوطني أو المنظم ااة الحكومي ااة الدولي ااة معين ااا ك ااإدارة
القاعدة 37
االسم الناقص أو المعيب

1.37

االسم الناقص

إذا لم يتضمن الطلاب الادولي أي اسام ،وأبلاغ مكتاب تسالم الطلباات إدارة البحا الادولي بأناه دعاا
مودع الطلب إلى تصاحيح هاذا الساهو ،وجاب علاى اإلدارة الماذكورة أن تجاري البحا الادولي ،ماا لام تتسالم
إخطا ار يفيد أن ذلك الطلب الدولي يعد مسحوبا.
2.37

وضع االسم

إذا لاام يتضاامن الطلااب الاادولي أي اساام ،ولاام تتساالم إدارة البح ا الاادولي إخطااا ار ماان مكتااب تساالم
الطلبات يفيد أنه قاد دعاا ماودع الطلاب إلاى تقاديم االسام ،أو إذا تباين لاإلدارة الماذكورة أن االسام ال يتمشاى
مااع أحكااام القاعاادة  ،3.4وجااب عليهااا أن تضااع االساام بنفسااها .ويتعااين وضااع االساام باللغااة التااي ينشاار بهااا
الطلااب الاادولي ،أو باللغااة التااي تاارجم إليهااا ،إذا أرساالت الترجمااة وفقااا للقاعاادة (1.23ب) وشاااءت ذلااك إدارة
البح الدولي.
القاعدة 38
الملخص الناقص أو المعيب
1.38

الملخص الناقص

إذا لم يتضمن الطلب الدولي أي ملخص ،وأخطر مكتب تسالم الطلباات إدارة البحا الادولي بأناه
دعااا مااودع الطلااب إلااى تصااحيح هااذا السااهو ،وجااب علااى اإلدارة المااذكورة أن تجااري البحا الاادولي ،مااا لاام
تتسلم إخطا ار يفيد أن ذلك الطلب الدولي يعد مسحوبا.
2.38

وضع الملخص

إذا لم يتضمن الطلب الدولي أي ملخص ،ولم تتسلم إدارة البح الدولي إخطا ار مان مكتاب تسالم
الطلبات يفيد أنه قد دعا مودع الطلب إلى تقديم الملخص ،أو تبين لإلدارة الماذكرة أن الملخاص ال يتمشاى
مع أحكام القاعدة  ،8وجب عليها أن تضع الملخص بنفسها .ويتعين وضع الملخص باللغة التي ينشر بها
الطلااب الاادولي ،أو باللغااة التااي تاارجم إليهااا ،إذا أرساالت الترجمااة وفقااا للقاعاادة (1.23ب) وشاااءت ذلااك إدارة
البح الدولي.
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3.38

تعديل الملخص
الدولي ،حتى انقضاء شهر واحد اعتبا ار من تااريخ

يجوز لمودع الطلب أن يقدم إلى إدارة البح
إرسال تقرير البح الدولي ،ما يلي ذكره:
""1

تعديالت مقترحة على الملخص؛

""2

أو تعا ااديالت مقترحا ااة أو تعليقا ااات علا ااى الملخا ااص ،أو النا ااوعين مع ا ااً ،إذا كا ااان
الملخص من إعداد اإلدارة؛

وتبت اإلدارة في تعديل الملخص وفقا لذلك من عدم تعديله .واذا ع ّادلت اإلدارة الملخاص ،تع ّاين عليهاا أن
تخطر المكتب الدولي بالتعديل الذي أجرته.
القاعدة 39
موضوع البحث بناء على المادة ()2(17أ)""1
1.39

تعريف

ال تلتاازم إدارة البحا
الموضوعات التالية الذكر:
""1

بشااأن أي طلااب دولااي مااا دام موضااوعه واحاادا ماان

الاادولي بااإجراء البحا

النظريات العلمية والرياضية؛

" "2األصاناف النباتياة أو الساالالت الحيوانياة أو الط ارئاق البيولوجياة أساساا السااتوالد
النباتات والحيوانات ،خالف الطرائق الميكروبيولوجية والمنتجات المستولدة بتلك الطرائق؛
""3
الذهنية الصرفة أو اللعب؛
التشخيص؛

الخطااط أو المبااادئ أو المناااهج الراميااة إلااى عقااد الصاافقات أو إنجاااز األعمااال

""4

مناااهج عااالج جساام اإلنسااان أو الحي اوان بالج ارحااة أو التطبيااب ،وكااذلك مناااهج

""5

مجرد تقديم المعلومات؛

" "6ب ارامج الحاسااوب إن كاناات إدارة البح ا
الصناعية السابقة المتعلقة بتلك البرامج.

الاادولي غياار مجه ازة لبح ا

حالااة التقنيااة

القاعدة 40
انعدام وحدة االختراع (البحث الدولي)
1.40

الدعوة إلى تسديد الرسوم اإلضافية والمهلة
يرد في الدعوة إلى تسديد الرسوم اإلضافية المنصوص عليها في المادة ()3(17أ) ما يلي:
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""1
شرط وحدة االختراع؛

تحديااد األسااباب التااي دفعاات إلااى اعتبااار الطلااب الاادولي علااى أنااه ال يتمشااى مااع

" "2ودعوة المودع إلى تساديد الرساوم اإلضاافية فاي غضاون شاهر مان تااريخ الادعوة
وبيان مقدار تلك الرسوم المطلوب تسديدها؛
" "3ودعا ااوة الما ااودع ،عنا ااد االقتضا اااء ،إلا ااى تسا ااديد رسا اام الا ااتحفظ المشا ااار إليا ااه فا ااي
القاعدة (2.40ه) في غضون شهر من تاريخ الدعوة وبيان مقدر الرسم المطلوب تسديده.
2.40

الرسوم اإلضافية

تحدد إدارة البح
(أ)
على المادة ()3(17أ).
(ب)
الدولي مباشرة.

الدولي المختصة مقدار الرسم اإلضافي المفروض علاى البحا

يسدد الرسم اإلضافي المفروض على البح

بنااء

بنااء علاى الماادة ()3(17أ) إلدارة البحا

يجوز لمودع الطلب أن يسدد الرسوم اإلضافية مع إباداء تحفظاه ،أي أن يصاحب ذلاك
(ج)
بااإعالن مساابب فح اواه أن الطلااب الاادولي يتمشااى مااع شاارط وحاادة االخت اراع أو أن مقاادار الرسااوم اإلضااافية
المطلوب باهظ .وتفحص التحفظ هيئة للمراجعة م لفة في إطاار إدارة البحا الادولي .فاإذا رأت أن الاتحفظ
ارد الرسااوم اإلضااافية كليااا أو جزئيااا لمااودع الطلااب .وبناااء علااى التماااس ماان مااودع
ل اه مااا يباارره ،أماارت با ّ
الطلب ،يبلَّغ نص التحفظ ونص القرار المتخذ بشأنه للمكاتب المعينة ،مع تقرير البح الدولي .ويجب أن
يقدم مودع الطلب ترجمة لنص تحفظه مع ترجمة الطلب الدولي المطلوبة بناء على المادة .22
يجوز أن تضام هيئاة المراجعاة المشاار إليهاا فاي الفقارة (ج) الموظاف الاذي اتخاذ القارار
(د)
موضع التحفظ ،على أال تقتصر عليه.
يجوز إلدارة البح الادولي أن تفارض علاى فحاص الاتحفظ المشاار إلياه فاي الفقارة (ج)
(ه)
تسااديد رساام لهااا أو لفائاادتها .واذا لاام يساادد المااودع رساام الااتحفظ المطلااوب ،فااي غضااون المهلااة المنصااوص
عليها في القاعدة  ،"3"1.40يعتبر التحفظ كما لاو لام يكان وتعلان إدارة البحا الادولي ذلاك .واذا رأت هيئاة
المراجعة المشار إليها في الفقرة (ج) أن التحفظ له كل ما يبرره ُيرد رسم التحفظ إلى المودع.
القاعدة 41
مراعاة نتائج بحث وتصنيف سابق
1.41

مراعاة نتائج بح سابق في حال عريضة قدمت بموجب القاعدة 12.4

فااي حااال الااتمس المااودع ،وفقااا للقاعاادة  ،12.4أن ت ارعااي إدارة البح ا
وامتثل ألحكام القاعدة (12ثانيا):1

الاادولي نتااائج بح ا

سااابق

وأجرت البح السابق إدارة البح الدولي ذاتها أو أجراه المكتب ذاته الذي يعمل بصفته
""1
إدارة للبح ا الاادولي ،فااإن علااى إدارة البح ا الاادولي أن ت ارعااي فااي حاادود اإلمكااان تلااك النتااائج عنااد إج اراء
البح الدولي؛
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وأجاارت البحا السااابق إدارة أخاارى للبحا الاادولي أو أجاراه مكتااب غياار ذاك الااذي يعماال
""2
بصفته إدارة للبح الدولي ،جاز إلدارة البح الدولي أن تراعي تلك النتائج عند إجراء البح الدولي.
2.41

مراعاة نتائج بح وتصنيف سابق في الحاالت األخرى

فااي حااال طولااب ،فااي طلااب دولااي ،بأولويااة طلااب سااابق أو أكثاار أجاارت بشااأنه إدارة
(أ)
البح الدولي ذاتها أو أجرى بشأنه المكتب ذاته الذي يعمل بصفته إدارة للبح الادولي بحثاا ساابقا ،تعاين
على إدارة البح الدولي أن تراعي قدر اإلمكان تلك النتائج عند إجراء البح الدولي.
في حال أرسل مكتب تسلم الطلبات إلى إدارة البح الدولي صورة عن نتائج أي بح
(ب)
سابق أو تصنيف سابق بموجب القاعدة (23ثانيا)(2أ) أو (ب) أو كانت هذه الصاورة متاحاة إلدارة البحا
الاادولي بالشااكل والطريقااة التااي تقبلهمااا ،مااثال ماان مكتبااة رقميااة ،جاااز إلدارة البح ا الاادولي أن ت ارعااي تلااك
النتائج عند إجراء البح الدولي.
القاعدة 42
المهلة المحددة إلعداد البحث الدولي
1.42

المهلة المحددة إلعداد البح الدولي

تكون مهلة إعداد تقرير البح الدولي أو اإلعالن المشار إليه في الماادة ()2(17أ) ثالثاة أشاهر
اعتبااا ار ماان تساالم إدارة البحا الاادولي لصااورة عاان البحا أو تسااعة أشااهر اعتبااا ار ماان تاااريخ األولويااة ،مااع
األخذ بالمهلة التي تنقضي آخر األمر.
القاعدة 43
تقرير البحث الدولي
1.43

التعيينات

َيا ِارد فااي تقرياار البح ا الاادولي تحديااد إدارة البح ا الاادولي التااي وضااعته ببيااان اساامها .وياارد فيااه
كذلك تحديد الطلب الدولي ببيان رقمه واسم المودع وتاريخ اإليداع الدولي.
2.43

التواريخ

يا َّرت تقرياار البحا الاادولي ،ويباايَّن فيااه تاااريخ إنجاااز البحا الاادولي بالفعاال .كمااا يباايَّن فيااه تاااريخ
إيااداع أي طلااب سااابق يطالااب بأولويتااه أو تاااريخ إيااداع أقاادم طلااب إذا تعااددت الطلبااات موضااع المطالبااة
باألولوية.
3.43

التصنيف

يبيَّن في تقرير البح
(أ)
للبراءات على األقل.
(ب)

تُجري إدارة البح

الدولي الصنف الذي ينتمي إليه االختراع تبعا للتصانيف الادولي

الدولي هذا التصنيف.
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4.43

اللغة

يجب وضع كل تقرير عن البح الادولي وكال إعاالن صاادر بنااء علاى الماادة ()2(17أ) باللغاة
التي ينشر بها الطلب الدولي المتعلق بهما ،شرط ما يلي:
" "1إذا أرساالت ترجمااة للطلااب الاادولي إلااى لغااة أخاارى بناااء علااى القاعاادة (1.23ب)،
جاااز أن يكااون تقرياار البح ا الاادولي وأي إعااالن مقاادم بناااء علااى المااادة ()2(17أ) بلغااة تلااك الترجمااة إن
رغبت إدارة البح الدولي في ذلك؛
" "2إذا كااان الطلااب الاادولي لينشاار بلغااة ترجمااة مقدمااة بناااء علااى القاعاادة  4.12وال
تقبلها إدارة البح الدولي ،جاز أن يكون تقرير البح الدولي وأي إعالن مقدم بناء على المادة ()2(17أ)
بلغة تكون لغة تقبلها تلك اإلدارة ولغة النشر المشار إليها في القاعدة (3.48أ) إن رغبت اإلدارة في ذلك.
5.43

النصوص المستشهد بها
الدولي بالوثائق التي تعد ذات صلة بالموضوع.

(أ)

يستشهد في تقرير البح

(ب)

تحدد طريقة تحديد كل وثيقة مستشهد بها في التعليمات اإلدارية.

(ج)

تذكر على وجه الخصوص النصوص المستشهد بها ذات الصلة الخاصة بالموضوع.

تااذكر النصااوص المستشااهد بهااا التااي ال تتعلااق بكاال المطالااب باالتصااال بالمطلااب أو
(د)
بالمطالب التي تتعلق بها.
إذا كان ا اات بع ا ااض مق ا اااطع الوثيق ا ااة المستش ا ااهد به ا ااا ذات ص ا االة أو ذات ص ا االة خاص ا ااة
(ه)
بالموضوع ،وجب تحديد هاذه المقااطع ،ماثال ،ببياان الصافحة أو العماود أو األساطر التاي ورد فيهاا المقطاع
المعني .واذا كانت الوثيقة كلها ذات صلة بالموضوع وبعض المقاطع منهاا ذات صالة خاصاة بالموضاوع،
وجب تحديد هذه المقاطع إال إذا كان ذلك صعبا.
6.43

مجاالت البح

يجب تحديد مجاالت البح بوساطة رموز التصنيف في تقريار البحا الادولي .واذا أجاري
(أ)
هااذا التحديااد علااى أساااس تصاانيف خااالف التصاانيف الاادولي للباراءات ،وجااب علااى إدارة البحا الاادولي أن
تنشر التصنيف المستعمل.
إذا تناول البح الدولي البراءات أو شهادات المخترعين أو شهادات المنفعاة أو نمااذج
(ب)
المنفعة أو البراءات أو الشهادات اإلضافية أو شهادات المخترعين اإلضافية أو شهادات المنفعة اإلضاافية
أو الطلبااات المنشااورة ألي ماان سااندات الحمايااة السااابقة والمتعلقااة باابعض الاادول أو الفتارات أو اللغااات غياار
ال اواردة فااي الحااد األدنااى لمجموعااة الوثااائق كمااا هااو محاادد فااي القاعاادة  ،34وجااب أن ياارد فااي تقرياار البح ا
الاادولي تحديااد نااوع الوثااائق والاادول والفت ارات واللغااات التااي يتناولهااا البح ا الاادولي كلمااا كااان ذلااك ممكنااا.
وألغراض تطبيق هذه الفقرة ،ال تطبق المادة ."2"2
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إذا استند البح الدولي إلى إحدى قواعد البياناات اإللكترونياة أو اشاتمل عليهاا ،جااز أن
(ج)
يبااين فااي تقرياار البح ا الاادولي اساام تلااك القاعاادة ،ومصااطلحات البح ا المسااتعملة كلمااا كااان ذلااك ممكنااا
ومفيدا للغير.
6.43

(ثانيا)

النظر في تصحيح األخطاء السافرة

تأخذ إدارة البح الدولي بعين االعتبار أي تصحيح لخطأ ساافر مصارح باه بنااء علاى
(أ)
القاعادة  ،1.91شاارط م ارعاااة الفقارة (ب) ،ألغاراض البحا الاادولي ،وياارد بياان التصااحيح فااي تقرياار البحا
الدولي.
ال تكون إدارة البح الدولي ملزمة بأن تأخذ باعتبارها تصاحيحا لخطاأ ساافر ألغاراض
(ب)
البحا الاادولي إذا صاارحت تلااك اإلدارة بااذلك أو أخطاارت بااه ،حسااب مااا يقتضااي الحااال ،بعااد أن تكااون قااد
شرعت في إعداد تقرير البح الدولي .وفي هذه الحال ،يرد بيان ذلك في التقرير إن أمكان ،واال فاإن إدارة
البحا ا ال اادولي تخط اار المكت ااب ال اادولي ب ااذلك ويباش اار المكت ااب ال اادولي اإلجا اراءات المنص ااوص عليه ااا ف ااي
التعليمات اإلدارية.
7.43

مالحظات بخصوص وحدة االختراع

إذا دفااع مااودع الطلااب رسااوما إضااافية مقاباال البح ا الاادولي ،وجااب ذكاار ذلااك فااي تقرياار البح ا
ال ا اادولي .واذا أج ا ااري البحا ا ا ال ا اادولي بخص ا ااوص االختا ا اراع الرئيس ا ااي فق ا ااط أو االخت ارع ا ااات فق ا ااط (الم ا ااادة
()3(17أ)) ،وج ااب أن ي اارد ف ااي تقري اار البحا ا ال اادولي تحدي ااد أجا ازاء الطل ااب ال اادولي الت ااي تناوله ااا البحا ا
واألجزاء التي لم يتناولها.
8.43
التقرير.
9.43

الموظف المصرح له
يجب أن يبين في تقرير البح

الدولي اسم موظف إدارة البح

الدولي المس ول عن إعاداد ذلاك

عناصر إضافية

يجب أال يشتمل تقرير البح الدولي على أي عنصر خالف العناصار الاوارد ذكرهاا فاي القواعاد
(1.33ب) و(ج) وم اان  1.43إل ااى  3.43وم اان  5.43إل ااى  8.43و 2.44والبي ااان المش ااار إلي ااه ف ااي الم ااادة
()2(17ب) .على أنه يجوز أن تسامح التعليماات اإلدارياة باأن تادرج فاي تقريار البحا الادولي أي عناصار
إضااافية محااددة فااي تلااك التعليمااات .ويجااب أال يشااتمل تقرياار البحا الاادولي علااى أي تعبياار عاان الارأي أو
التفكير أو الحجج أو الشرح ،وأال تسمح التعليمات اإلدارية بذلك.
10.43

الشكل
تحدد الشروط المادية لشكل تقرير البح

الدولي في التعليمات اإلدارية.
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(ثانياً)

القاعدة 43
الرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي

(43ثانياً) 1الرأي المكتوب
البح

تعد إدارة البح الدولي رأياً مكتوباً بشأن ما يلاي ،فاي الوقات ذاتاه الاذي تعاد فياه تقريار
(أ)
الدولي أو اإلعالن المشار إليه في المادة ()2(17أ) وشرط مراعاة القاعدة (1.69ب.ثانياً):
""1

م ااا إذا ك ااان االختا اراع المطال ااب ب ااه ،ف ااي ظ اااهره ،جدي ااداً وينط ااوي عل ااى نش اااط
ابتكاري (أي ليس بديهياً) وقابالً للتطبيق في الصناعة؛

""2

مااا إذا كااان الطلااب الاادولي يسااتوفي شااروط المعاهاادة وهااذه الالئحااة التنفيذيااة فااي
حدود ما تتحقق منه إدارة البح الدولي.

ويكون الرأي المكتوب مصحوباً أيضاً بما تنص عليه هذه الالئحة التنفيذية من مالحظات أخرى.
ألغراض إعداد الرأي المكتوب ،تطبق المواد  )2(33إلاى ( )6و )2(35و( )3والقواعاد
(ب)
 4.43و(6.43ثاني ااا) و 64و 65و(1.66ه) و 7.66و 67و(2.70ب) و(د) و 3.70و "2"4.70و(5.70أ)
و 6.70إلى  10.70و 12.70و 14.70و(15.70أ) مع ما يلزم من تبديل.
(ج)
يحتوي الارأي المكتاوب علاى إخطاار يعلام ماودع الطلاب باأن الارأي المكتاوب يعتبار أريااً
مكتوباً إلدارة الفحص التمهيدي الدولي ألغراض القاعدة (2.66أ) ،بناء على القاعدة (1.66ثانيااً)(أ) ولكان
شرط مراعاة القاعدة (1.66ثانياً)(ب) ،في حال طلب الفحص التمهيدي الدولي .ويكون مودع الطلاب ،فاي
تلاك الحالاة ،مادعواً إلاى تقاديم رد مكتاوب ماع مااا يناساب مان تعاديالت إلاى تلاك اإلدارة قبال انقضااء المهلااة
المنصوص عليها في القاعدة (54ثانياً)(1.أ).
القاعدة 44
إرسال تقرير البحث الدولي والرأي المكتوب ،الخ.
1.44

صور عن التقرير أو عن اإلعالن والرأي المكتوب

ترسل إدارة البح الدولي صورة عن تقرير البح الدولي أو عن اإلعالن المشار إليه في المادة
()2(17أ) وصااورة عاان ال ارأي المكتااوب المعا ّاد بناااء علااى القاع ادة (43ثاني ااً) 1فااي اليااوم ذاتااه إلااى كاال ماان
المكتب الدولي ومودع الطلب.
2.44

االسم أو الملخص

يجااب أن يااذكر فااي تقرياار البح ا الاادولي أن إدارة البح ا الاادولي توافااق علااى االساام والملخااص
المقاادمين ماان مااودع الطلااب ،أو يجااب أن يرفااق بااالتقرير االساام والملخااص أو أحاادهما ممااا وضااعته إدارة
البح الدولي بناء على القاعدتين  37و.38
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3.44

صور عن الوثائق المستشهد بها

يجوز تقديم الطلب المشار إليه في المادة  )3(20في أي وقت كان خالل سبع سانوات
(أ)
من تاريخ اإليداع الدولي للطلب الدولي الذي يتعلق به تقرير البح الدولي.
يج ااوز إلدارة البحا ا ال اادولي أن تطال ااب َم اان أرس اال إليه ااا الطل ااب (الم ااودع أو المكت ااب
(ب)
المعين) بدفع نفقات إعداد الصور وارساالها بالبرياد .ويحادد مقادار هاذه النفقاات فاي االتفاقاات المشاار إليهاا
ّ
في المادة ()3(16ب) والمعقودة بين إدارات البح الدولي والمكتب الدولي.
(ج)

[تحذف]

يجوز إلدارة البح الدولي أن تعهد بالمهمات المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) إلاى
(د)
أي هيئة أخرى ،على أن تكون مس ولة أمامها.
(ثانياً)

القاعدة 44
التقرير التمهيدي الدولي إلدارة البحث الدولي
عن األهلية للبراءة

(44ثانياً) 1إصدار التقرير – إرسال التقرير إلى المودع
يصدر المكتب الدولي تقري اًر نيابة عن إدارة البح الدولي (ويشار إليه في هذه القاعدة
(أ)
باصطالح "التقرير") بشأن المسائل المشار إليها في القاعدة (43ثانياً)(1أ) ،ما لام يعاد تقريار عان الفحاص
التمهيدي الدولي أو يكن من المعتزم إعداده .ويكون محتوى التقرير هو ذاته محتاوى الارأي المكتاوب المعاد
بناء على القاعدة (43ثانياً).1
يكون عنوان التقرير "التقرير التمهيدي الادولي بشاأن األهلياة للباراءة (الفصال األول مان
(ب)
معاهاادة التعاااون بشااأن الب اراءات)" مااع بيا ٍ
اان فح اواه أن التقرياار صااادر بناااء علااى هااذه القاعاادة عاان المكتااب
الدولي نيابة عن إدارة البح الدولي.
(ج)
في أقرب فرصة.

يرسل المكتب الدولي نسخة عن التقرير الصادر بناء على الفقرة (أ) إلى ماودع الطلاب

(44ثانياً) 2تحويل التقرير إلى المكاتب المعينة
يحول المكتب الدولي التقرير الصادر بناء على القاعدة (44ثانياً) 1إلى كل مكتب من
(أ)
المكاتب المعينة وفقاً للقاعدة (93ثانياً) ،1على أال يكون ذلك قبل انقضاء  30شه اًر من تاريخ األولوية.
إذا ق اادم م ااودع الطل ااب التماسا ااً صا اريحاً إل ااى أح ااد المكات ااب المعين ااة بن اااء عل ااى الم ااادة
(ب)
حول المكتب الدولي نسخة عن الرأي المكتوب الذي أعدته إدارة البح الدولي بناء علاى القاعادة
ّ ،)2(23
(43ثانياً) 1إلى ذلك المكتب في أقرب فرصة بناء على التماس من ذلك المكتب أو من مودع الطلب.
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(44ثانياً) 3الترجمة لفائدة المكاتب المعينة
فاي حاال صاادور تقريار بنااء علااى القاعادة (44ثانيااً) 1بلغااة خاالف اللغاة الرساامية أو
(أ)
إحدى اللغات الرسمية للمكتب الوطني ألية دولة معينة ،جاز لتلك الدول ة أن تطالب بترجمة للتقرير إلاى
اللغة اإلنكليزية .ويخطر المكتب الدولي بأية مطالبة من ذلك القبيل لينشره في الجريدة في أقرب فرصة.
(ب)
أو تحت مس وليته.

إذا كانت الترجماة مطلوباة بنااء علاى الفقارة (أ) ،وجاب إعادادها بمعرفاة المكتاب الادولي

يرسل المكتب الدولي نسخة عن الترجمة إلى أي مكتب معين مهتم والى مودع الطلاب
(ج)
في الوقت ذاته الذي يرسل فيه التقرير إلى ذلك المكتب.
يترجم الرأي المكتوب المعد بناء علاى القاعادة (43ثانيااً) 1إلاى اللغاة اإلنكليزياة بمعرفاة
(د)
المكتب الدولي أو تحت مس وليته ،في الحالة المشار إليها في القاعدة (44ثانياً)(2ب) ،بناء علاى التمااس
من المكتب المعين المعني .ويرسل المكتاب الادولي نساخة عان الترجماة إلاى المكتاب المعاين المعناي فاي
غضون شهرين من تاريخ تسلم التماس الترجمة ،ويرسل نسخة إلى مودع الطلب في الوقت ذاته.

(44ثانياً) 4مالحظات عن الترجمة
يجااوز لمااودع الطلااب أن يعااد مالحظااات كتابيااة بشااأن صااحة الترجمااة المشااار إليهااا فااي القاعاادة
(44ثانيا ااً)(3ب) أو (د) ،عل ااى أن يرس اال نس ااخة ع اان المالحظ ااات إل ااى ك اال مكت ااب م اان المكات ااب المعين ااة
المهتمة والى المكتب الدولي.
القاعدة 45
ترجمة تقرير البحث الدولي
1.45

اللغات

تترجم تقارير البح
تكن محررة بهذه اللغة.

الادولي واإلعالناات المشاار إليهاا فاي الماادة ()2(17أ) إلاى اإلنكليزياة إن لام
(ثانيا)

القاعدة 45
البحوث اإلضافية الدولية

(45ثانيا) 1التماس البح اإلضافي
يج ااوز للم ااودع أن يل ااتمس ،ف ااي أي وق اات قب اال انقض اااء  22ش ااه ار اعتب ااا ار م اان ت اااريخ
(أ)
األولوية ،إجراء بحو إضافية دولية بشأن الطلب الدولي من قبل إدارة البح الدولي المختصة بذلك وفقاا
للقاعدة (45ثانيا) .9ويجوز تقديم ذلك االلتماس فيما يتعلق بأكثر من إدارة واحدة مختصة.
(ب)
ويبين فيه ما يلي:
ّ

يقا ّادم االلتماااس بناااء علااى الفق ارة (أ) ("التماااس البح ا

85

اإلضااافي") إلااى المكتااب الاادولي

الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات (نص نافذ اعتبا ار من  1يوليو )2017

اساام المااودع وعنوانااه واساام الوكياال (إن وجااد) وعنوانااه واساام االخت اراع وتاااريخ
""1
اإليداع الدولي ورقم الطلب الدولي؛
َّ
المحددة للبح

""2
الدولي")؛

إدارة البحا ا

ال اادولي المل ااتمس منه ااا إجا اراء البحا ا

اإلض ااافي ال اادولي ("اإلدارة

مقدمة إلاى
""3
أي ترجمة ّ
إذا كان الطلب الدولي مودعا بلغة ال تقبلها تلك اإلدارةّ ،
مكتب تسلم الطلبات بناء على القاعدة  3.12أو  4.12تش ّكل أساس البح اإلضافي الدولي.
(ج)

يكون التماس البح

اإلضافي مصحوبا بما يلي ،عند االقتضاء:

إذا كان اات اإلدارة المح ا َّاددة للبحا ا اإلض ااافي ال تقب اال ال اللغ ااة الت ااي أودع به ااا
""1
الطلب الدولي وال الترجمة (إن وجدت) التي قدمت وفقا للقاعدة  3.12أو  ،4.12ترجمة الطلب الدولي إلاى
لغة تقبلها تلك اإلدارة؛
ومن المستحسن تقديم صورة من الكشف التسلسلي في شكل إلكتروني يستوفي
""2
َّ
المحددة للبح اإلضافي تقتضي ذلك.
المعيار المنصوص عليه في التعليمات اإلدارية ،إذا كانت اإلدارة
إذا رأت إدارة البحا الاادولي أن الطلااب الاادولي ال يسااتوفي شاارط وحاادة االختاراع ،جاااز
(د)
أن يشار في التماس البح اإلضافي إلى رغبة المودع في قصار البحا اإلضاافي الادولي علاى واحاد مان
تحددها إدارة البح الدولي خالف االختراع الرئيسي المشار إليه في المادة ()3(17أ).
االختراعات التي ّ
(ه)

يعتبر التماس البح
""1

يقدم ويعلن المكتب الدولي ذلك:
اإلضافي كما لو لم ّ

إذا استلم بعد انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة (أ)؛

أو إذا ل اام ت ااذكر اإلدارة المح ا َّاددة للبحا ا اإلض ااافي ،ف ااي االتف اااق المطب ااق وفق ااا
""2
للما ا ااادة ()3(16ب) ،اسا ا ااتعدادها إلج ا ا اراء تلا ا ااك البحا ا ااو أو إذا لا ا اام تكا ا اان مختصا ا ااة با ا ااذلك وفقا ا ااا للقاعا ا اادة
(45ثانيا)(9ب).

(45ثانيا) 2رسم المعالجة للبح اإلضافي
للبح

يخضااع التماااس البح ا اإلضااافي لرساام يسا ّادد لفائاادة المكتااب الاادولي ("رساام المعالجااة
(أ)
محدد في جدول الرسوم.
اإلضافي") كما هو ّ

يحدد بها الرسم في جدول الرسوم أو
(ب)
يسدد رسم المعالجة للبح اإلضافي بالعملة التي ّ
ّ
المحدد في جدول
يقررها المكتب الدولي .ويكون المبلغ بتلك العملة األخرى معادال للمبلغ
ّ
بأية عملة أخرى ّ
يحدده المكتب الدولي ،وينشر في الجريدة الرسمية.
الرسوم ،بال كسور وكما ّ
يسا ّادد رساام المعالجااة للبحا اإلضااافي لفائاادة المكتااب الاادولي فااي غضااون شااهر اعتبااا ار
(ج)
م اان ت اااريخ اس ااتالم التم اااس البحا ا اإلض ااافي .ويك ااون المق اادار المس ااتحق ه ااو المق اادار المطب ااق ف ااي ت اااريخ
التسديد.
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ارد المكت ااب ال اادولي رس اام المعالج ااة للبحا ا اإلض ااافي إل ااى الم ااودع إذا ُس ااحب الطل ااب
(د)
يا ّ
الاادولي أو اعتباار مس ااحوبا أو إذا ُس احب التماااس البحا ا اإلضااافي أو اعتباار كم ااا لااو لاام يق ا ّادم بناااء عل ااى
القاعدة (45ثانيا)(1ه) ،قبل إرسال الوثائق المشار إليها في القاعدة (45ثانيا)(4ه)" "1إلى " "4إلاى اإلدارة
َّ
المحددة للبح اإلضافي.

(45ثانيا) 3رسم البح اإلضافي
يجااوز لكاال إدارة ماان إدارات البح ا الاادولي التااي تجااري البحااو اإلضااافية الدوليااة أن
(أ)
تطالب مودع الطلب بتسديد رسم لفائدتها ("رسم البح اإلضافي") مقابل إجراء ذلك البح .
يحصل المكتب الدولي رسم البحا
ّ

َّ
وتطباق القاعادة (1.16ب) إلاى (ه) ماع
اإلضاافي.

بالنسبة إلى مهلة تسديد رسم البح
(ج)
(45ثانيا)(2ج) مع ما يلزم من تبديل.

اإلضافي والمقدار المستحق ،تطبَّق أحكام القاعدة

(ب)
ما يلزم من تبديل.

ارد المكتااب الاادولي رساام البح ا اإلضااافي إلااى المااودع إذا ُسااحب الطلااب الاادولي أو
(د)
يا ّ
اعتبا ا اار مسا ا ااحوبا أو إذا ُسا ا ااحب التما ا اااس البح ا ا ا اإلضا ا ااافي أو اعتبا ا اار كما ا ااا لا ا ااو لا ا اام يقا ا ا ّادم بنا ا اااء علا ا ااى
القاع ا اادة (45ثاني ا ااا)(1ه) أو القاع ا اادة (45ثاني ا ااا)(4د) ،قب ا اال إرس ا ااال الوث ا ااائق المش ا ااار إليه ا ااا ف ا ااي القاع ا اادة
َّ
المحددة ألغراض البح اإلضافي.
(45ثانيا)(4ه)" "1إلى " "4إلى اإلدارة
ارد اإلدارة المح ا َّاددة ألغا اراض البحا ا اإلض ااافي رس اام البحا ا اإلض ااافي ،ف ااي الح اادود
(ه)
تا ّ
المطبااق وفقااا للمااادة ()3(16ب) ،إذا اعتباار التماااس
المسااموح بهااا والشااروط المنصااوص عليهااا فااي االتفاااق
ّ
البح ا اإلضااافي كمااا لااو لاام يقا ّادم بناااء علااى القاعاادة (45ثانيااا)(5ز) ،قباال أن تشاارع فااي البح ا اإلضااافي
الدولي وفقا للقاعدة (45ثانيا)(5أ).
(45ثانيا)4

التحقاّاق ماان التماااس البحا اإلضااافي وتصااحيح أوجااه الاانقص والتااأخير فااي تسااديد الرسااوم
واإلرسال إلى اإلدارة المحددة ألغراض البح اإلضافي

( أ ) يتحقق المكتب الدولي ،في أقرب فرصة بعد استالم التماس البح اإلضافي ،من أن أنه
يستوفي الشروط المنصوص عليها في القاعدة (45ثانيا)(1ب) و(ج)" "1ويدعو مودع الطلب إلى تصحيح
أية أوجه نقص في غضون مهلة تسري مدة شهر اعتبا ار من تاريخ الدعوة.
فااي حااال تبا ّاين للمكتااب الاادولي ،مااع حلااول تاااريخ اسااتحقاق الرسااوم بناااء علااى القاعاادتين
(ب)
(45ثانيااا)(2ج) و(45ثانيااا)(3ج) ،أن رساام المعالجااة للبح ا اإلضااافي ورساام البح ا اإلضااافي لاام يسا َّاددا
بالكامال ،فإناه يادعو مااودع الطلاب إلاى أن يس ّادد إليااه المقادار المطلاوب لتغطياة الرساامين إلاى جاناب الرساام
عن الدفع المتأخر وفقا للفقرة (ج) ،في غضون مهلة تسري مدة شهر اعتبا ار من تاريخ الدعوة.
المسددة استجابة لدعوة موجهة بناء على الفقرة (ب) تسديد رسم عن
ُيفرض على الرسوم
(ج)
ّ
الدفع المتأخر للمكتب الدولي ولفائدته يكون مقداره  ٪50من رسم المعالجة للبح اإلضافي.
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يسدد المقدار الكامل للرسوم المستحقة ،بماا
(د)
يقدم المودع التصحيح المطلوب أو لم ّ
إذا لم ّ
فيها الرسم عن الدفع المتأخر ،قبل انقضاء المهلة المطبقة بموجب الفقارة (أ) أو (ب) علاى التاوالي ،اعتبار
يقدم وأعلن المكتب الدولي ذلك وأخطر المودع بذلك.
التماس البح اإلضافي كما لو لم ّ
إذا رأى المكتا ا ا ا ا ااب ال ا ا ا ا ا اادولي اسا ا ا ا ا ااتيفاء ش ا ا ا ا ا ااروط القاعا ا ا ا ا اادة (45ثاني ا ا ا ا ا ااا)(1ب) و(ج)""1
(ه)
و(45ثانيااا)(2ج) و(45ثانيااا)(3ج) ،تعا ّاين عليااه ،فااي أقاارب فرصااة ولكاان لاايس قباال تاااريخ اسااتالمه لتقرياار
البح ا ال ادولي أو انقضاااء  17شااه ار اعتبااا ار ماان تاااريخ األولويااة ،مااع األخااذ بالتاااريخ الااذي يااأتي أوال ،أن
َّ
المحددة للبح اإلضافي نسخة عن ما يلي:
يرسل إلى اإلدارة
اإلضافي؛

""1

التماس البح

""2

الطلب الدولي؛

""3

أي كشف تسلسلي َّ
مقدم وفقا للقاعدة (45ثانيا)(1ج)""2؛

""4

أيااة ترجم اة َّ
مقدمااة وفقااا للقاعاادة  3.12أو  4.12أو (45ثانيااا)(1.ج)" "1وتسااتخدم
كأساس للبح اإلضافي الدولي؛

وفي الوقت ذاته أو في أقرب فرصة بعد أن يستلمها المكتب الدولي الحقا:
المعد وفقا للقاعدة (43ثانيا)1؛
الدولي والرأي المكتوب
ّ

""5

تقرير البح

""6

أية دعوة مان إدارة البحا
()3(17أ)؛

""7

أي تحفااظ م اان المااودع وفق ااا للقاعاادة (2.40ج) والقاارار الصااادر بش ااأنه ماان هيئ ااة
المراجعة الم لفة في إطار إدارة البح الدولي.

الادولي إلاى دفاع رساوم إضاافية المشاار إليهاا فاي الماادة

ارجم ال ارأي المكتااوب المشااار إليااه
(و)
بناااء علااى التماااس اإلدارة المحا َّاددة للبحا اإلضااافي ،يتا َ
فااي الفق ارة (ه)" "5إلااى اللغااة اإلنكليزيااة إن لاام يكاان بتلااك اللغااة أو بلغااة أخاارى تقبلهااا تلااك اإلدارة ،بمعرفااة
المكتب الدولي أو تحت مس وليته .ويرسل المكتب الدولي نسخة عن الترجمة إلاى تلاك اإلدارة فاي غضاون
شهرين من تاريخ تسلم التماس الترجمة ويرسل نسخة إلى مودع الطلب في الوقت ذاته.
(45ثانيا)5.

بدء البح اإلضافي الدولي وأساسه ونطاقه

( أ ) يتع ّاين علاى اإلدارة المحا َّاددة للبحا اإلضاافي أن تباادأ البحا اإلضاافي الاادولي فاي أقاارب
فرصة بعد اساتالم الوثاائق المح ّاددة فاي القاعادة (45ثانياا)(4ه)" "1إلاى " ،"4علاى أناه يجاوز لاإلدارة تأجيال
بدء البح اإلضافي الدولي إلى حين استالم الوثائق المحددة أيضا في القاعدة (45ثانيا)(4ه)" "5أو حتى
انقضاء  22شه ار من تاريخ األولوية إن أرادت ،مع األخذ بالتاريخ الذي يأتي أوال.
يجرى البح اإلضافي الادولي علاى أسااس الطلاب الادولي كماا أودع أو الترجماة المشاار
(ب)
إليها ااا فا ااي القاعا اادة (45ثانيا ااا)(1ب)" "3أو (45ثانيا ااا)(1ج)" ،"1ما ااع م ارعااااة تقريا اار البح ا ا الااادولي وال ا ارأي
المكتااوب المعا ّاد وفقااا للقاعاادة (43ثانيااا) 1.إذا أتيحااا لااإلدارة المحا َّاددة للبحا اإلضااافي قباال أن تباادأ البحا .
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تضمن التماس البح اإلضافي بيانا وفقا للقاعدة (43ثانياا)(1ب) ،جااز أن يقتصار البحا اإلضاافي
واذا
ّ
يحدده المودع وفقا للقاعدة (45ثانيا)(1د) وأجزاء الطلب الادولي المتصالة باذلك
الدولي على االختراع الذي ّ
االختراع.
ألغراض البح
(ج)
مع ما يلزم من تبديل.
البح
البح

اإلضافي الدولي ،تطباق الماادة  )2(17والقواعاد (13ثالثاا) 1و 33و39

َّ
المحددة للبح اإلضاافي الادولي قبال أن تبادأ
إذا كان تقرير البح الدولي متاحا لإلدارة
(د)
وفقا للفقرة (أ) ،جاز لتلك اإلدارة أن تستثني من البح اإلضافي الدولي أية مطالب لم تكن موضع
الدولي.

إذا أصاادرت إدارة البح ا الاادولي اإلعااالن المشااار إليااه فااي المااادة ()2(17أ) وكااان ذلااك
(ه)
اإلعااالن متاحااا لااإلدارة المحا َّاددة للبحا اإلضااافي قباال أن تباادأ البحا وفقااا للفقارة (أ) ،جاااز لتلااك اإلدارة أن
تقا ّارر عاادم إعااداد تقرياار البح ا اإلضااافي الاادولي ،وتعا ّاين عليهااا فااي تلااك الحالااة أن تعلاان ذلااك فااي أقاارب
فرصة وأن تخطر المودع والمكتب الدولي بذلك.
المبينااة لااذلك الغاارض فااي
(و)
يجااب أن يشاامل البح ا اإلضااافي الاادولي علااى األقاال الوثااائق ّ
االتفاق المطبق بناء على المادة ()3(16ب).
إذا رأت اإلدارة المحا ا َّاددة ألغ ا اراض البح ا ا اإلضا ااافي أن إج ا اراء البح ا ا مسا ااتبعد تماما ااا
(ز)
بموجب تقييد أو شرط مشار إليه في القاعدة (45ثانيا)(9أ) ،خالف تقييد مشار إليه في المادة  )2(17كما
تعين اعتباار التمااس البحا اإلضاافي كماا لاو لام يق َّادم وتع ّاين
هي مطبقة بموجب القاعدة (45ثانيا)(9ج)ّ ،
على اإلدارة أن تعلن ذلك وأن تخطر المودع والمكتب الدولي بذلك في أقرب فرصة.
يجااوز لااإلدارة المحااددة ألغ اراض البح ا اإلضااافي أن تقاارر ،وفقااا لتقييااد أو شاارط مشااار
(ح)
إليه في القاعدة (45ثانيا)(9أ) ،أن يقتصر البح على بعض المطالب فقط ،على أن تبين ذلك فاي تقريار
البح الدولي اإلضافي.
(45ثانيا)6

وحدة االختراع

( أ ) إذا رأت اإلدارة المحا ا ّاددة للبح ا ا
تعين عليها ما يلي:
االختراعّ ،

اإلضا ااافي أن الطلا ااب الا اادولي ال يسا ااتوفي شا اارط وحا اادة

" "1إع ااداد تقري اار البحا ا اإلض ااافي ال اادولي بش ااأن أجا ازاء الطل ااب المتص االة ب اااالختراع
المذكور أوال في المطالب ("االختراع الرئيسي")؛
""2
أسباب ذلك الرأي؛

إخطااار المااودع برأيهااا أن الطلااب الاادولي ال يسااتوفي شاارط وحاادة االخت اراع وتحديااد

" "3إط ا ااالع الم ا ااودع عل ا ااى إمكاني ا ااة التق ا ا ّادم ،ف ا ااي غض ا ااون المهل ا ااة المش ا ااار إليه ا ااا ف ا ااي
الفقرة (ج) ،بالتماس لمراجعة الرأي.
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عند النظر في مدى استيفاء الطلب الدولي لشرط وحدة االختاراع ،يتعاين علاى اإلدارة أن
(ب)
تأخذ بعين االعتبار أية وثائق تساتلمها وفقاا للقاعادة (45ثانياا)(4ه)" "6و" "7قبال أن تبادأ البحا اإلضاافي
الدولي.
يجوز للمودع أن يلتمس من اإلدارة ،في غضون شهر من تاريخ اإلخطار بموجب الفقارة
(ج)
(أ)" ،"2مراجع ااة الا ارأي المش ااار إلي ااه ف ااي الفقا ارة (أ) .ويج ااوز أن تش ااترط اإلدارة تس ااديد رس اام المراجع ااة له ااا
ولفائدتها مقابل التماس المراجعة وتحدد مقدار الرسم.
إذا الااتمس المااودع ،فااي غضااون المهلااة المنصااوص عليهااا فااي الفق ارة (ج) ،مراجعااة رأي
(د)
اإلدارة ودفااع أي رساام مشااترط للمراجعااة ،تعا ّاين علااى اإلدارة أن ت ارجااع ال ارأي .ويتعا ّاين أال يجااري المراجعااة
الشخص وحده الذي اتخذ القرار موضع المراجعة .وفي حال رأت اإلدارة
""1

تعين عليها أن تخطر المودع بذلك؛
يبرر كلياّ ،
أن الرأي له ما ّ

" "2أن الارأي لااه مااا يبا ّارره جزئياا واعتباارت مااع ذلااك أن الطلاب الاادولي ال يسااتوفي شاارط
تعين عليها أن تخطر المودع بذلك وأن تنفّذ ما هاو منصاوص علياه فاي الفقارة (أ)" "1عناد
وحدة االختراعّ ،
االقتضاء؛
تقرير البح

وتعد
تعين عليها أن تخطر المودع بذلك ّ
يبرره على اإلطالقّ ،
" "3أن الرأي ليس له ما ّ
وترد للمودع رسم المراجعة.
اإلضافي الدولي عن كل أجزاء الطلب الدولي ّ

بناء على طلاب الماودع ،يرسال ناص التمااس المراجعاة وناص القارار بشاأنه إلاى المكاتاب
(ه)
يقدم أية ترجمة لتلاك النصاوص
المعينة إلى جانب تقرير البح اإلضافي الدولي .ويتعين على المودع أن ّ
ّ
مع تقديم ترجمة الطلب الدولي المطلوبة بموجب المادة .22
تطبااق الفقا ارات (أ) إل ااى (ه) ،م ااع م ااا يل اازم م اان تب ااديل ،ف ااي ح ااال ق ااررت اإلدارة المح ا َّاددة
(و)
ّ
ألغا ا اراض البحا ا ا اإلض ا ااافي أن يقتص ا اار البحا ا ا اإلض ا ااافي ال ا اادولي وفق ا ااا للجمل ا ااة الثاني ا ااة م ا اان القاع ا اادة
(45ثانياا)(5ب) أو القاعادة (45ثانياا)(5ح) ،شاريطة أن تفسَّار أياة إشاارة فااي الفقارات الماذكورة إلاى "الطلااب
الاادولي" علااى أنهااا إشااارة إلااى أج ازاء الطلااب الاادولي المتصاالة باااالختراع الااذي يحا ّادده المااودع وفقااا للقاعاادة
(45ثانيااا)(1د) أو المتصاالة بالمطالااب أو أج ازاء الطلااب الاادولي التااي سااتجري اإلدارة بشااأنها بحثااا إضااافيا
دوليا ،على التوالي.
(45ثانيا)7

تقرير البح اإلضافي الدولي

َّ
المحددة للبح اإلضافي ،فاي غضاون  28شاه ار مان تااريخ األولوياة،
يتعين على اإلدارة
(أ)
ّ
أن تعا ّاد تقرياار البحا اإلضااافي الاادولي أو تصاادر اإلعااالن المشااار إليااه فااي المااادة ()2(17أ) وفااق مااا هااو
عد.
منصوص عليه في القاعدة (45ثانيا)(5ج) بأن تقرير البح اإلضافي الدولي لن ُي ّ
يجااب وضااع كاال تقرياار عاان البح ا اإلضااافي الاادولي وأي إعااالن مشااار إليااه فااي المااادة
(ب)
()2(17أ) وفا ااق ما ااا ها ااو منصا ااوص عليا ااه فا ااي القاعا اادة (45ثانيا ااا)(5ج) وأي إعا ااالن بنا اااء علا ااى القاعا اادة
(45ثانيا)(5ه) بلغة النشر.
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تطبااق القواعااد  1.43و 2.43و5.43
(ج)
ألغ اراض وضااع تقرياار البح ا اإلضااافي الاادوليّ ،
وتطب ااق
و 6.43و(6.34ثانيااا) و 8.43و ،10.43مااع مااا يل اازم ماان تبااديل م ااع م ارعاااة الفق ارتين (د) و(ه).
ّ
القاعاادة  9.43مااع مااا يلاازم ماان تبااديل فيمااا عاادا اإلحاااالت ال اواردة فيهااا إلااى القواعااد  3.43و 7.43و2.44
وتطبق المادة  3.20والقاعدة  3.44مع ما يلزم من تبديل.
التي تعتبر كما لو لم تكن موجودة.
ّ
ل اايس م اان الض ااروري أن يحت ااوي تقري اار البحا ا اإلض ااافي ال اادولي عل ااى ذك اار أي ااة وثيق ااة
(د)
تعين االستشهاد بالوثيقة بموازاة مع وثائق أخرى غير مذكورة
مستشهد بها في تقرير البح الدولي ،إال إذا ّ
في تقرير البح الدولي.
(ه)

يجوز أن يحتوي تقرير البح
""1
""2

(45ثانيا)8

اإلضافي الدولي على إيضاحات بشأن ما يلي:

مقاطع الوثائق المعنية المستشهد بها؛
نطاق البح

اإلضافي الدولي.

إرسال تقرير البح اإلضافي الدولي وأثره

َّ
المحددة للبح اإلضافي صورة عن تقرير البح اإلضاافي الادولي أو عان
( أ ) ترسل اإلدارة
اإلعالن باأن تقريار البحا اإلضاافي الادولي لان ُيع ّاد ،حساب الحاال ،إلاى المكتاب الادولي والاى الماودع فاي
اليوم ذاته.
تطبق المادة  )1(20والقواعد  1.45و(1.47د) و(7.70أ) كما لو
(ب)
مع مراعاة الفقرة (ج)ّ ،
كان تقرير البح اإلضافي الدولي جزءا من تقرير البح الدولي.
ل اايس م اان الض ااروري أن تأخ ااذ إدارة الفح ااص التمهي اادي ال اادولي تقري اار البحا ا اإلض ااافي
(ج)
الدولي بعين االعتبار ألغراض رأي مكتوب أو تقرير الفحص التمهيدي الدولي إذا استلمته تلك اإلدارة بعد
الشروع في تحرير ذلك الرأي أو التقرير.
(45ثانيا)9

إدارات البح الدولي المختصة بإجراء البح اإلضافي الدولي

( أ ) تكاون إدارة البحا الاادولي مختصااة بااإجراء البحااو اإلضااافية الدوليااة إذا كااان اسااتعدادها
مبينااا فااي االتفاااق المنطبااق وفقااا للمااادة ()3(16ب) ،شاارط م ارعاااة أيااة تقيياادات أو شااروط منصااوص
لااذلك ّ
عليها في ذلك االتفاق.
ال يجوز إلدارة البحا الادولي التاي تجاري البحا الادولي وفقاا للماادة  )1(16فيماا يتعلاق
(ب)
بطلب دولي أن تكون مختصة بإجراء بح إضافي دولي فيما يتعلق بذلك الطلب.
يجوز أن تشمل التقييدات المشار إليها في الفقرة (أ) ،على سابيل المثاال ،التقييادات علاى
(ج)
الموضااوع الااذي تجااري بشااأنه البحااو اإلضااافية الدوليااة خااالف التقيياادات المنصااوص عليهااا فااي المااادة
 )2(17كما هي مطبقة بموجب القاعدة (45ثانيا)(5ج) ،والتقييدات على مجموع البحو اإلضافية الدولية
معيناة ،والتقييادات التاي مفادهاا أال تنساحب البحاو اإلضاافية الدولياة علاى
التي يمكان إج ار هاا خاالل فتارة ّ
أية مطالب ما بعد عدد معين من المطالب.
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القاعدة 46
تعديل المطالب لدى المكتب الدولي
1.46

المهلة

تكون المهلة المشار إليها في المادة  19شهرين اعتباا ار مان التااريخ الاذي ترسال فياه إدارة البحا
الاادولي تقرياار البح ا الاادولي إلااى كاال ماان المكتااب الاادولي ومااودع الطلااب ،أو تكااون هااذه المهلااة  16شااه ار
اعتباا ار مان تااريخ األولوياة ،ماع األخاذ بالمهلاة التاي تنقضاي آخار األمار .وماع ذلاك ،فاإن أي تعاديل يجارى
بناااء علااى المااادة  19ويصاال إلااى المكتااب الاادولي بعااد انقضاااء المهلااة المطبقااة يعااد كمااا لاو تساالمه المكتااب
المااذكور فااي اليااوم األخياار ماان هااذه المهلااة إذا وصااله قباال االنتهاااء ماان إعااداد النشاار الاادولي ماان الناحيااة
التقنية.
2.46

مكان اإليداع
يجب إيداع التعديالت التي تجرى بناء على المادة  19لدى المكتب الدولي مباشرة.

3.46

اللغة الواجب تحرير التعديالت بها

إذا أودع الطلب الدولي بلغة خالف اللغة التي نشر بها ،وجب إجراء التعديالت بناء على الماادة
 19بلغة النشر.
4.46

اإلعالن

يعد اإلعالن المشار إليه في المادة  ) 1(19باللغة التي ينشر بهاا الطلاب الادولي ،وال
(أ)
ّ
يتجاااوز خمساامائة كلمااة إذا كااان محاار ار باإلنكليزيااة أو مترجمااا إليهااا .ويعا َّارف اإلعااالن بوضااع عناوان لااه
ويستحسن استعمال عبارة "إعالن بناء على المادة  ") 1(19أو أي عبارة مقابلاة لهاا باللغاة التاي أعاد بهاا
اإلعالن.
ال يتضاامن اإلعااالن أي تعليااق محااط بشااأن تقرياار البحا الاادولي أو جاادوى النصااوص
(ب)
المستشااهد بهااا فااي ذلااك التقرياار .وال يجااوز اإلشااارة فااي اإلعااالن إلااى نصااوص مستشااهد بهااا تتعلااق بمطلااب
معين وترد في تقرير البح الدولي إال باالرتباط بتعديل لهذا المطلب.
5.46

طريقة تقديم التعديالت

( أ ) علاى مااودع الطلااب ،عناد تقااديم التعااديالت وفقاا للمااادة  ،19أن يقاادم ورقاة أو أو ارقااا بديلااة
تحتوي على قائمة كاملة بمطالب الحماية التي تحل مح ّل كل مطالب الحماية المودعة أصال.
(ب)

يتعين أن تكون الورقة أو األوراق البديلة مصحوبة بكتاب
ّ

" "1يحا ّادد مطالااب الحمايااة التااي تختلااف عاان مطالااب الحمايااة المودعااة أصااال ،نتيجااة
المعدلة؛
وينبه إلى االختالفات القائمة بين مطالب الحماية المودعة أصال ومطالب الحماية
ّ
للتعديالتّ ،
""2

ويحدد مطالب الحماية المودعة أصال والملغاة نتيجة للتعديالت؛
ّ
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""3

ويبين أساس التعديالت المدخلة على الطلب كما أودع.
ّ
القاعدة 47
إبالغ المكاتب المعينة

1.47

اإلجراءات

يرساال المكتااب الاادولي اإلبااالغ المنصااوص عليااه فااي المااادة  20إلااى كاال مكتااب ماان
(أ)
المعينااة ،وفق ااً للقاعاادة (93ثانيااً) ،1علااى أال يكااون ذلااك قباال النشاار الاادولي للطلااب الاادولي ،شاارط
المكاتااب
ّ
مراعاة القاعدة .4.47
(أ.ثانيا) يخطر المكتب الادولي كال مكتاب مان المكاتاب المعيناة ،وفقاا للقاعادة (93ثانياا) ،1بأناه
تسلم النسخة األصلية وتاريخ تسلمه إياها ،وبأنه تسلم وثيقة األولوية وتاريخ تسلمه إياها.
يبلغ المكتب الدولي المكاتب المعينة ،في أقرب فرصة ،أية تعديالت تسلمها في المهلة
(ب)
المنصااوص عليهااا فااي القاعاادة  1.46والتااي لاام يتضاامنها اإلبااالغ المنصااوص عليااه فااي المااادة  ،20ويخطاار
مودع الطلب بذلك.
8
يرسال المكتااب الادولي إلااى مااودع الطلااب ،فااي أقاارب فرصااة بعااد انقضاااء  28شااه اًر ماان
(ج)
تاريخ األولوية ،إشعا ار يبين فيه ما يلي:

المعينة التي التمست إجراء اإلبالغ المنصوص علياه فاي الماادة ،20
" "1المكاتب
ّ
بناء على القاعدة (93ثانيا) ،1وتاريخ إبالغ تلك المكاتب؛
المعينة التاي تلاتم س إجاراء اإلباالغ المنصاوص علياه فاي الماادة ،20
" "2المكاتب
ّ
بناء على القاعدة (93ثانيا).1
المعينة اإلشعار المشار إليه في الفقرة (ج):
(ج.ثانيا) تقبل المكاتب
ّ
" "1كدليل قااطع باأن اإلباالغ المنصاوص علياه فاي الماادة  20قاد أجاري فاي التااريخ
المعينة المشار إليها في الفقرة (ج)""1؛
المحدد في اإلشعار ،بالنسبة إلى المكاتب
ّ
" "2كدليل قاطع بأن الدولة المتعاقادة التاي يتصارف باسامها مكتاب مع ّاين ال تقتضاي
ماان مااودع الطلااب تقااديم صااورة عاان الطلااب الاادولي بناااء علااى المااادة  ،22بالنساابة إلااى المكاتااب المعينااة
المشار إليها في الفقرة (ج)"."2
8
مالحظة الناشر :تطبق القاعدة (1.47ج) و(ه) على كل طلب دولي يكون تاريخ إيداعه الدولي في األول من
معين يقدم إخطا ار بناء على الفقرة ( )2من ق اررات الجمعية الواردة في
يناير  2004أو بعد ذلك التاريخ وعلى أي مكتب ّ
المرفق الرابع للوثيقة ( PCT/A/30/7بما معناه أن تعديل المهلة المحددة في المادة  )1(22ال يتماشى مع القانون الوطني
الذي يطبقه ذلك المكتب في  3أكتوبر  )2001ولم يسحب ذلك اإلخطار بناء على الفقرة ( )3من تلك الق اررات ،كما لو
كانت اإلشارة في كل من القاعدة (1.47ج) و(ه) إلى " 28شهرا" هي إشارة إلى " 19شهرا" مع ما يقتضيه ذلك من إرسال
إخطارين بناء على القاعدة (1.47ج) ،عند االقتضاء ،بخصوص طلب من ذلك القبيل.
وينشر المكتب الدولي المعلومة المتعلقة بأي حالة من عدم التماشي في الجريدة وعلى موقع الويبو التالي:
< .>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html
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تتسلم المكاتب المعيناة ،إن رغبات فاي ذلاك ،تقاارير البحا
(د)
إليها في المادة ()2(17أ) بنصوصها المترجمة أيضا بناء على القاعدة .1.45

الادولي واإلعالناات المشاار

8
إذا لم يلتمس أحد المكاتب المعينة من المكتب الدولي إجاراء اإلباالغ المنصاوص علياه
(ه)
في المادة  ،20وفقا للقاعدة (93ثانيا) ،1قبل انقضاء  28شه ار من تاريخ األولوياة ،تعتبار الدولاة المتعاقادة
التااي يتصاارف باساامها ذلااك المكتااب كمكتااب معا ّاين كمااا لااو كاناات قااد أخطاارت المكتااب الاادولي ،بناااء علااى
القاعدة (1.49أ.ثانياا) ،بأنهاا ال تقتضاي مان ماودع الطلاب أن يق ّادم صاورة عان الطلاب الادولي بنااء علاى
المادة .22

2.47

الصور

يعد المكتب الدولي الصور المطلوبة لإلبالغ .ويجوز النص في التعليمات اإلدارية على تفاصيل
إضافية بشأن الصور المطلوبة لإلبالغ.
3.47

اللغات
(أ)

محر اًر باللغة التي نشر بها.
يكون الطلب الدولي المبلّغ بناء على المادة ّ 20

إذا كاناات اللغااة التااي نشاار بهااا الطلااب الاادولي غياار اللغااة التااي أودع بهااا ،يقاادم المكتااب
(ب)
الدولي نسخة عن ذلك الطلب باللغة التي أودع فيها إلى أي مكتب معين يلتمسها.
4.47

االلتماس الصريح بناء على المادة  )2(23قبل النشر الدولي

إذا تقاادم مااودع الطلااب بالتماااس صاريح إلااى أحااد المكاتااب المعينااة بناااء علااى المااادة  )2(23قب ال
النشاار الاادولي للطلااب الاادولي ،وجااب علااى المكتااب الاادولي أن يرساال اإلبااالغ إلااى ذلااك المكتااب فااي أقاارب
فرصة ،بناء على طلب المودع أو المكتب المعين.
القاعدة 48
النشر الدولي
1.48

الشكل والوسائل
تحدد التفاصيل المتعلقة بنشر الطلبات الدولية من حي الشكل والوسائل في التعليمات اإلدارية.

2.48

المحتويات
(أ)

يشمل نشر الطلب الدولي ما يأتي:
""1

صفحة غالف موحدة؛

""2

الوصف؛

""3

المطالب؛
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""4
الفقرة (ز)؛

""5

الرسوم إن وجدت؛
تقرير البح

الدولي أو اإلعالن المشار إليه في المادة ()2(17أ) ،شرط م ارعااة

" "6كا اال إعا ااالن ما ااودع بنا اااء علا ااى الما ااادة  ،)1(19إالّ إذا رأى المكتا ااب الا اادولي أن
اإلعالن ال يتمشى مع أحكام القاعدة 4.46؛
" "7إذا تسلم المكتب الدولي التماس النشر بنااء علاى القاعادة (3.91د) قبال االنتهااء
من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية ،كل التماس لتصحيح خطأ سافر وأي أسباب وأي تعليقات مماا
هو مشار إليه في القاعدة (3.91د)؛
" "8اإلشارات التي تتعلق بمادة بيولوجياة مودعاة وتقادم بنااء علاى القاعادة (13ثانياا)
بمعزلة عن الوصف ،واشارة إلى التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي تلك اإلشارة؛
""9

أي معلومات تتعلق بمطالبة باألولوية مشار إليها في القاعدة (26ثانيا)(2د)؛

" "10أي إعااالن مشااار إليااه فااي القاعاادة  ،17.4وأي تصااحيح لااه بناااء علااى القاعاادة
(26ثالثا) ،1تسلَّمه المكتب الدولي قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في القاعدة (26ثالثا)1؛
" "11أي معلومااات تتعلااق بالتماااس بناااء علااى القاعاادة (26ثانيااا) 3لاارد حااق األولوي اة
وقرار مكتب تسلم الطلبات بناء على ذلك االلتماس ،بما فيهاا المعلوماات المتعلقاة بمعياار الارد الاذي يساتند
إليه القرار.
(ب)

مع مراعاة الفقرة (ج) ،تتضمن صفحة الغالف ما يأتي:

""1
في التعليمات اإلدارية؛

بيانات مستخلصة من ورقة العريضة وغير ذلك مان البياناات المنصاوص عليهاا

""2

صورة واحدة أو أكثار إن اشاتمل الطلاب الادولي علاى رساوم إال فاي حالاة تطبياق

القاعدة (2.8ب)؛

" "3الملخص ،علما بأنه إذا كان الملخص موضوعا باإلنكليزياة وبلغاة أخارى ،وجاب
أن يظهر النص اإلنكليزي أوال.
" "4بيااان بااأن العريضااة تحتااوي علااى إعااالن مشااار إليااه فااي القاعاادة  17.4تساالَّمه
المكتب الدولي قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في القاعدة (26ثالثا) ،1عند االقتضاء؛
" "5إذا اعتمااد مكتااب تساالم الطلبااات تاااريخ اإليااداع الاادولي بناااء علااى القاعاادة
(3.20ب)" "2أو (5.20د) علا ااى أسا اااس تضا اامين عنصااار أو جا اازء باإلحال ااة بنا اااء علا ااى القاعا اادتين 18.4
و ،6.20بيااان بااذلك باإلضااافة إلااى بيااان ي كااد إن كااان المااودع قااد اعتمااد ،ألغ اراض القاعاادة (6.20أ)"،"2
علااى االمتثااال للقاعاادة (1.17أ) أو (ب) أو (ب.ثانيااا) فااي مااا يتعلااق بوثيقااة األولويااة أو علااى نسااخة عاان
الطلب السابق المعني َّ
مقدمة وحدها؛
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" "6بي ا ااان ب ا ااأن الطل ا ااب ال ا اادولي المنش ا ااور يحت ا ااوي عل ا ااى المعلوم ا ااات الم ا ااذكورة ف ا ااي
القاعدة (26ثانيا)(2د) ،عند االقتضاء؛
" "7بيان بأن الطلب الدولي المنشور يحتوي على معلومات بشأن التمااس بنااء علاى
القاعدة (26ثانيا) 3لرد حق األولوية وقرار مكتب تسلم الطلبات بناء على ذلك االلتماس ،عند االقتضاء.
إذا صاادر إعااالن بناااء علااى المااادة ()2(17أ) ،وجااب بيااان ذلااك فااي صاافحة الغااالف
(ج)
بوضوح .وال تتضمن هذه الصفحة أي رسم أو ملخص.
يتم اختيار الصورة أو الصور المشار إليها في الفقارة (ب)" "2كماا هاو منصاوص علياه
(د)
في القاعدة  .2.8ويجوز نسخ هذه الصورة أو الصور على صفحة الغالف بعد تصغيرها.
إذا لام تكان فاي صافحة الغاالف سااعة للملخاص المشاار إلياه فاي الفقارة (ب)" "3بكاملااه،
(ه)
وجاب وضاعه علاى ظهار هااذه الصافحة .وينطباق ذلاك علاى ترجمااة الملخاص ،إن اقتضاى األمار نشار هااذه
الترجمة بناء على القاعدة (3.48ج).
إذا جرى تعديل المطالاب بنااء علاى الماادة  ،19وجاب أن يتضامن نشار الطلاب الادولي
(و)
النص الكامل للمطالب كما جرى إيداعها وتعديلها .ويجاب إدراج اإلعاالن المشاار إلياه فاي الماادة ،)1(19
مااا لاام ياار المكتااب الاادولي أنااه ال يتفااق مااع أحكااام القاعاادة  .4.46ويجااب بيااان تاااريخ تساالم المكتااب الاادولي
للمطالب المعدلة.
إذا لم يكن تقرير البح الدولي متوف ار في تااريخ االنتهااء مان إعاداد النشار الادولي مان
(ز)
الناحيااة التقنيااة ،وجااب أن تحتااوي صاافحة الغااالف علااى بيااان يفيااد أن ذلااك التقرياار ال يتااوفر بعااد وأن تقرياار
البح الدولي سوف ينشر بصورة منفصلة (عندما يصبح متوفرا) مع صفحة الغالف معدلة.
إذا لم تنقض مهلة تعديل المطالب المنصوص عليها في المادة  19في تااريخ االنتهااء
(ح)
من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنياة ،وجاب بياان ذلاك فاي صافحة الغاالف ،وتوضايح أناه إذا اساتلزم
األمر تعديل المطالب بناء على المادة  ،19سوف ُينشر النص الكامل للمطالب معدلة مع صفحة الغاالف
معدلة ،في أقرب فرصة بعد أن يتسلم المكتب الدولي التعديالت في غضاون المهلاة المنصاوص عليهاا فاي
القاعاادة  .1.46وفااي حالااة إيااداع إعااالن بناااء علااى المااادة  ،)1(19ينشاار ذلااك اإلعااالن أيضااا ،مااا لاام ياار
المكتب الدولي أنه ال يتفق مع أحكام القاعدة .4.46
إذا تسلم المكتب الدولي أو أعطى عند االقتضاء تصريحا من مكتب تسالم الطلباات أو
(ط)
إدارة البح الدولي أو المكتب الدولي بتصحيح خطأ سافر في الطلب الدولي بناء على القاعدة  1.91بعاد
االنتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية ،ينشر بياان يوضاح كال التصاحيحات ماع األوراق التاي
تحتوي علاى التصاحيحات أو األوراق البديلاة والكتااب المق َّادم بنااء علاى القاعادة  ،2.91حساب ماا قاد يكاون
عليه الحال ،ويعاد نشر صفحة الغالف.
المقدم بنااء علاى القاعادة (26ثانياا) 3لارد حاق األولوياة ال يازال
(ي)
في حال كان االلتماس ّ
قيااد النظاار ،عنااد االنتهاااء ماان إعااداد النشاار الاادولي ماان الناحيااة التقنيااة ،وجااب أن يحتااوي الطلااب الاادولي
المنشور ،بدال من قرار مكتب تسلم الطلبات بناء على ذلك االلتماس ،بيانا بأن ذلك القرار ليس متوف ار وأن
سينشر منفصال عندما يصبح متوفرا.
القرار ُ
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في حاال تسالم المكتاب الادولي التماساا للنشار بنااء علاى القاعادة (3.91د) بعاد االنتهااء
(ك)
من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية ،ينشر التمااس التصاحيح وكال األساباب وكال التعليقاات المشاار
ويعاااد نشاار صاافحة الغااالف
إليهااا فااي تلااك القاعاادة ،إن وجاادت ،فااي أقاارب فرصااة بعااد تساالم التماااس النشاار ُ
من جديد.
بنااء علاى التماااس مسابَّب ماان الماودع يتلقااه المكتااب الادولي قباال اساتكمال التحضاايرات
(ل)
التقنية للنشر الدولي ،يحذف المكتب الدولي من المنشورات أي معلومات ،إذا رأى أن:
" "1تلااك المعلومااات تباادو أنهااا ال تلبااي الغاارض المنشااود المتمثّاال فااي إطااالع الجمهااور
على الطلب الدولي؛
" "2ونش اار تل ااك المعلوم ااات س ااي دي بوض ااوح إل ااى اإلضا ارار بالمص ااالح الشخص ااية أو
االقتصادية لشخص ما؛
" "3وال توجد مصلحة عامة سائدة في االطالع على تلك المعلومات.
وتُطبااق القاع اادة  4.26مااع م ااا يل اازم ماان تب ااديل بخص ااوص الطريقااة الت ااي يع اارض بهااا الم ااودع المعلوم ااات
المقدم بموجب أحكام هذه الفقرة.
موضوع االلتماس َ
ف ا ااي ح ا ااال أح ا اااط مكت ا ااب تس ا االم الطلب ا ااات أو إدارة البحا ا ا ال ا اادولي أو اإلدارة المح ا ا َّاددة
(م)
ألغ اراض البح ا اإلضااافي أو المكتااب الاادولي بااأي معلومااات تسااتوفي المعيااارين المنصااوص عليهمااا فااي
الفقرة (ل) ،جاز ألي من المكتبين أو اإلدارتين االقتراح علاى الماودع بالتمااس حاذفها مان المنشاور الادولي
طبقا ألحكام الفقرة (ل).
في حال حاذف المكتاب الادولي معلوماات مان المنشاور الادولي طبقاا ألحكاام الفقارة (ل)
(ن)
وكاناات تلااك المعلومااات واردة أيضااا فااي ملااف الطلااب الاادولي المحفااوظ لاادى مكتااب تساالم الطلبااات أو إدارة
َّ
المحددة ألغراض البح اإلضافي أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي ،وجاب علاى
البح الدولي أو اإلدارة
المكتب الدولي إخطار ذلك المكتب وتلك اإلدارة بذلك في أقرب فرصة.
3.48

لغات النشر

إذا أودع الطلاااب الااادولي باللغا ااة اإلسااابانية أو األلماني ااة أو اإلنكليزيا ااة أو البرتغاليا ااة أو
(أ)
الروسية أو الصينية أو العربية أو الفرنسية أو الكورية أو اليابانية ("لغات النشر") ،وجب نشر ذلاك الطلاب
باللغة التي أودع بها.
إذا لم يودع الطلب الدولي بإحادى لغاات النشار وقادمت ترجماة لاه بإحادى لغاات النشار
(ب)
بناء على القاعدة  3.12أو  ،4.12وجب نشر ذلك الطلب بلغة تلك الترجمة.
إذا نش اار الطل ااب ال اادولي ب ااأي لغ ااة خ ااالف اإلنكليزي ااة ،ف ااإن تقري اار البحا ا ال اادولي ف ااي
(ج)
حال ااة نشا اره بن اااء عل ااى القاع اادة (2.48أ)" "5أو اإلع ااالن المش ااار إلي ااه ف ااي الم ااادة ()2(17أ) ،وك ااذلك اس اام
االختا اراع والملخ ااص وك اال ن ااص يتص اال بالص ااورة أو الص ااور المص ااحوب به ااا الملخ ااص ينش اار به ااذه اللغ ااة
األخ اارى وباإلنكليزي ااة .وتع ااد الترجم ااة تح اات مسا ا ولية المكت ااب ال اادولي ،إذا ل اام يق اادمها الم ااودع بن اااء عل ااى
القاعدة .3.12
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4.48

النشر المسبق بناء على طلب مودع الطلب

إذا طلااب م ااودع الطلااب النش اار بناااء عل ااى المااادتين ()2(21ب) و()3(64ج)" ،"1ول اام
(أ)
يكاان تقرياار البح ا الاادولي أو اإلعااالن المشااار إليااه فااي المااادة ()2(17أ) متااوف ار للنشاار باااالقتران بالطلااب
يحصل رسما خاصا عن النشرَّ ،
يحدد مقداره في التعليمات اإلدارية.
الدولي ،جاز للمكتب الدولي أن
ّ
يجري المكتب الدولي النشر بناء على الماادتين ()2(21ب) و()3(64ج)" "1فاي أقارب
(ب)
فرصة بعد أن يطلب ذلك مودع الطلب ،وبعد تسلم الرسم الخاص في حال فرضه بناء على الفقرة (أ).
5.48

تبليغ النشر الوطني

إذا كان نشر الطلب الدولي بمعرفة المكتب الادولي خاضاعا ألحكاام الماادة ()3(64ج)" ،"2وجاب
على المكتب الوطني الاذي يجاري النشار الاوطني المشاار إلياه فاي تلاك الماادة أن يبلاغ ذلاك للمكتاب الادولي
في أقرب فرصة.
6.48

نشر بعض الوقائع

إذا تساالم المكتااب الاادولي إخطااا ار بناااء علااى القاعاادة  "2"1.29فااي موعااد ال يساامح لااه
(أ)
بوقااف النشاار الاادولي للطلااب الاادولي ،وجااب عليااه أن ينشاار إشااعا ار فااي الجرياادة فااي أقاارب فرصااة وينقاال فيااه
النقاط األساسية لإلخطار.
(ب)

[تحذف]

إذا ُسااحب الطلااب الاادولي أو تعيااين أي دولااة معينااة أو المطالبااة باألولويااة بناااء علااى
(ج)
القاعادة (90ثانياا) بعاد االنتهاااء مان إعاداد النشار الاادولي مان الناحياة التقنياة ،وجااب نشار إخطاار باذلك فااي
الجريدة.
القاعدة 49
الصور والتراجم والرسوم بناء على المادة 22
1.49

اإلخطار

يتعين على كل دولة متعاقدة تشترط تقاديم ترجماة أو بادفع رسام وطناي أو بكليهماا بنااء
(أ)
على المادة  22أن تخطر المكتب الدولي بما يأتي:
""1

اللغات التي تطالب بترجمة لها ،ولغة الترجمة؛

""2

مقدار الرسم الوطني.

(أ.ثانياً) يتعين على كل دولاة متعاقادة ال تشاترط علاى ماودع الطلاب أن يقادم صاورة عان الطلاب
الدولي بناء على المادة ( 22حتى إن لم يكن المكتب الدولي قد أرسل صورة عن الطلب الدولي بنااء علاى
القاعدة  47عند انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة  )22أن تخطر المكتب الدولي بذلك.
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(أ.ثالث ااً) يتعااين علااى كاال دولااة متعاقاادة تحااتفظ وفقااا ألحكااام المااادة  )2(24باآلثااار المنصااوص
عليهاا فااي المااادة  )3(11إذا كاناات دولاة معينااة ،حتااى إن لاام يكان مااودع الطلااب قااد ق ّادم صااورة عاان الطلااب
الدولي عند انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة  ،22أن تخطر المكتب الدولي بذلك.
ينشر المكتب الدولي كل إخطاار يتسالمه بنااء علاى الفقارات (أ) أو (أ.ثانيااً) أو (أ.ثالثااً)
(ب)
في الجريدة في أقرب فرصة.
إذا ج اارى تع ااديل المتطلبا ااات المش ااار إليها ااا ف ااي الفق ا ارة (أ) الحقا ااً ،وجا ااب عل ااى الدولا ااة
(ج)
المتعاقاادة أن تخطاار المكتااب الاادولي بهااذا التعااديل .وينشاار المكتااب الاادولي اإلخطااار فااي الجرياادة فااي أقاارب
فرصة .واذا ترتب على هذا التعديل اشتراط إعداد ترجماة بإحادى اللغاات غيار المنصاوص عليهاا مان قبال،
فااإن هااذا التعااديل ال ي ا ثر إال فااي الطلبااات الدوليااة المودعااة بعااد نشاار اإلخطااار فااي الجرياادة بشااهرين ،واال
وجب على الدولة المتعاقدة أن تحدد تاريخ تطبيق أي تعديل.
2.49

اللغات

يجب أن تكون اللغة التي يجوز اشتراط إعداد الترجمات بهاا اللغاة الرسامية للمكتاب المعاين .واذا
كاناات هناااك عاادة لغااات رساامية ،فإنااه ال يجااوز المطالبااة بااأي ترجمااة إن كااان الطلااب الاادولي محاار ار بواحاادة
منهااا .واذا كاناات هناااك عاادة لغااات رساامية ووجااب تقااديم الترجمااة ،جاااز لمااودع الطلااب أن يختااار أي لغااة
منها .وبالرغم من األحكام السابقة في هذه الفقرة ،إذا كانت هناك عدة لغات رسمية ،ولكن القانون الاوطني
ينص على استعمال األجانب لواحدة منها ،جاز اشتراط إعداد ترجمة إلى تلك اللغة.
3.49

اإلعالنات الصادرة بناء على المادة  - 19البيانات المقدمة بناء على القاعدة (13ثانيا)4

ألغراض تطبيق المادة  22وهذه القاعدة ،ينظر إلى كال إعاالن صاادر بنااء علاى الماادة )1(19
والى كل بيان مقدم بناء على القاعادة (13ثانياا) 4علاى أنهماا جازء مان الطلاب الادولي ،ماع م ارعااة القاعادة
(5.49ج) و(ح).
4.49

استعمال استمارة وطنية
ال ُيلزم مودع الطلب باستعمال استمارة وطنية عند إجراء األعمال المشار إليها في المادة .22

5.49

محتويات الترجمة وشروطها المادية

ألغ اراض تطبيااق المااادة  ،22تتض اامن ترجمااة الطلااب ال اادولي الوصااف (شاارط م ارع اااة
(أ)
الفقرة (أ.ثانياً)) والمطالب ونص الرسوم إن وجد والملخص .وتشتمل الترجمة أيضا على ما يلي إن اقتضى
ذلك المكتب المعين وشرط مراعاة الفقرات (ب) و(ج.ثانياً) و(ه):
""1

على العريضة،

" "2وعلااى المطالااب حسااب مااا أودعاات وعاادلت (تقا َّادم المطالااب حسااب مااا عاادلت بشااكل
ترجمااة للمجموعااة الكاملااة ماان المطالااب المقدمااة بناااء علااى القاعاادة (5.46أ) وتحا ّل محا ّل جميااع المطالااب المودعااة
في األصل) ،إن كانت قد عدلت بناء على المادة ،19
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""3

وتصحب بصورة عن الرسوم.

(أ.ثانيااً) ال يجااوز ألي مكتااب معااين أن يطلااب إلااى مااودع الطلااب تزويااده بترجمااة عاان أي نااص
يارد فاي الجازء الخااص بالكشف التسلسالي مان الوصاف إذا كاان ذلاك الجازء يساتوفي القاعادة (1.12د) واذا
كان الوصف يستوفي القاعدة (2.5ب).
يتعااين علااى كاال مكتااب معااين يشااترط تقااديم ترجمااة للعريضااة أن يساالم للمااودع نسااخا
(ب)
مجانية عن استمارة العريضة باللغة التاي ترجمات إليهاا .ويجاب أال يكاون شاكل ومحتاوى اساتمارة العريضاة
المعدة باللغة التاي ترجمات إليهاا مختلفاين عان شاكل ومحتاوى العريضاة بنااء علاى القاعادتين  3و .4وعلاى
وجااه الخصااوص ،يجااب أال تتضاامن ترجمااة اسااتمارة العريضااة أساائلة بشااأن أي معلومااات غياار مطلوبااة فااي
العريضة كما أودعت .ويكون استعمال ترجمة استمارة العريضة اختياريا.
إذا لاام يقاادم المااودع ترجمااة لإلعااالن الصااادر بناااء علااى المااادة  ،)1(19جاااز للمكتااب
(ج)
المعين أن يهمل هذا اإلعالن.
(ج.ثاني ااً) إذا قاادم المااودع إلااى المكتااب المعااين الااذي يشااترط ترجمااة للمطالااب المودعااة وترجمااة
للمطالب المعدلة بناء على الفقرة (أ)" "2إحادى التارجمتين المطلاوبتين فقاط ،جااز للمكتاب المعاين أن يهمال
المطالاب المقدمااة دون ترجمااة أو أن ياادعو المااودع إلااى تقااديم الترجمااة الناقصااة خااالل مهلااة معقولااة حسااب
الحااال ،علااى أن تحاادد فااي كتاااب الاادعوة .واذا اختااار المكتااب المعااين أن ياادعو المااودع إلااى تقااديم الترجمااة
الناقصااة ولاام يقاادمها المااودع فااي المهلااة المحااددة فااي كتاااب الاادعوة ،جاااز للمكتااب المعااين أن يهماال المطالااب
المقدمة دون ترجمة أو أن يعتبر الطلب الدولي مسحوبا.
إذا احت وى أي رسم علاى ناص ماا ،فاإن ترجماة هاذا الانص تقادم فاي شاكل صاورة عان
(د)
الرسم األصلي مع الترجمة ملصوقة على النص األصلي ،أو في شكل رسم تم إعداده من جديد.
على كل مكتب معين يشترط تقديم نسخة عن الرسوم بنااء علاى الفقارة (أ) ،إذا لام يقادم
(ه)
المودع هذه النسخة في المهلة المطبقة بناء على الماادة  ،22أن يادعو الماودع إلاى تقاديم هاذه النساخة فاي
مهلة معقولة حسب الحال ،على أن تحدد في كتاب الدعوة.
(و)

ليس من الضروري أن يترجم المصطلح ” “Fig.إلى أي لغة.

ممااا قُاادم بناااء علااى
(ز)
إذا لاام يكاان أي ماان نسااخ الرسااوم أو يكاان الرساام المعااد ماان جدياادّ ،
الفق ارة (د) أو (ه) ،يفااي بالشااروط الماديااة المشااار إليهااا فااي القاعاادة  ،11جاااز للمكتااب المعااين أن ياادعو
المودع إلى تصحيح أوجه النقص في مهلة معقولة حسب الحال ،على أن تحدد في كتاب الدعوة.
إذا لاام يقاادم المااودع ترجمااة للملخااص أو ألي بيااان قُاادم بناااء علااى القاعاادة (13ثانيااا)،4
(ح)
وجب على المكتب المعين إذا رأى أن الترجمة ضرورية أن يدعو المودع إلى تقديم هاذه الترجماة فاي مهلاة
معقولة حسب الحال ،على أن تحدد في كتاب الدعوة.
ينشر المكتب الدولي فاي الجريادة معلوماات عان متطلباات وممارساات المكاتاب المعيناة
(ط)
وفقا للجملة الثانية من الفقرة (أ).
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ال يج اوز ألي مكتااب معااين أن يش ااترط أن تفااي ترجمااة الطل ااب الاادولي بشااروط مادي ااة
(ي)
خالف تلك المنصوص عليها بالنسبة إلى الطلب الدولي حسب ما أودع.
إذا وض ااعت إدارة البحا ا
(ك)
الترجمة االسم الذي وضعته تلك اإلدارة.

ال اادولي اس ااما بن اااء عل ااى القاع اادة  ،2.37وج ااب أن تتض اامن

إذا ل اام تك اان الفق اارة (ج.ثانيا ااً) أو الفقا ارة (ك) متمش ااية م ااع الق ااانون ال ااوطني ال ااذي يطبق ااه
(ل)
المكتااب المعااين فااي  12يولياو  ،1991ال تطبااق الفقارة المعنيااة علااى ذلااك المكتااب مااا داماات ال تتمشااى مااع
المعين المكتب الدولي بذلك في موعد أقصاه  31ديسمبر .1991
ذلك القانون ،شريطة أن يخطر المكتب
ّ
9
وعلى المكتب الدولي أن ينشر اإلخطار في الجريدة في أقرب فرصة بعد أن يتسلمه.
6.49

ردّ الحقوق بعد إغفال أداء األعمال المشار إليها في المادة 22

10

إذا زال أثاار الطلااب الاادولي المنصااوص عليااه فااي المااادة  ) 3(11ألن مااودع الطلااب
(أ)
أغفل أداء األعمال المشار إليها في المادة  22في غضون المهلة المطبقة ،وجب على المكتب المعيَّن،
ارد حقااوق
بناااء علااى التماااس ماان مااودع الطلااب ومااع م ارعاااة الفق ارات (ب) إلااى (ه) ماان هااذه القاعاادة ،أن يا ّ
تبين له أن عدم االمتثال للمهلاة قاد حاد عان غيار قصاد
مودع الطلب الدولي فيما يتعلق بذلك الطلب إذا ّ
أو أن عدم االمتثال لتلك المهلة قد حد بالرغم من إبداء العناية الالزمة في ظروف الحال ،حسب اختيار
المكتب المعيَّن.
يقا َّادم االلتماااس المنصااوص عليااه فااي الفق ارة (أ) إلااى المكتااب المعاايَّن وت ا َّدى األعمااال
(ب)
المشار إليها في المادة  22في غضون إحدى الفترتين التاليتين ،مع األخذ بالفترة التي تنقضي أوال:
" "1فترة شهرين اعتباا ار مان تااريخ إ ازلاة سابب عادم االمتثاال للمهلاة المطبقاة بنااء علاى الماادة
،22
" "2فترة  12شه ار اعتبا ار من تاريخ انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة 22؛
يقدم االلتماس في أي وقت الحق إذا سمح بذلك القانون الاوطني الاذي
شريطة أنه يجوز لمودع الطلب أن ّ
يطبقه المكتب المعيَّن.
9
مالحظة الناشر :تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:
< .>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html
10
مالحظة الناشر :ال تطبق الفقرات من (أ) إلى (ه) من القاعدة  6.49على أي طلب دولي يكون تاريخ إيداعه الدولي
قبل األول من يناير  ،2003شريطة ما يلي:
" "1تنطبق القاعدة (6.49أ) إلى (ه) ،شرط مراعاة البند " ،"3على أي طلب دولي يكون تاريخ إيداعه
الدولي سابقاً لألول من يناير  2003وتنقضي المهلة المطبقة بناء على المادة  22بشأنه في األول من يناير  2003أو
بعده؛
" "2تنطبق القاعدة  ،5.76شرط مراعاة البند " ،"3على أي طلب دولي يكون تاريخ إيداعه الدولي سابقاً
لألول من يناير  2003وتنقضي المهلة المطبقة بناء على المادة  )1(39بشأنه في األول من يناير  2003أو بعده ،في
حدود تطبيق القاعدة الجديدة (6.49أ) إلى (ه) بموجب القاعدة 5.76؛
المعين المكتب الدولي ،بناء على الفقرة (و) من القاعدة  ،6.49بأن الفقرات من
" "3إذا أخطر المكتب
ّ
(أ) إلى (ه) من تلك القاعدة ال تتمشى مع القانون الوطني الذي يطبقه ذلك المكتب ،فإن البندين " "1و" "2من هذه الفقرة
تطبق في ما يخص ذلك المكتب ،على أن يستعاض عن كل إشارة في البندين المذكورين إلى "األول من يناير "2003
بإشارة إلى تاريخ دخول القاعدة (6.49أ) إلى (ه) حيز التنفيذ بالنسبة إلى ذلك المكتب.
وينشر المكتب الدولي أي معلومات يتسلمها بشأن عدم التمشي مع تلك القاعدة في الجريدة وعلى موقع الويبو التالي:
<.>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html
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يج ااب أن يب ا ّاين االلتم اااس المق ا ّادم بن اااء عل ااى الفقا ارة (أ) األس ااباب الت ااي ّأدت إل ااى ع اادم
(ج)
االمتثال للمهلة المطبقة بناء على المادة .22
(د)

يطبقه المكتب المعيَّن ما يلي:
يجوز أن يشترط القانون الوطني الذي ّ
""1

تسديد رسم لقاء تقديم التماس بناء على الفقرة (أ)؛

""2

إيداع إعالن أو دليل آخر يدعم األسباب المشار إليها في الفقرة (ج).

مقدما بناء على الفقرة (أ) دون إتاحة الفرصة
(ه) ال يجوز للمكتب المعيَّن أن يرفض التماسا ّ
لمااودع الطلااب كااي ياادلي بمالحظاتااه بشااأن ال ارفض المزمااع فااي غضااون مهلااة تكااون معقولااة فااي ظااروف
الحال.
(و) إذا لم تكان الفقارات (أ) إلاى (ه) متمشاية ماع القاانون الاوطني الاذي يطبقاه المكتاب المعايَّن،
في األول مان أكتاوبر  ،2002فإنهاا ال تطباق فيماا يتعلاق باذلك المكتاب المعايَّن ماا دامات ال تتمشاى ماع ذلاك
القانون ،شرط أن يحيط المكتب المذكور المكتب الادولي علمااً باذلك فاي األول مان ينااير  2003علاى أكثار
تق اادير .ويتع ا ّاين عل ااى المكت ااب ال اادولي أن ينش اار المعلوم ااات المتس االمة به ااذا الش ااأن ف ااي الجري اادة ف ااي أق اارب
11
فرصة.
(ثانياً)

القاعدة 49
البيانات المتعلقة بالحماية المنشودة
ألغراض المعالجة الوطنية

(49ثانياً) 1اختيار أنواع معينة من الحماية
إذا رغااب مااودع الطلااب فااي أن يعاماال الطلااب الاادولي ،فااي دولااة معينااة تنطبااق عليهااا
(أ)
المااادة  ،43كمااا لااو كااان طلب ااً للحصااول علااى أحااد أن اواع الحمايااة المشااار إليهااا فااي تلااك المااادة ،ولاايس
يبين ذلاك للمكتاب المع ّاين عناد أداء األعماال المشاار إليهاا فاي
للحصول على براءة ،على مودع الطلب أن ّ
المادة .22
إذا رغااب مااودع الطلااب فااي أن يعاماال الطلااب الاادولي ،فااي دولااة معينااة تنطبااق عليهااا
(ب)
المادة  ،44كما لو كان طلباً للحصول على نوعين أو أكثر من أنواع الحماية المشار إليها في المادة ،43
على مودع الطلب أن يب ّاين ذلاك للمكتاب المعاين عناد أداء األعماال المشاار إليهاا فاي الماادة  22وأن يحادد
نوع الحماية المنشودة في المرتبة األولى ونوع الحماية المنشودة في المرتبة الثانية ،عند االقتضاء.
(ج)
معينة ،كما لو كان طلبااً
إذا رغب مودع الطلب في أن يعامل الطلب الدولي ،في دولة ّ
للحصااول علااى ب اراءة إضااافية أو شااهادة إضااافية أو شااهادة مختاارع إضااافية أو نمااوذج منفعااة إضااافي ،ف ااي
الحااالتين المشااار إليهمااا فااي الفق ارتين (أ) و(ب) ،علااى مااودع الطلااب أن يبا ّاين الطلااب الرئيسااي المعنااي أو
البراءة الرئيسية المعنية أو السند الرئيسي اآلخر المعني ،عند أداء األعمال المشار إليها في المادة .22
11
مالحظة الناشر :تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:
<.>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html
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إذا رغااب مااودع الطلااب فااي أن يعاماال الطلااب الاادولي ،فااي دولااة متعاقاادة ،كمااا لااو كااان
(د)
يبين ذلك للمكتب المعين عناد أداء األعماال
طلب تكملة أو تكملة جزئية لطلب سابق ،على مودع الطلب أن ّ
المشار إليها في المادة  22وأن يذكر الطلب الرئيسي المعني.
إذا لاام ياارد ماان مااودع الطلااب أي بيااان ص اريح بناااء علااى الفق ارة (أ) عنااد أداء األعمااال
(ه)
المشار إليها في المادة  ،22ولكن الرسم الوطني المشار إليه في المادة  22والذي سدده مودع الطلب كان
معااادالً للرساام الااوطني المحاادد لنااوع معااين ماان الحمايااة ،فااإن تسااديد ذلااك الرساام يعتباار بيان ااً برغبااة مااودع
الطلااب فااي أن يعاماال الطلااب الاادولي كمااا لااو كااان طلب ااً ل اذلك النااوع ماان الحمايااة ،ويتااولى المكتااب المعااين
إخطار مودع الطلب بذلك.

(49ثانياً) 2موعد تقديم البيانات
ال يجوز ألي مكتب معين أن يشترط على مودع الطلب أن يقادم ،قبال أداء األعماال
(أ)
المشااار إليهااا فااي المااادة  ،22أي بيااان ماان البيانااات المشااار إليهااا فااي القاعاادة (49ثاني ااً) 1أو أي بيااان بااأن
مودع الطلب ينشد الحصول على براءة وطنية أو براءة إقليمية عند االقتضاء.
يجوز لمودع الطلب أن يقدم بياناً من ذلك القبيل أو يتحول من نوع إلاى ناوع آخار مان
(ب)
الحماية ،عند االقتضاء ،فاي أي وقات الحاق ،إذا سامح باذلك القاانون الاوطني الاذي يطبقاه المكتاب المعاين
المعني.
(ثالثا)

القاعدة 49
أثر رد حق األولوية لدى مكتب تسلم الطلبات
المعين
ورد حق األولوية لدى المكتب
ّ

(49ثالثا) 1أثر رد حق األولوية لدى مكتب تسلم الطلبات
إذا رد مكتب تسلم الطلبات حق األولوية بناء على القاعدة (26ثانيا) 3علاى أسااس ماا
(أ)
رآه من أن عدم إيداع الطلب الدولي فاي غضاون مهلاة األولوياة قاد حاد باالرغم مان إياالء العناياة الواجباة
معينة ،شرط مراعاة الفقرة (ج).
المطلوبة في ظروف الحال ،يكون ذلك الرد نافذا في كل دولة ّ
إذا رد مكتب تسلم الطلبات حق األولوية بناء على القاعدة (26ثانيا) 3علاى أسااس ماا
(ب)
رآه من أن عدم إيداع الطلب الدولي في غضون فترة األولوية كان غير مقصود ،يكون ذلاك الارد نافاذا فاي
معينااة ياانص قانونهااا الااوطني المطبااق علااى رد حااق األولويااة علااى أساااس ذلااك المعيااار أو معيااار
أي دولااة ّ
آخر يكون أكثر م اتاة من ذلك المعيار من وجهة نظر المودعين ،شرط مراعاة الفقرة (ج).
ال يكون قرار مكتب تسلم الطلبات برد حق األولوية بناء على القاعدة (26ثانيا) 3نافذا
(ج)
المعيناة أو
المعين أو محكمة أو أي هيئاة مختصاة أخارى فاي تلاك الدولاة
معينة يرى فيها المكتب
ّ
ّ
في دولة ّ
تعمل باسمها أن أحد الشروط المنصوص عليها فاي القاعادة (26ثانياا)(3أ) أو (ب)" "1أو (ج) لام يساتوف
ما ا ا ااع م ارعا ا ا اااة األسا ا ا ااباب الما ا ا ااذكورة فا ا ا ااي االلتما ا ا اااس المقا ا ا اادم إلا ا ا ااى مكتا ا ا ااب تسا ا ا االم الطلبا ا ا ااات بنا ا ا اااء علا ا ا ااى
القاعا ا اادة (26ثانيا ا ااا)(3أ) وأي إعا ا ااالن أو دليا ا اال آخا ا اار ما ا ااودع لا ا اادى مكتا ا ااب تسا ا االم الطلبا ا ااات بنا ا اااء علا ا ااى
القاعدة (26ثانيا)(3ب)"."3
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المعين قرار مكتب تسلم الطلبات ماا لام يكان باإلمكاان أن يكاون لدياه
ال يراجع المكتب
(د)
ّ
شك معقول في استيفاء أحد الشروط المشار إليها في الفقرة (ج) .وفي هاذه الحالاة ،يخطار المكتاب المع ّاين
المودع بذلك ذاك ار األسباب الداعية إلى ذلك الشك ومتيحاا للماودع فرصاة لاإلدالء بمالحظاتاه فاي غضاون
مهلة معقولة.
معيناة ملزماة بقارار صاادر عان مكتاب تسالم الطلباات بارفض التمااس
(ه)
ال تكون أي دولة ّ
بناء على القاعدة (26ثانيا) 3لرد حق األولوية.
إذا رف ااض مكت ااب تس االم الطلب ااات التماس ااا ل اارد ح ااق األولوي ااة ،ج اااز ألي مكت ااب مع ا ّاين
(و)
اعتبار ذلاك االلتمااس بمثاباة التمااس للارد مقادم إلاى ذلاك المكتاب المع ّاين بنااء علاى القاعادة (49ثالثاا)(2أ)
في غضون المهلة المنصوص عليها في تلك القاعدة.
إذا لم تكن الفقرات من (أ) إلى (د) ،في  5أكتوبر  ،2005تتماشى مع القانون الوطني
(ز)
المعين ،فإن تلك الفقارات ال تطباق بالنسابة إلاى ذلاك المكتاب ماا دامات ال تتماشاى ماع
الذي يطبقه المكتب
ّ
ذلك القانون ،شرط أن يعلم المكتب المذكور المكتب الدولي بذلك في موعد أقصاه  5أبريل  .2006وينشر
12
المكتب الدولي المعلومة التي يتسلمها في الجريدة في أقرب فرصة.

(49ثالثا) 2رد حق األولوية في المكتب المعيّن
إذا وردت فااي الطلااب الاادولي مطالبااة بأولويااة طلااب سااابق وكااان لااذلك الطلااب الاادولي
(أ)
تاريخ إيداع دولي الحق للتااريخ الاذي انقضات فياه فتارة األولوياة ولكناه يقاع ضامن فتارة شاهرين اعتباا ار مان
المعين ،بناء على التماس المودع وفقا للفقرة (ب) ،حق األولوياة إذا رأى المكتاب
ذلك التاريخ ،يرد المكتب
ّ
أن المعي ااار ال ااذي يطبق ااه ("معي ااار ال اارد") مس ااتوفى ،أي أن ع اادم إي ااداع الطل ااب ال اادولي ف ااي غض ااون فتا ارة
األولوية:
بالرغم من إيالء العناية الواجبة في ظروف الحال؛

""1

قد حد

""2

أو كان غير مقصود.

معين واحدا على األقل من هذين المعيارين ويجوز له أن يطبق كليهما.
ويطبق كل مكتب ّ
(ب)

يجب أن يفي االلتماس المقدم بناء على الفقرة (أ) بما يلي:

" "1يودع االلتمااس لادى المكتاب المع ّاين فاي مهلاة شاهر اعتباا ار مان المهلاة المطبقاة
بناء على المادة  22أو ياودع ،فاي حاال قادم ماودع الطلاب التماساا صاريحا إلاى المكتاب المع ّاين بنااء علاى
المعين لذلك الطلب؛
القاعدة  ،)2(23في مهلة شهر اعتبا ار من تاريخ تسلم المكتب
ّ
" "2ويااذكر األسااباب الداعيااة إلااى عاادم إيااداع الطلااب الاادولي فااي غضااون فت ارة األولويااة
ومن المحبذ أن يكون مشفوعا بأي إعالن أو دليل آخر تقتضيه الفقرة (ج)؛
""3

وأن يكون مصحوبا بأي رسم مقابل التماس الرد وتقتضيه الفقرة (د).

12
مالحظة الناشر :تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:
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يج ااوز للمكت ااب المع ا ّاين أن يقتض ااي إي ااداع إع ااالن أو دلي اال آخ اار ي ي ااد بي ااان األس ااباب
(ج)
المشار إليه في الفقرة (ب)" "2مع ذلك البيان في غضون مهلة تكون معقولة في ظروف الحال.
يجااوز أن يكااون تقااديم التماااس بناااء علااى الفقارة (أ) محاال رساام يفرضااه المكتااب المعا ّاين
(د)
ويدفع له أو لفائدته نظير التماس الرد.
ُ
ال يجااوز للمكتااب المعا ّاين أن ي ارفض التماسااا مق ادما بناااء علااى الفق ارة (أ) ،بالكاماال أو
(ه)
جزئيا ،من غير أن يتايح للماودع فرصاة اإلدالء بمالحظاات حاول الارفض المزماع فاي غضاون مهلاة تكاون
معقولااة فااي ظااروف الحااال .ويجااوز للمكتااب المعا ّاين أن يرساال إخطااا ار بااالرفض المزمااع إلااى المااودع مااع أي
دعوة إليداع إعالن أو دليل آخر بناء على الفقرة (ج).
إذا كان القانون الوطني الاذي يطبقاه المكتاب المع ّاين يانص علاى شاروط بشاأن رد حاق
(و)
األولوية هي أفضل من الشروط المنصوص عليها فاي الفقارتين (أ) و(ب) مان وجهاة نظار الماودعين ،جااز
للمكتااب المع ا ّاين ،عنااد الب اات فااي ح ااق األولوي ااة ،أن يطبااق الش ااروط المنصااوص عليه ااا فااي الق ااانون ال ااوطني
المطبق بدال من شروط هاتين الفقرتين.
معين المكتب الدولي بالمعيار الذي يطبقه علاى رد الحاق وباأي شاروط
(ز)
ُيعلم كل مكتب ّ
ينص عليها القانون الوطني المطبق وفقا للفقرة (و) ،عند االقتضاء ،وبأي تغييرات الحقة فاي ذلاك الشاأن.
وينشر المكتب الدولي تلك المعلومة في الجريدة في أقرب فرصة.
إذا ل اام تك اان الفقا ارات م اان (أ) إل ااى (ز) ،ف ااي  5أكت ااوبر  ،2005تتماش ااى م ااع الق ااانون
(ح)
المعين ،فاإن تلاك الفقارات ال تطباق فاي ذلاك المكتاب ماا دامات ال تتماشاى ماع
الوطني الذي يطبقه المكتب
ّ
ذلك القانون ،شرط أن يعلم المكتب المذكور المكتب الدولي بذلك في موعد أقصاه  5أبريل  .2006وينشر
13
المكتب الدولي المعلومة التي يتسلمها في الجريدة في أقرب فرصة.
القاعدة 50
الحق المنصوص عليه في المادة )3(22
1.50

ممارسة الحق

علااى الاادول المتعاقاادة الت ااي تماانح مهااال تنقضااي بع ااد المهاال المنصااوص عليهااا ف ااي
(أ)
المادة  )1(22أو ( )2أن تخطر المكتب الدولي بالمهل المحددة بهذا الشكل.
(ب)
أقرب فرصة.

ينشاار المكتااب الاادولي اإلخطااارات التااي يتساالمها بناااء علااى الفق ارة (أ) فااي الجرياادة فااي

تص اابح اإلخط ااارات المتعلق ااة بتخف اايض المه اال المح ااددة س ااابقا ناف ااذة بالنس اابة إل ااى الطلب ااات
(ج)
الدولية المودعة بعد التاريخ الذي ينشر فيه المكتب الدولي اإلخطار بثالثة أشهر.

13
مالحظة الناشر :تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:
< .>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html
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تصاابح اإلخطااارات المتعلقااة بتمديااد المهاال المحااددة سااابقا نافااذة مااا أن ينشاارها المكتااب
(د)
الدولي في الجريدة بالنسبة إلاى الطلباات الدولياة التاي تكاون قياد النظار فاي تااريخ ذلاك النشار أو تاودع بعاد
ذلك التاريخ ،أو في تاريخ الحق إن حددت الدولة المتعاقدة التي تجري اإلخطار ذلك التاريخ الالحق.
القاعدة 51
المراجعة بمعرفة المكاتب المعينة
1.51

المهلة المحددة لطلب إرسال الصور

تحاادد المهلااة المشااار إليهااا فااي المااادة ()1(25ج) بشااهرين اعتبااا ار ماان تاااريخ اإلخطااار المرساال إلااى
مودع الطلب بناء على القاعدة  "1"4.20أو (2.24ج) أو ."2"1.29
2.51

صورة عن اإلخطار

إذا تسلم مودع الطلب ق ار ار سلبيا بناء على المادة  ،)1(11وطلب إلى المكتاب الادولي بنااء علاى
المااادة  )1(25أن يرساال صااو ار عاان ملااف الطلااب الاادولي المزعااوم إلااى أحااد المكاتااب التااي سااماها بغاارض
تعيينها ،وجب عليه أن يرفق بهذا الطلب صااورة عاان اإلخطار المشار إليه في القاعدة ."1"4.20
3.51

المهلة المحددة لتسديد الرسم الوطني وتقديم الترجمة

تنقضااي المهلااة المشااار إليهااا فااي المااادة ()2(25أ) فااي الوقاات نفسااه الااذي تنقضااي فيااه المهلااة
المنصوص عليها في القاعدة .1.51
(ثانيا)

القاعدة 51
بعض المتطلبات الوطنية المقبولة
بناء على المادة 27

(51ثانيا) 1بعض المتطلبات الوطنية المقبولة
يجااوز أن ُيطلااب ماان المااودع بناااء علااى القااانون الااوطني الااذي يطبقااه المكتااب المعااين أن
(أ)
يقدم بخاصة ما يأتي وفقا للمادة  27وشرط مراعاة القاعدة (51ثانيا):2
""1

أي وثيقة تتعلق بهوية المخترع،

""2

أي وثيقة تتعلق بحق المودع في طلب البراءة أو الحصول عليها،

" "3أي وثيقة تتضمن أي دليل على حق المودع في المطالبة بأولوياة طلاب ساابق
إذا لم يكن هو الذي أودع الطلب السابق أو إذا تغير اسمه بعد تاريخ إيداع الطلب السابق،
" "4أي وثيقة تحتوي على حلف لليمين أو إعاالن باأبوة االختاراع إذا ورد فاي الطلاب
الاادولي تعيااين دولااة يقتضااي قانونهااا الااوطني ،فااي  9أكتااوبر  ،2012تااوفير حلااف لليمااين أو إعااالن بااأبوة
االختراع،
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" "5أي إثباات بخصااوص حاااالت الكشااف غياار الضااارة أو االسااتثناءات لعاادم تااوفر الجاادة،
نظياار حاااالت الكشااف الناجمااة عاان سااوء االسااتعمال وحاااالت الكشااف فااي بعااض المعااارض وحاااالت الكشااف التااي
يكون المودع مس وال عنها وتقع في فترة معينة،
للطلب الدولي،

""6

توقيااع مااودع الطلااب الااذي لاام يوقااع العريضااة بالنساابة إلااى الدولااة
المعينااة تأكيااداً
ّ

" "7أي بيااان غياار متااوفر فااي البيانااات المشااترطة بناااء علااى القاعاادة (5.4أ)" "2و""3
المعينة.
بشأن مودع الطلب بالنسبة إلى الدولة
ّ
يأتي:

(ب)

يجوز أن يقضي القانون الوطني الذي يطبقه المكتب المعين ،وفقاا للماادة  ،)7(27بماا

اودع وكيا أل معتارف باه لادى ذلاك المكتاب أو أن يباين الماودع عنواناا
" "1أن يمثال الم َ
له في الدولة المعينة بغرض تسلم اإلخطارات أو االثنين معاً،
""2

أن يفوض المودع الوكيل الذي يمثله عند الضرورة على الوجه الصحيح.

يجااوز أن يقضااي القااانون الااوطني الااذي يطبقااه المكتااب المعااين ،وفقااا للمااادة ،)1(27
(ج)
بتقديم الطلب الدولي أو ترجمته أو أي وثيقة أخرى تتعلق به بعدة نسخ.
بما يلي:

(د)

يجوز أن يقضي القانون الاوطني الاذي يطبقاه المكتاب المعاين ،وفقاا للماادة ،"2")2(27

" "1أن يتحق ااق الم ااودع أو الش ااخص ال ااذي ت اارجم الطل ااب ال اادولي م اان ص ااحة ترجم ااة
الطلب الدولي المقدمة من المودع بناء على المادة  ،22في إعالن يفيد أن الترجمة كاملاة وساليمة فاي ح ّاد
علمه،
""2

أن تصدق إحدى السلطات العامة أو مترجم محلف على تلك الترجمة.

يجااوز أن يقضااي القااانون الااوطني الااذي ُيطبقااه المكتااب المعااين ،وفقااا للمااادة  ،27بااأن
(ه)
يقدم المودع ترجمة لوثيقة األولوية ،علما بأن تلك الترجمة ال يجوز المطالبة بها إال في الحالتين التاليتين:
عدم أهليته؛

""1

إذا كانت صحة المطالبة باألولوية ت ثر في البت في أهلية االختراع للباراءة مان

" "2أو إذا كاااان مكتا ااب تسااالم الطلبا ااات قاااد اعتما ااد ت اااريخ اإليا ااداع ال اادولي بنا اااء علا ااى
القاعدة (3.20ب)" "2أو (5.20د) على أسااس تضامين عنصار أو جازء باإلحالاة بنااء علاى القاعادتين 18.4
و 6.20ألغراض البت ،بناء على القاعدة (82ثالثاا)(1ب) ،فاي أن ذلاك العنصار أو الجازء وارد بالكامال فاي
وثيقااة األولويااة المعنيااة ماان عدمااه .وفااي هااذه الحالااة ،جاااز أن يقتضااي أيضااا القااانون الااوطني الااذي يطبقااه
المكتااب المعاايَّن ماان المااودع أن يقاادم ،إن تعلّااق األماار بجاازء ماان الوصااف أو المطالااب أو الرسااوم ،بيان ااً
بالمكان الذي يرد فيه ذلك الجزء في ترجمة وثيقة األولوية.
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(51ثانيا) 2بعض الظروف التي ال يجوز فيها المطالبة بوثائق أو أدلة
ال يجااوز للمكتااب المعا ّاين أن يطالااب بااأي وثااائق أو أدلااة ،مااا لاام يكاان ماان الممكاان أن
(أ)
يكون لديه شك معقول في صحة البيانات المعنية أو اإلعالن المعني ،
" "1بشأن هوية المخترع (القاعدة (51ثانيا)(1أ)"( )"1ما عدا الوثيقة التي تحتاوي علاى
حلااف لليمااين أو إعااالن بااأبوة االخت اراع (القاعاادة (51ثانيااا)(1أ)" ،)"4إذا وردت بيانااات تتعلااق بااالمخترع ،وفقااا
للقاعاادة  ،6.4فااي العريضااة ،أو إذا ورد إعااالن بهويااة المختاارع ،وفقااا للقاعاادة  ،"1"17.4فااي العريضااة أو قُاادم
المعين؛
ذلك اإلعالن مباشرة إلى المكتب ّ
" "2بشأن حق الماودع ،فاي تااريخ اإلياداع الادولي ،فاي طلاب باراءة والحصاول عليهاا
(القاعااادة (51ثانيا ااا)(1أ)" ،)"2إذا ورد إعا ااالن با ااذلك ،وفقا ااا للقاعا اادة  ،"2"17.4فا ااي العريضا ااة أو قُا اادم ذلا ااك
المعين؛
اإلعالن مباشرة إلى المكتب
ّ
" "3بشأن حق المودع ،في تااريخ اإلياداع الادولي ،فاي المطالباة بأولوياة طلاب ساابق
(القاعااادة (51ثانيا ااا)(1أ)" ،)"3إذا ورد إعا ااالن باااذلك ،وفقا ااا للقاع اادة  ،"3"17.4فا ااي العريضا ااة أو قُا اادم ذلا ااك
المعين؛
اإلعالن مباشرة إلى المكتب
ّ
" "4مما ا ا ااا يحتا ا ا ااوي علا ا ا ااى حلا ا ا ااف لليما ا ا ااين أو إعا ا ا ااالن با ا ا ااأبوة االخت ا ا ا اراع (القاعا ا ا اادة
(51ثاني ااا)(1أ)" ،)"4إذا ورد إع ااالن ب ااأبوة االختا اراع ،وفقا ااا للقاع اادة  ،"4"17.4ف ااي العريض ااة أو قُ اادم ذلا ااك
المعين.
اإلعالن مباشرة إلى المكتب
ّ

(51ثانيا) 3إمكانية استيفاء المتطلبات الوطنية
إذا لاام ُيسااتوف أي ماان المتطلبااات المشااار إليهااا فااي القاعاادة (51ثانيااا)(1أ)" "1إلااى ""4
(أ)
و(ج) إلااى (ه) أو أي ماان المقتضاايات األخاارى فااي القااانون الااوطني الااذي يطبقااه المكتااب المعا ّاين ممااا قااد
يطبقااه ذلااك المكتااب وفقااا للمااادة  )1(27أو ( ،)2خااالل الفت ارة ذاتهااا التااي يتعا ّاين فيهااا االمتثااال لمقتضاايات
المااادة  ،22تعا ّاين علااى المكتااب المعا ّاين أن ياادعو المااودع إلااى االمتثااال لتلااك المقتضاايات خااالل مهلااة ال
تقاال عاان شااهرين اعتبااا ار ماان تاااريخ الاادعوة .ويجااوز للمكتااب المعا ّاين أن يطالااب المااودع باادفع رساام مقاباال
االمتثال للمقتضيات الوطنية بناء على الدعوة.
إذا لاام تسااتوف أي ماان مقتضاايات القااانون الااوطني الااذي يطبقااه المكتااب المعا ّاين ممااا
(ب)
يجااوز لااذلك المكتااب أن يطبقااه وفقااا للمااادة  )6(27أو ( ،)7خااالل الفت ارة ذاتهااا التااي يتعا ّاين االمتثااال فيهااا
تعين أن تتاح للمودع فرصة لالمتثال لتلك المقتضيات بعد انقضاء تلك الفترة.
لمقتضيات المادة ّ ،22
إذا كانت الفقرة (أ) ،في  17مارس  ،2000ال تتمشى مع القانون الوطني الاذي يطبقاه
(ج)
المكتااب المعا ّاين علااى المهلااة المشااار إليهااا فااي تلااك الفقارة ،فااإن الفقارة المااذكورة ال تطبااق علااى ذلااك المكتااب
فيمااا يتعلااق بتلااك المهلااة مااا داماات الفق ارة المااذكورة ال تتمشااى مااع ذلااك القااانون ،ش اريطة أن يخطاار المكتااب
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المااذكور المكتااب الاادولي بااذلك فااي موعااد أقصاااه  30نااوفمبر  .2000ويتعااين علااى المكتااب الاادولي نشاار
14
الخبر الوارد إليه في الجريدة في أقرب فرصة.
القاعدة 52
تعديل المطالب والوصف والرسوم لدى المكاتب المعينة
1.52

المهلة

فااي كاال دولااة معينااة يباادأ فيهااا فحااص الطلااب الاادولي أو معالجتااه دون التماااس خاااص،
(أ)
يجب على مودع الطلب الراغب في ممارسة الحق المنصاوص علياه فاي الماادة  28أن يماارس ذلاك الحاق
خااالل شااهر ماان إتمااام اإلج اراءات المشااار إليهااا فااي المااادة  .22أمااا إذا لاام يااتم اإلبااالغ المشااار إليااه فااي
القاعدة  1.47عند انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة  ،22فإناه يجاب علاى ماودع الطلاب أن يماارس
ذلااك الحااق بعااد تاااريخ انقضاااء هااذه المهلااة بأربعااة أشااهر علااى األكثاار .وفااي كلتااا الحااالتين ،يجااوز لااه أن
يمارس ذلك الحق في أي تاريخ الحق إن كان القانون الوطني للدولة المعينة يسمح بذلك.
فاي كال دولاة معينااة يانص قانونهاا الااوطني علاى عادم الشاروع فااي الفحاص إال بنااء علااى
(ب)
التماااس خاااص ،تكااون المهلااة أو الفت ارة التااي يجااوز فيهااا لمااودع الطلااب أن يمااارس الحااق الممنااوح بناااء علااى
المادة  28هي ذاتها المهلة أو الفترة المنصوص عليها في القانون الوطني إليداع التعديالت في حالة فحاص
الطلبااات الوطنيااة ناازوال عنااد التماااس خاااص ،شاارط أال تنقضااي تلااك المهلااة أو تقااع الفتارة قباال انقضاااء المهلااة
المطبقة بناء على الفقرة (أ).

الجزء جيم
القواعد المتعلقة بالفصل الثاني من المعاهدة
القاعدة 53
طلب الفحص التمهيدي الدولي
1.53

الشكل

يجااب تقااديم طلااب الفحااص التمهياادي الاادولي علااى اسااتمارة مطبوعااة أو نمااوذج مطبااوع
(أ)
علاى الحاسااوب .وتحاادد فااي التعليمااات اإلداريااة تفاصاايل االسااتمارة المطبوعااة والطلااب المقاادم بشااكل نمااوذج
مطبوع على الحاسوب.
علااى مكتااب تساالم الطلبااات أو إدارة الفحااص التمهياادي الاادولي تقااديم نسااخ مجانيااة عاان
(ب)
االستمارة المطبوعة لطلب الفحص التمهيدي الدولي.
2.53

المحتويات
(أ)

يجب أن يحتوي طلب الفحص التمهيدي الدولي على ما يأتي:
""1

التماس؛

14
مالحظة الناشر :تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:
< .>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html
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(ب)
3.53

""2

بيانات عن مودع الطلب ،وعن الوكيل إن وجد؛

""3

بيانات عن الطلب الدولي الذي يتعلق به؛

""4

بيان عن التعديالت ،عند االقتضاء.

يجب توقيع طلب الفحص التمهيدي الدولي.

االلتماس

يجب أن يكون الغرض من االلتماس ما هو منصوص عليه فيما بعد ،ويستحسن أن يحرر على
الوجه اآلتي" :طلب مقدم بناء علاى الماادة  31مان معاهادة التعااون بشاأن الباراءات  -يلاتمس الموقاع أدنااه
أن يك ااون الطل ااب ال اادولي المح اادد فيم ااا بع ااد موض ااع فح ااص تمهي اادي دول ااي وفق ااا لمعاه اادة التعا ااون بش ااأن
البراءات".
4.53

مودع الطلب

بالنسبة إلى البيانات المتعلقة بمودع الطلب ،تطبق القاعدتان  4.4و ،16.4وتطبق كذلك القاعدة
 5.4مع ما يلزم من تبديل.
5.53

الوكيل أو الممثل العام

َّ
وتطباق
في حالة تعيين وكيل أو ممثل عام ،يجب بيان ذلك في طلب الفحص التمهيدي الدولي.
القاعدتان  4.4و ،16.4وتطبَّق كذلك القاعدة  7.4مع ما يلزم من تبديل.
6.53

تحديد الطلب الدولي

يجااب تحديااد الطلااب الاادولي باساام وعناوان مااودع الطلااب ،واساام االختاراع ،وتاااريخ اإليااداع الاادولي
(إن كااان مااودع الطلااب يعرفااه) ورقاام الطلااب الاادولي أو اساام مكتااب تساالم الطلبااات الااذي أودع لديااه الطلااب
الدولي إذا كان مودع الطلب ال يعرف ذلك الرقم.
7.53

اختيار الدول

معينة
يترتب على إيداع طلب للفحص التمهيدي الدولي اختيار جميع الدول المتعاقدة التي تكون ّ
وملتزمة بالفصل الثاني من المعاهدة.
8.53

التوقيع

يجااب أن يوقااع طلااب الفحااص التمهياادي الاادولي إمااا المااودع أو المودعااون الااذين يتقاادمون بااذلك
الطلب إن كان هناك أكثر من مودع.

110

الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات (نص نافذ اعتبا ار من  1يوليو )2017

9.53

بيان عن التعديالت

إذا أجريت تعديالت بنااء علاى الماادة  ،19وجاب أن يوضاح فاي البياان عان التعاديالت
(أ)
ما إذا كان المودع يريد ألغراض الفحص التمهيدي الدولي:
" "1أن ت خذ تلك التعديالت بعين االعتبار .ومن المستحسن في هذه الحالة أن تقدم
ما ااع طلا ااب الفحا ااص التمهيا اادي الا اادولي صا ااورةأ عا اان التعا ااديالت وعا اان الكتا اااب المطلا ااوب بموجا ااب القاعا اادة
(5.46ب)؛
""2

أو أن تهمل تلك التعديالت بتعديل يجرى وفقا للمادة .34

إذا لاام تجاار أي تعااديالت بناااء علااى المااادة  19ولاام تاانقض المهلااة المحااددة إليااداع تلااك
(ب)
التعااديالت ،جاااز أن يااذكر فااي البيااان أن المااودع يرغااب فااي تأجياال باادء الفحااص التمهياادي الاادولي وفقااا
للقاعاادة (1.69د) ،إذا كاناات إدارة الفحااص التمهياادي الاادولي ترغااب فااي باادء الفحااص التمهياادي الاادولي فااي
الوقت ذاته لبدء البح الدولي وفقا للقاعدة (1.69ب).
(ج)
ذلك في البيان.

إذا قدمت أي تعديالت وفقا للمادة  34مع طلب الفحص التمهيدي الادولي ،وجاب ذكار
القاعدة 54
مودع الطلب المصرح له بتقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي

1.54

محل اإلقامة والجنسية

ألغراض تطبيق المادة  ،)2(31يحدد محال إقاماة ماودع الطلاب أو تحادد جنسايته وفقاا
(أ)
للقاعدة (1.18أ) و(ب) ،شرط مراعاة أحكام الفقرة (ب).
علااى إدارة الفحااص التمهياادي الاادولي أن تلااتمس ،فااي الظااروف المحااددة فااي التعليمااات
(ب)
اإلداريااة ،ماان مكتااب تساالم الطلبااات أو ماان المكتااب الااوطني للدولااة المتعاقاادة المعنيااة أو المكتااب الااوطني
العامل نيابة عنها إذا أودع الطلب الدولي لدى المكتاب الادولي باعتبااره مكتباا لتسالم الطلباات ،أن يقارر ماا
إذا كااان مااودع الطلااب ماان الم اواطنين أو المقيمااين فااي الدولااة المتعاقاادة التااي ياادعي أنااه ماان الم اواطنين أو
المقيمين فيها .وعلى إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تخطر مودع الطلاب باأي التمااس مان ذلاك القبيال.
وتتاح لمودع الطلب فرصة لتقديم حججاه مباشارة إلاى المكتاب المعناي .وعلاى المكتاب المعناي أن يبات فاي
المسألة في أقرب فرصة.
2.54

الحق في تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي

يقااوم الحااق فااي تقااديم طلااب الفحااص التمهياادي الاادولي بناااء علااى المااادة  )2(31إذا كااان المااودع
الااذي قاادم ذلااك الطلااب أو واحااد علااى األقاال ماان المااودعين الااذين قاادموه إذا تعاادد المودعااون مقيمااا فااي دولااة
متعاقاادة ملتزمااة بالفصاال الثاااني أو ماان مواطنيهااا ،واذا كااان الطلااب الاادولي قااد أودع لاادى أحااد مكاتااب تساالم
الطلبات القائمة في إحدى الدول المتعاقدة الملتزمة بالفصل الثاني أو العاملة نيابة عنها.
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3.54

الطلبات الدولية المودعة لدى المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات

إذا أودع الطلااب الاادولي لاادى المكتااب الاادولي باعتباااره مكتبااا لتساالم الطلبااات بناااء علااى القاعاادة
(1.19أ)" ،"3تعين اعتبار المكتب الادولي كماا لاو كاان يعمال نياباة عان الدولاة المتعاقادة التاي يكاون ماودع
الطلب من مواطنيها أو من المقيمين فيها ،ألغراض المادة ()2(31أ).
4.54

مودع الطلب غير المصرح له بتقديم طلب للفحص التمهيدي الدولي

إذا كان ال يحق للمودع أن يقدم طلبا للفحص التمهيادي الادولي ،أو إذا كاان ال يحاق ألي ماودع
إن كان هناك أثر من مودع أن يقدم ذلك الطلب وفقا للقاعدة  ،2.54فإن هذا الطلب يعد كما لو لم يقدم.
(ثانياً)

القاعدة 54
مهلة تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي

(54ثانياً) 1مهلة تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي
يجااوز تقااديم طلااب الفحااص التمهياادي الاادولي فااي أي وقاات قباال انقضاااء أي الماادتين
(أ)
التاليتين التي تنقضي آخر األمر:
" "1ثالثة أشهر اعتبا اًر من تاريخ إرساال تقريار البحا الادولي أو اإلعاالن المشاار
إليه في المادة () 2(17أ) والرأي المكتوب المعد بناء على القاعدة (43ثانياً) 1إلى مودع الطلب؛
" "2

أو  22شه اًر اعتبا اًر من تاريخ األولوية.

يعتباار أي طلااب للفحااص التمهياادي الاادولي يكااون مقاادماً بعااد انقضاااء المهلااة المطبقااة
(ب)
بناء على الفقرة (أ) كما لو لم يقدم وتتولى إدارة الفحص التمهيدي الدولي إعالن ذلك.
القاعدة 55
اللغات (الفحص التمهيدي الدولي)
1.55

لغة طلب الفحص التمهيدي الدولي

يجب تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي باللغة التي وضاع بهاا الطلاب الادولي ،أو باللغاة التاي
نشاار بهااا هااذا الطلااب إذا كااان قااد أودع بلغااة خااالف لغااة النشاار .ولكاان ،إذا كاناات ترجمااة الطلااب الاادولي
مطلوبة بناء على القاعدة  ،2.55تعين أن يكون طلب الفحص التمهيدي الدولي بلغة تلك الترجمة.
2.55

ترجمة الطلب الدولي

إذا لاام تكاان اللغااة التااي أودع بهااا الطلااب الاادولي أو نشاار بهااا لغااة تقبلهااا إدارة الفحااص
(أ)
التمهيدي الدولي المكلفة بفحص ذلك الطلب فحصا تمهيديا دوليا ،وجاب علاى ماودع الطلاب أن يقادم ،إلاى
جانب طلب الفحص التمهيدي الدولي ،ترجمة للطلب الدولي بلغة تفي بالشرطين التاليين ،مع مراعاة الفقرة
(ب):
""1

أن تكون لغة تقبلها تلك اإلدارة،
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""2

أن تكون إحدى لغات النشر.

(أ.ثانيا) يجب أن تشمل ترجمة الطلب الدولي إلى اللغاة المشاار إليهاا فاي الفقارة (أ) أي عنصار
مشااار إليااه فااي المااادة ("3")1(11د) أو (ه) يقدمااه المااودع بناااء علااى القاعاادة (3.20ب) أو (6.20أ) وأي
جاازء ماان الوصااف أو المطالااب أو الرسااوم َّ
قدمااه المااودع بناااء علااى القاعاادة (5.20ب) أو (6.20أ) يعتباار
واردا في الطلب الدولي بناء على القاعدة (6.20ب).
(أ.ثالثا) تتأكد إدارة الفحص التمهيادي الادولي مان صاحة أي ترجماة َّ
مقدماة بنااء علاى الفقارة (أ)
ماان حي ا امتثالهااا للشااروط الماديااة المشااار إليهااا فااي القاعاادة  11مااا دام امتثالهااا لتلااك الشااروط ضااروريا
ألغراض الفحص التمهيدي الدولي.
إذا أرساالت ترجمااة للطلااب الاادولي بإحاادى اللغااات المشااار إليهااا فااي الفق ارة (أ) إلااى إدارة
(ب)
البحا ا ال اادولي بن اااء عل ااى القاع اادة (1.23ب) ،وكان اات إدارة الفح ااص التمهي اادي ال اادولي ،ش ااأنها ش ااأن إدارة
البح الدولي ،جزءا من المكتب الوطني ذاته أو المنظمة الحكومية الدولية ذاتها ،فليس من الضاروري أن
يقاادم مااودع الطلااب ترجمااة بناااء علااى الفق ارة (أ) .وفااي هااذه الحالااة ،يباشاار الفحااص التمهياادي الاادولي علااى
أساس الترجمة المرسلة بناء على القاعدة (1.23ب) ،ما لم يقدم مودع الطلب ترجمة بناء على الفقرة (أ).
إذا لاام يسااتوف أحااد الشااروط المنصااوص عليه اا فااي الفق ارة (أ) و(أ.ثانيااا) و(أ.ثالثااا) ولاام
(ج)
تكن الفقرة (ب) قابلة للتطبيق ،تعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تدعو مودع الطلب إلاى تقاديم
الترجمة المطلوبة أو التصويب المطلوب ،حسب الحاال ،خاالل مهلاة تكاون معقولاة فاي ظاروف الحاال .وال
تقل هذه المهلة عن شهر واحاد اعتباا ار مان تااريخ الادعوة .وإلدارة الفحاص التمهيادي الادولي أن تماددها فاي
أي وقت قبل اتخاذ أي قرار.
إذا اساتجاب ماودع الطلااب للادعوة فاي غضااون المهلاة المنصاوص عليهااا فاي الفقارة (ج)،
(د)
فااإن الشاارط المااذكور يعتباار كمااا لااو كااان قااد اسااتوفي .واذا لاام يفعاال مااودع الطلااب ذلااك ،وجااب اعتبااار طلااب
الفحص التمهيدي الدولي كما لو لم يقدم وتعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي إعالن ذلك.
3.55

لغة التعديالت والكتب وترجمتها

إذا كان الطلب الدولي قد أودع بلغة غير اللغاة التاي ُينشار بهاا ،تع ّاين تقاديم أي تعاديل
(أ)
ُيباش اار بن اااء عل ااى الم ااادة  34وأي كت اااب مش ااار إلي ااه ف ااي القاع اادة (8.66أ) والقاع اادة (8.66ب) والقاع اادة
(5.46ب) المطبقة بموجب القاعدة (8.66ج) ،بلغة النشر ،مع مراعاة الفقرة (ب).
(ب)
تلك الترجمة:

إذا كانت ترجمة الطلب الدولي مطلوبة بناء علاى القاعادة  ،2.55تعاين أن يح َّارر بلغاة
""1

أي كتاب مشار إليه في الفقرة (أ)،
أي تعديل و ّ

" "2وأي تع ااديل منص ااوص علي ااه ف ااي الم ااادة  19وم اان الواج ااب مراعات ااه بن اااء عل ااى
القاعدة (1.66ج) أو (د) وأي كتاب مشار إليه في القاعدة (5.46ب).
واذا قدمت تلك التعديالت أو الكتب بلغة أخرى ،تعين تقديم ترجمة لها أيضا.
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تعين على
(ج)
إذا لم ّ
يقدم التعديل أو الكتاب باللغة المطلوبة بموجب الفقرتين (أ) أو (ب)ّ ،
إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تدعو مودع الطلب إلاى تقاديم التعاديل أو الكتااب باللغاة المطلوباة خاالل
مهلة تكون معقولاة حساب الظاروف .وال تقال هاذه المهلاة عان شاهر واحاد اعتباا ار مان تااريخ الادعوة .وإلدارة
الفحص التمهيدي الدولي أن تمددها في أي وقت قبل اتخاذ أي قرار.
إذا ل اام يس ااتجب م ااودع الطل ااب لل اادعوة إل ااى تق ااديم التع ااديل باللغ ااة المطلوب ااة ف ااي المهل ااة
(د)
المنصوص عليها في الفقرة (ج) ،ال ي خذ التعديل بعين االعتبار ألغراض الفحاص التمهيادي الادولي .واذا
لاام يسااتجب مااودع الطلااب للاادعوة إلااى تقااديم الكتاااب المشااار إليااه فااي الفقارة (أ) باللغااة المطلوبااة فااي المهلااة
يتعين أخذ التعديل بعين االعتبار ألغراض الفحص التمهيدي الدولي.
المنصوص عليها في الفقرة (ج) ،ال ّ
القاعدة 56

[تحذف]

القاعدة 57
رسم المعالجة
1.57

االلتزام بالدفع

تحصل إدارة الفحص التمهيدي الدولي التي يقدم إليها طلب الفحص التمهيادي الادولي رساما عان
كل طلب فحص ("رسم المعالجة") لمصلحة المكتب الدولي.
2.57

مقدار الرسم
(أ)

مقدار رسم المعالجة محدد في جدول الرسوم.

يساادد رساام المعالجااة بالعملااة أو إحاادى العمااالت التااي تقررهااا إدارة الفحااص التمهياادي
(ب)
الدولي ("العملة المقررة").
إذا كان اات العمل ااة المق ااررة ه ااي الفرن ااك السويس ااري ،تحي اال اإلدارة الرس اام الم ااذكور إل ااى
(ج)
المكتب الدولي في أقرب فرصة وبالفرنك السويسري.
(د)

إذا كانت العملة المقررة عملة خالف الفرنك السويسري وكانت تلك العملة:

" "1قابل ااة للتحوي اال إل ااى الفرن ااك السويس ااري دون قي ااد أو ش اارط ،يح اادد الم اادير الع ااام،
بالنساابة إلااى كاال إدارة تقاار بعملااة ماان ذلااك القبياال لتسااديد رساام المعالجااة ،مبلغااا معااادال لااذلك الرساام بالعملااة
المقررة وفقا لتوجيهات الجمعية ،وتحيل اإلدارة المبلغ بتلك العملة إلى اإلدارة في أقرب فرصة؛
" "2غيااار قابلا ااة للتحويا اال إلا ااى الفرناااك السويسا ااري دون قيا ااد أو شا اارط ،تكا ااون اإلدارة
مس ا ولة عاان تحوياال رساام المعالجااة ماان العملااة المقااررة إلااى الفرنااك السويسااري وتحياال ذلااك الرساام بالفرنااك
السويسااري إلااى المكتااب الاادولي فااي أقاارب فرصااة ،بمقاادار المبلااغ المحاادد فااي جاادول الرسااوم .ولااإلدارة أن
تستعيض عن ذلك بتحويل رسم المعالجة من العملة المقررة إلى اليورو أو الدوالر األمريكاي ،إن رغاب فاي
ذلك ،على أن يحيل المبلغ المعادل لذلك الرسم باليورو أو الدوالر األمريكاي إلاى المكتاب الادولي فاي أقارب
فرصة ،كما يحدده المدير العام وفقا لتوجيهات الجمعية المشار إليها في البند "."1
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إذا ك ااان س ااعر الص اارف ب ااين العمل ااة السويسا ارية وأي عمل ااة مق ااررة مختلف ااا ع اان س ااعر
(ه)
الصاارف المطبااق آلخاار م ارة ،وجااب أن يحاادد الماادير العااام المبلااغ الجديااد بالعملااة المقااررة تبعااا لتعليمااات
الجمعية .ويصبح المبلغ المحدد من جديد قابال للتطبيق بعد نشره في الجريدة بشهرين ،ما لم يتفق كل مان
إدارة الفحاص التمهياادي الاادولي المعنيااة والماادير العااام علااى تااريخ يقااع خااالل هااذين الشااهرين ،فيصاابح ذلااك
المبلغ نافذا عندئذ في تلك اإلدارة اعتبا ار من ذلك التاريخ.
3.57

مهلة التسديد  -المبلغ المستحق

يسدد رسم المعالجة في غضون شهر اعتبا اًر من تاريخ تقديم طلب الفحص التمهيدي
(أ)
الاادولي أو  22شااه اًر اعتبااا اًر ماان تاااريخ األولويااة ،مااع األخااذ بالمهلااة التااي تنقضااي آخاار األماار وشاارط م ارعاااة
الفقرتين (ب) و(ج).
فاي حاال إرساال طلاب الفحاص التمهياادي الادولي إلاى إدارة الفحاص التمهيادي الاادولي
(ب)
بناء على القاعدة  ،3.59يسدد رسم المعالجة في غضون شهر اعتباا اًر مان التااريخ الاذي تتسالم فياه تلاك
اإلدارة ذلك الطلب أو  22شه اًر اعتبا اًر مان تااريخ األولوياة ،ماع األخاذ بالمهلاة التاي تنقضاي آخار األمار
وشرط مراعاة الفقرة (ج).
إذا كانت إدارة الفحص التمهيدي الدولي ترغب في بدء الفحص التمهيدي الدولي فاي
(ج)
الوقت ذاته الذي يبدأ فيه البح الدولي ،وفقاً للقاعدة ( 1.69ب) ،يجب على تلك اإلدارة أن تدعو مودع
الطلب إلى تسديد رسم المعالجة في غضون شهر اعتبا اًر من تاريخ الدعوة.
(د)
4.57
التاليتين:

يكون مقدار رسم المعالجة المستحق المبلغ المطبق في تاريخ التسديد.

رد الرسم
يتعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تارد رسام المعالجاة إلاى ماودع الطلاب فاي الحاالتين

" "1إذا سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي قبل أن ترساله إدارة الفحاص التمهيادي
الدولي إلى المكتب الدولي،
أو (54ثانياً)(1ب).

""2

أو إذا اعتبر طلب الفحص التمهيدي الدولي كما لو لم يقدم ،وفقا للقاعدة 4.54
القاعدة 58
رسم الفحص التمهيدي

1.58

الحق في طلب دفع الرسم

يجااوز لكاال إدارة ماان إدارات الفحااص التمهياادي الاادولي أن تطالااب مااودع الطلااب باادفع
(أ)
رس اام له ااا ولحس ااابها ("رس اام الفح ااص التمهي اادي") إلجا اراء الفح ااص التمهي اادي ال اادولي وانج اااز ك اال المهم ااات
األخرى المعهودة إلى إدارات الفحص التمهيدي الدولي بموجب المعاهدة وهذه الالئحة التنفيذية.
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تحاادد إدارة الفحااص التمهياادي الاادولي مقاادار رساام الفحااص التمهياادي إن وجااد .وفيمااا
(ب)
يخااص مهلااة تسااديد رساام الفحااص التمهياادي الاادولي ومقااداره المسااتحق ،فتطبااق أحكااام القاعاادة  3.57بشااأن
رسم المعالجة مع ما يلزم من تبديل.
يجب تسديد رسم الفحص التمهيدي مباشرة إلدارة الفحص التمهيدي الدولي .واذا كانات
(ج)
تلااك اإلدارة مكتبااا وطنيااا ،وجااب أن ياادفع الرساام بالعملااة التااي يقررهااا ذلااك المكتااب .واذا كاناات تلااك اإلدارة
منظمااة حكوميااة دوليااة ،وجااب أن ياادفع الرساام بعملااة الدولااة التااي يقااع فيهااا مقاار المنظمااة المااذكورة أو بااأي
عملة أخرى قابلة للتحويل إلى عملة تلك الدولة بال شرط وال قيد.
2.58

[تحذف]

3.58

رد الرسم

يتعين على إدارات الفحص التمهيدي الدولي أن تحيط المكتب الدولي علماا إن لازم األمار بالقادر
الااذي يمكاان أن تاارده ماان أي مبلااغ ماادفوع لهااا كرساام عاان الفحااص التمهياادي وشااروط رده ،إذا كااان طلااب
الفحص التمهيدي الادولي يعاد كماا لاو لام يقادم .ويتعاين علاى المكتاب الادولي أن ينشار تلاك المعلوماات فاي
أقرب فرصة.
(ثانيا)

القاعدة 58
تمديد مهلة تسديد الرسوم

(58ثانيا) 1دعوة إدارة الفحص التمهيدي الدولي
(أ)

إذا تبين إلدارة الفحص التمهيدي الدولي أحد األمرين التاليين:
" "1

أن مقاادار الرسااوم المسا ّادد لهااا ال يكفااي لتغطيااة رساام المعالجااة ورساام الفحااص
التمهيدي الدولي،

" "2

أن أي رس ااوم ل اام تس ا ّاد د له ااا وق اات اس ااتحقاقها بن اااء عل ااى القاع اادتين 3.57
و(1.58ب)،

وجب على اإلدارة أن تدعو مودع الطلب إلاى أن يس ّادد لهاا فاي غضاون شاهر مان الادعوة المبلاغ المطلاوب
لتغطية الرسمين ،عالوة على رسم عن الدفع المتأخر المشار إليه في القاعدة (58ثانياً) ،2عند االقتضاء.
إذا أرسلت إدارة الفحاص التمهيادي الادولي الادعوة إلاى الماودع بنااء علاى الفقارة (أ) ولام
(ب)
يس ّادد الماودع خاالل المهلاة المشااار إليهاا فاي تلاك الفقارة المبلاغ المساتحق بالكامال ،بمااا فاي ذلاك الرسام عاان
الدفع المتاأخر المشاار إلياه فاي القاعادة (58ثانياا) 2عناد االقتضااء ،وجاب اعتباار طلاب الفحاص التمهيادي
الدولي كما لو لم يقدم ،شرط مراعاة الفقرة (ج) ،وتعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تعلن ذلك.
يعتبر كل مبلغ تتسلمه إدارة الفحص التمهيادي الادولي قبال أن ترسال الادعوة بنااء علاى
(ج)
الفق ارة (أ) كمااا لااو كاناات تساالمته قباال انقضاااء المهلااة المنصااوص عليهااا فااي القااع اادة  3.57أو (1.58ب)،
حسب الحال.
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يعتبا اار كا اال مبلا ااغ تتسا االمه إدارة الفحا ااص التمهيا اادي الا اادولي قبا اال الشا ااروع فا ااي تطبيا ااق
(د)
الفقرة (ب) كما لو كانت تسلمته قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أ).

(58ثانيا) 2رسم عن الدفع المتأخر
يجوز إلدارة الفحاص التمهيادي الادولي أن تفارض رساما يسادد لهاا ولحساابها عان الادفع
(أ)
المتأخر على الرسوم المدفوعة استجابة للدعوة الموجهة بناء على القاعدة (58ثانيا)(1أ) .ويبلغ هذا الرسم:

البند " "1أقل منه.
(ب)

""1

 ٪50من مقدار الرسوم غير المدفوعة المحدد في الدعوة،

""2

أو مااا يعااادل مقاادار رساام المعالجااة إذا كااان مقاادار الرسااوم المحسااوب بناااء علااى

يجب أال يكون مقدار الرسم عن الدفع المتأخر أعلى من ضعف رسم المعالجة.
القاعدة 59
اإلدارة المختصة بالفحص التمهيدي الدولي

1.59

طلبات الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في المادة ()2(31أ)

بالنسبة إلى طلبات الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في المادة ()2(31أ) ،يتعين
(أ)
علااى كاال مكتااب لتساالم الطلبااات يتبااع دولااة متعاقاادة ملتزمااة بأحكااام الفصاال الثاااني أو يعماال نيابااة عنهااا أن
يحيط المكتب الدولي علما ،وفقاا ألحكاام االتفااق المطباق والمشاار إلياه فاي الماادة  )2(32و( ،)3باإدارة أو
بااإدارات الفحااص التمهياادي الاادولي المختصااة بااإجراء الفحااص التمهياادي الاادولي للطلبااات الدوليااة المودعااة
لديااه .وعلااى المكتااب الاادولي أن ينشاار تلااك المعلومااات فااي أقاارب فرصااة .واذا كاناات عاادة إدارات للفحااص
التمهيدي الدولي مختصة بهذا الشأن ،وجب تطبيق القاعدة  2.35مع ما يلزم من تبديل.
إذا أودع الطلااب الاادولي لاادى المكتااب الاادولي باعتباااره مكتبااا لتساالم الطلبااات بناااء علااى
(ب)
القاعدة (1.19أ)" ،"3تعين تطبيق القاعدة (3.35أ) و(ب) مع ما يلزم مان تباديل .وال تنطباق الفقارة (أ) مان
هذه القاعدة على المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات بناء على القاعدة (1.19أ)"."3
2.59

طلبات الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في المادة ()2(31ب)

بالنساابة إلااى طلبااات الفحااص التمهياادي الاادولي المشااار إليهااا فااي المااادة ()2(31ب) ،يجااب علااى
الجمعيااة عنااد تحديااد إدارة الفحااص التمهياادي الاادولي المختصااة بالطلبااات الدوليااة المودعااة لاادى أي مكتااب
وطني يكون هو ذاته إدارة للفحص التمهيادي الادولي أن تمانح األفضالية لتلاك اإلدارة .واذا لام يكان المكتاب
الااوطني إدارة للفحااص التمهياادي الاادولي ،وجااب علااى الجمعيااة أن تماانح األفضاالية إلدارة الفحااص التمهياادي
الدولي التي يوصي بها ذلك المكتب.
3.59

تحويل طلب الفحص التمهيدي الدولي إلى اإلدارة المختصة بالفحص التمهيدي الدولي

إذا قُ اادم طل ااب الفح ااص التمهي اادي ال اادولي إل ااى مكت ااب لتس االم الطلب ااات أو إدارة للبحا ا
(أ)
الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي غير مختص بفحص الطلب الدولي فحصا تمهيديا دوليا ،فاإن علاى
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ذلك المكتاب أو تلاك اإلدارة وضاع تااريخ تسالم طلاب الفحاص التمهيادي الادولي ،وتحويال الطلاب إلاى المكتاب
الدولي في أقرب فرصة ،ما لم يقرر المكتب أو اإلدارة تطبيق األحكام المنصوص عليها في الفقرة (و).
إذا قُاادم طلااب الفحااص التمهياادي الاادولي إلااى المكتااب الاادولي ،تعااين علااى ذلااك المكتااب
(ب)
وضع تاريخ تسلمه على الطلب ذاته.
فااي حااال تحوياال طلااب الفحااص التمهياادي الاادولي إلااى المكتااب الاادولي بناااء علااى الفقارة
(ج)
(أ) أو تقديمه إليه بناء على الفقرة (ب) ،تعين على المكتب الدولي أن يباشر ما يلي في أقرب فرصة:
" "1أن يحا ااول طل ا ااب الفح ا ااص التمهي ا اادي ال ا اادولي إل ا ااى اإلدارة المختص ا ااة ب ا ااالفحص
التمهي اادي ال اادولي وأن يخط اار م ااودع الطل ااب ب ااذلك ،إذا كان اات تل ااك اإلدارة ه ااي وح اادها اإلدارة المختص ااة
بالفحص التمهيدي الدولي،
" "2أو ي اادعو م ااودع الطل ااب إل ااى أن يب ااين ف ااي غض ااون المهل ااة المطبق ااة بن اااء عل ااى
القاعدة (54ثانياً)(1أ) أو  15يوماا مان تااريخ الادعوة ،ماع األخاذ بالمهلاة التاي تنقضاي آخار األمار ،اإلدارة
المختصااة بااالفحص التمهياادي الاادولي التااي ينبغااي تحوياال طلااب الفحااص التمهياادي الاادولي إليهااا ،إن كاناات
أكثر من إدارة للفحص التمهيدي الدولي مختصة.
في حال تقديم بيان كما هو مشترط فاي الفقارة (ج)" ،"2علاى المكتاب الادولي أن يحاول
(د)
في أقرب فرصة طلب الفحص التمهيادي الادولي إلاى اإلدارة المختصاة باالفحص التمهيادي الادولي التاي بينهاا
مودع الطلب .واذا لم يقدم أي بيان من ذلك القبيل ،يعتبر طلب الفحص التمهيادي الادولي كماا لاو لام يقادم
وعلى المكتب الدولي أن يعلن ذلك.
في حال تحويل طلب الفحاص التمهيادي الادولي إلاى إدارة مختصاة باالفحص التمهيادي
(ه)
الدولي بناء على الفقرة (ج) ،تعين اعتبار ذلك الطلب كما لاو تسالمته تلاك اإلدارة فاي التااريخ المحادد علياه
بناااء علااى الفقارة (أ) أو (ب) ،حسااب الحااال ،ويعتباار طلااب الفحااص التمهياادي الاادولي المحااول كمااا لااو كاناات
تلك اإلدارة قد تسلمته في ذلك التاريخ.
إذا قاارر المكتااب أو اإلدارة الااذي أرساال إليااه طلااب الفحااص التمهياادي الاادولي بناااء علااى
(و)
الفقرة (أ) تحويل ذلك الطلب مباشرة إلى اإلدارة المختصة بالفحص التمهيدي الدولي ،تعاين تطبياق الفقارات
من (ج) إلى (ه) مع ما يلزم من تبديل.
القاعدة 60
بعض أوجه النقص في طلب الفحص التمهيدي الدولي
1.60

أوجه النقص في طلب الفحص التمهيدي الدولي

إذا كااان طلااب الفحااص التمهياادي الاادولي ال يتمشااى مااع الشااروط المحااددة فااي القواعااد
(أ)
 1.53و(2.53أ)" "1إلااى " "3و(2.53ب) و 3.53إلااى  8.53و ،1.55وجااب علااى إدارة الفحااص التمهياادي
الدولي أن تدعو المودع إلى تصحيح أوجه النقص خالل مهلة تكون معقولة حسب الحاال .ويجاب أال تقال
هذه المهلة عن شهر واحد اعتبا ار من تاريخ الدعوة .ويجوز إلدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تمددها في
أي وقت قبل اتخاذ أي قرار.
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(أ.ثاني ااً) إذا تعاادد المودعااون ،يكفااي ألغ اراض القاعاادة  4.53تقااديم البيانااات المشااار إليهااا فااي
القاع اادة (5.4أ)" "2و" "3بش ااأن أح اادهم مم اان ل ااه الح ااق ف ااي تق ااديم طل ااب للفح ااص التمهي اادي ال اادولي وفقا ااً
للقاعدة .2.54
(أ.ثالثاً) إذا تعدد المودعون ،يكفي ألغراض القاعدة  8.53أن يوقاع أحادهم علاى طلاب الفحاص
التمهيدي الدولي.
إذا اس ااتجاب الم ااودع لل اادعوة ف ااي المهل ااة المح ااددة وفق ااا للفقاارة (أ) ،ف ااإن طل ااب الفح ااص
(ب)
التمهياادي الاادولي يعااد كمااا لااو كااان متساالَّماً فااي التاااريخ الفعلااي لإليااداع ،شاارط أن يساامح طلااب الفحااص
التمهيدي الدولي كما قُدم بتحديد الطلب الدولي ،واال فإن طلب الفحص التمهيادي الادولي يعاد كماا لاو كاان
متسلَّماً في التاريخ الذي تتسلم فيه إدارة الفحص التمهيدي الدولي التصحيح.
إذا لاام يسااتجب الم ااودع للاادعوة فااي المهلااة المحااددة وفقااا للفقارة (أ) ،فااإن طلااب الفحااص
(ج)
التمهيدي الدولي يعد كما لو لم يقدم وتتولى إدارة الفحص التمهيدي الدولي إعالن ذلك.
(د)

[تحذف]

إذا الحا ااظ المكتا ااب الا اادولي وجا ااه الا اانقص ،وجا ااب عليا ااه أن يلفا اات نظا اار إدارة الفحا ااص
(ه)
التمهي اادي ال اادولي إلي ااه .ويتع ااين عل ااى اإلدارة الم ااذكورة عندئ ااذ أن تتخ ااذ اإلجااراءات المنص ااوص عليه ااا ف ااي
الفقرات من (أ) إلى (د).
إذا ل اام يتض اامن طل ااب الفح ااص التمهي اادي ال اادولي بيان ااا ع اان التع ااديالت ،وج ااب عل ااى إدارة
(و)
الفحص التمهيدي الدولي أن تتخذ اإلجراءات المنصوص عليها في القاعدتين  1.66و(1.69أ) أو (ب).
إذا تض اامن البيا ااان عااان التع ااديالت إشاااارة إلا ااى أن التع ااديالت المنص ااوص عليهاااا فاااي
(ز)
المااادة  34قُاادمت مااع طلااب الفحااص التمهياادي الاادولي (القاعاادة (9.53ج)) ،دون أن تقاادم تلااك التعااديالت
بالفعل ،وجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تادعو الماودع إلاى تقاديم التعاديالت فاي مهلاة محاددة
في الدعوة وتتخذ اإلجراءات المنصوص عليها في القاعدة (1.69ه).
القاعدة 61
تبليغ طلب الفحص التمهيدي الدولي واالختيارات
1.61

تبليغ المكتب الدولي ومودع الطلب

يجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تبين تاريخ تسلم طلب الفحاص التمهيادي
(أ)
الدولي على الطلب أو تبين عليه التاريخ المشار إليه في القاعدة (1.60ب) إن كانت هذه القاعادة مطبقاة.
وعليها أن ترسل طلب الفحص التمهيدي الدولي إلى المكتب الدولي في أقارب فرصاة وتحاتفظ بصاورة عناه
في ملفاتها أو ترسل صورة عنه إلى المكتب الدولي وتحتفظ به في ملفاتها.
يجااب علااى إدارة الفحااص التمهياادي الاادولي أن تبلااغ مااودع الطلااب تاااريخ تساالم طلااب
(ب)
الفح ااص التمهي اادي ال اادولي ف ااي أق اارب فرص ااة .واذا ُنظ اار إل ااى ذل ااك الطل ااب كم ااا ل ااو ل اام يق اادم بن اااء عل ااى
القاع ا اادة  4.54أو (2.55د) أو (58ثاني ا ااا)(1ب) أو (1.60ج) ،وج ا ااب عل ا ااى اإلدارة الم ا ااذكورة أن تبل ا ااغ ذل ا ااك
لمودع الطلب وللمكتب الدولي.
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2.61

تبليغ المكاتب المختارة
(أ)

يجري المكتب الدولي التبليغ المنصوص عليه في المادة .)7(31

يجااب أن يااذكر ف ااي التبليااغ رق اام الطلااب الاادولي وت اااريخ إيداعااه ،واس اام مااودع الطل ااب،
(ب)
وت اااريخ إي ااداع الطل ااب المطال ااب بأولويت ااه (ف ااي حال ااة المطالب ااة باألولوي ااة) ،والت اااريخ ال ااذي تتس االم في ااه إدارة
الفحص التمهيدي الدولي طلب الفحص التمهيدي الدولي.
يجب إرسال التبليغ إلى المكتب المختار مصحوبا باإلبالغ المنصاوص علياه فاي الماادة .20
(ج)
وتبلغ االختيارات التي تجرى بعد ذلك اإلبالغ في أقرب فرصة بعد إجرائها.
إذا قدم مودع الطلب طلبا صريحا إلى أحاد المكاتاب المختاارة بنااء علاى الماادة )2(40
(د)
قباال النشاار الاادولي للطلااب الاادولي ،وجااب علااى المكتااب الاادولي إجاراء اإلبااالغ المنصااوص عليااه فااي المااادة
 20في أقرب فرصة ،بناء على طلب المودع أو المكتب المختار.
3.61

المعلومات المقدمة لمودع الطلب

يج ااب عل ااى المكت ااب ال اادولي أن يخط اار م ااودع الطل ااب كتاب ااة ب ااالتبليغ المش ااار إلي ااه ف ااي القاع اادة ،2.61
والمكاتب المختارة التي تم إخطارها بناء على المادة .)7(31
4.61

النشر في الجريدة

علااى المكتااب الاادولي أن ينشاار فااي الجرياادة فااي أقاارب فرصااة بعااد تقااديم طلااب الفحااص التمهياادي
الدولي ولكن ليس قبل النشر الدولي للطلب الدولي ،معلومات عان طلاب الفحاص التمهيادي الادولي والادول
المختارة المعنية وفقا لما هو منصوص عليه في التعليمات اإلدارية.
القاعدة 62
صورة عن الرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي
تمت بناء على المادة 19
وعن التعديالت التي ّ
إلدارة الفحص التمهيدي الدولي
1.62

صااورة عاان ال ارأي المكتااوب إلدارة البح ا الاادولي وعاان التعااديالت التااي تمّاات قباال إيااداع طلااب
الفحص التمهيدي الدولي

يتعاين علااى المكتااب الاادولي ،عنااد تساالم طلاب للفحااص التمهياادي الاادولي أو صااورة عنااه ماان إدارة
الفحص التمهيدي الدولي ،أن يرسل الصورتين التاليتين في أقرب فرصة:
" "1صااورة عاان ال ارأي المكتااوب المعا ّاد بناااء علااى القاعاادة (43ثاني ااً) ،1مااا لاام يكاان
المكتااب الااوطني أو المنظمااة الحكوميااة الدوليااة الااذي يعماال بصاافة إدارة للبح ا الاادولي يعماال أيض ااً بصاافة
إدارة للفحص التمهيدي الدولي؛
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" "2صورة عن أي تعديل أُجري بناء على المادة  19وأي إعالن مشار إليه في تلاك
تبين تلك اإلدارة أنها تسلمت تلك الصورة.
المادة والكتاب المطلوب بموجب القاعدة (5.46ب) ،ما لم ّ
2.62

التعديالت التي تمّت بعد إيداع طلب الفحص التمهيدي الدولي

تماات بناااء علااى
إذا ساابق أن قاادم طلااب للفحااص التمهياادي الاادولي وقاات إيااداع التعااديالت التااي ّ
الماادة  ،19فااإن ماان المستحساان عنادما يااودع مااودع الطلاب التعااديالت لاادى المكتااب الاادولي أن يقاادم أيضااا
إلاى إدارة الفحاص التمهيادي الاادولي صاورة عان تلاك التعااديالت وعان أي إعاالن مشاار إليااه فاي تلاك المااادة
والكتاب المطلوب بموجب القاعدة (5.46ب) .وأيا كان الحال ،يتعين على المكتب الدولي أن يرسل صاورة
عن التعديالت واإلعالن والكتاب إلى تلك اإلدارة في أقرب فرصة.
(ثانياً)

القاعدة 62
ترجمة الرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي
لفائدة إدارة الفحص التمهيدي الدولي

(62ثانياً) 1الترجمة والمالحظات
إذا لم يكن الرأي المكتوب المعد بناء على القاعادة (43ثانيااً) 1مح ّار اًر باللغاة اإلنكليزياة
(أ)
أو بلغااة تقبلهااا إدارة الفحااص التمهياادي الاادولي ،وجااب ترجمااة ال ارأي المكتااوب إلااى اللغااة اإلنكليزيااة بمعرفااة
المكتب الدولي أو تحت مس وليته ،بناء على التماس من تلك اإلدارة.
يح ا ّاول المكت ااب ال اادولي ص ااورة ع اان الترجم ااة إل ااى إدارة الفح ااص التمهي اادي ال اادولي ف ااي
(ب)
ويحول صورة إلى مودع الطلب في الوقت ذاته.
غضون شهرين من تاريخ تسلم التماس الترجمة
ّ

لمودع الطلب أن ُي َّ
عد مالحظات مكتوبة بشأن صحة الترجمة ،على أن يرسال صاورة
(ج)
عن المالحظات إلى إدارة الفحص التمهيدي الدولي والى المكتب الدولي.
القاعدة 63
الشروط الدنيا المطلوبة من إدارة الفحص التمهيدي الدولي
1.63

تعريف الشروط الدنيا
الشروط الدنيا المشار إليها في المادة  )3(32هي كاآلتي:

" "1يجاب أن يعمال فااي المكتاب الااوطني أو المنظماة الحكومياة الدوليااة مائاة موظااف
على األقل يشتغلون طوال ساعات الدوام العادية ،ويملكون الم هالت التقنية الالزمة إلجراء الفحوص؛
" "2يجااب أن يكااون فااي حااوزة المكتااب الااوطني أو المنظمااة الحكوميااة الدوليااة علااى
األقل الحد األدنى لمجموعة الوثائق المشار إلياه فاي القاعادة  ،34علاى أن يكاون مرتباا علاى الوجاه الساليم
لغرض الفحص؛
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" "3يج ااب أن يعم اال ف ااي المكت ااب ال ااوطني أو المنظم ااة الحكومي ااة الدولي ااة موظف ااون
قادرون على الفحص في المجاالت التقنية المطلوب فحصها ،وملمون باللغات الضرورية علاى األقال لفهام
اللغات المحرر بها أو المترجم إليها الحد األدنى لمجموعة الوثائق المشار إليه في القاعدة 34؛
" "4يجااب أن يكااون لاادى المكتااب الااوطني أو المنظمااة الحكوميااة الدوليااة نظااام إلدارة
الجودة وترتيبات داخلية للمراجعة وفقا للقواعد المشتركة بشأن الفحص التمهيدي الدولي؛
للبح

الدولي.

""5

معين ااا ك ااإدارة
يج ااب أن يك ااون المكت ااب ال ااوطني أو المنظم ااة الحكومي ااة الدولي ااة ّ
القاعدة 64
تحديد حالة التقنية الصناعية السابقة
ألغراض إجراء الفحص التمهيدي الدولي

1.64

حالة التقنية الصناعية السابقة

ألغراض تطبيق الماادة  )2(33و( ،) 3كال ماا وضاع تحات تصارف الجمهاور فاي أي
(أ)
مكان في العاالم بالكشاف الكتاابي (بماا فاي ذلاك الرساوم وغيار ذلاك مان الصاور التوضايحية) يعاد جازءا مان
حالة التقنية الصناعية السابقة ،شرط وقوع ذلك قبل التاريخ المعني.
(ب)

ألغراض تطبيق الفقرة (أ) ،يكون التاريخ المعني هو:

""1
مراعاة البندين " "2و""3؛

ت اااريخ اإلي ااداع ال اادولي للطل ااب ال اادولي موض ااع الفح ااص التمهي اادي ال اادولي ،م ااع

" "2تاريخ إيداع طلب ساابق ،فاي حاال المطالباة فاي الطلاب الادولي موضاع الفحاص
التمهيدي الدولي بأولوية ذلك الطلاب الساابق وكاان للطلاب الادولي تااريخ إياداع دولاي يقاع فاي غضاون فتارة
األولوية ،ما لم تر إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن المطالبة باألولوية ليست سليمة؛
" "3تاريخ إيداع طلب ساابق ،فاي حاال المطالباة فاي الطلاب الادولي موضاع الفحاص
التمهياادي الاادولي بأولويااة ذلااك الطلااب السااابق وكااان للطلااب الاادولي تاااريخ إيااداع دولااي الحااق للتاااريخ الااذي
تنقضااي فيااه فت ارة األولويااة ولكنااه يقااع فااي غضااون فت ارة شااهرين ماان ذلااك التاااريخ ،مااا لاام تاار إدارة الفحااص
التمهيدي الدولي أن المطالباة باألولوياة ليسات ساليمة ألساباب خاالف أن للطلاب الادولي تااريخ إياداع دولاي
الحقاً للتاريخ الذي تنقضي فيه فترة األولوية.
2.64

الحاالت التي ال يجرى فيها الكشف كتابة

في الحااالت التاي يحصال فيهاا الجمهاور علاى المعلوماات بوسااطة كشاف شافهي أو اساتعمال أو
معرف في
عرض أو بأي وسائل أخرى غير مكتوبة ("الكشف غير المكتوب") قبل التاريخ المعني كما هو ّ
القاع اادة (1.64ب) ،واذا ك ااان ت اااريخ ذل ااك الكش ااف غي اار المكت ااوب مبين ااا ف ااي كش ااف مكت ااوب ج اارى ت ااوفيره
للجمهور في التاريخ المعني أو بعاده ،فاإن الكشاف غيار المكتاوب ال يعاد جازءا مان حالاة التقنياة الصاناعية
السااابقة ألغ اراض تطبيااق المااادة  )2(33و( .)3ومااع ذلااك ،يجااب أن يااذكر فااي تقرياار الفحااص التمهياادي
الدولي ذلك الكشف غير المكتوب بالطريقة المنصوص عليها في القاعدة .9.70
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3.64

بعض الوثائق المنشورة

في الحاالت التي يكون فيها أي طلب أو براءة جزءا من حالة التقنية الصناعية السابقة ألغراض
تطبيااق المااادة  )2(33و( ،)3لااو أنااه نشاار قباال التاااريخ المعنااي المشااار إليااه فااي القاعاادة  ،1.64ونشاار ذلااك
الطلااب أو تلااك الب اراءة فااي التاااريخ المعنااي أو بعااده بااالرغم ماان إيداعااه قباال هااذا التاااريخ أو المطالبااة فيااه
بأولوياة طلااب ساابق مااودع قبلاه ،فااإن ذلاك الطلااب المنشااور أو تلاك الباراءة المنشاورة ال يعااد جازءا ماان حالااة
التقنيااة الصااناعية السااابقة ألغ اراض تطبيااق المااادة  )2(33و( .)3ومااع ذلااك ،فإنااه يتعااين اإلشااارة إلااى ذلااك
الطل ااب أو تل ااك البا اراءة ف ااي تقري اار الفح ااص التمهي اادي ال اادولي عل ااى الوج ااه المنص ااوص علي ااه ف ااي القاع اادة
.10.70
القاعدة 65
النشاط االبتكاري أو عدم البداهة
1.65

العالقة بحالة التقنية الصناعية السابقة

ألغراض تطبيق المادة  ،)3(33يجب أن يأخذ الفحاص التمهيادي الادولي بعاين االعتباار العالقاة
القائمة بين أي مطلب محدد وحالة التقنية الصناعية السابقة ككل .ويجاب أال يأخاذ بعاين االعتباار العالقاة
بين المطلب والوثائق أو األجزاء منها كل على حدة فحسب ،بال كاذلك العالقاة باين المطلاب ومجموعاات مان
تلك الوثائق أو بعض األجزاء منها ،إن كانت هذه المجموعات بديهية في نظر رجل المهنة.
2.65

التاريخ المعني

ألغاراض تطبيااق المااادة  ،)3(33يكااون التاااريخ المعنااي لتقاادير النشاااط االبتكاااري (عاادم البداهااة) التاااريخ
المنصوص عليه في القاعدة .1.64
القاعدة 66
اإلجراءات الواجب اتخاذها
لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي
1.66

أساس الفحص التمهيدي الدولي

يجب إجراء الفحص التمهيدي الدولي على أساس الطلاب الادولي كماا أودع ماع م ارعااة
(أ)
الفقرات من (ب) إلى (د).
يج ااوز لم ااودع الطل ااب أن يق اادم أي تع ااديالت بن اااء عل ااى الم ااادة  34عن ااد إي ااداع طل ااب الفح ااص
(ب)
التمهيدي الدولي ،أو إلى أن يتم إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي مع مراعاة أحكام القاعدة (4.66ثانيا).
يجب أن ت خذ بعين االعتبار أي تعديالت تجرى بناء على المادة  19قبل إيداع طلب
(ج)
الفحص التمهيدي الدولي ألغراض ذلك الفحص ،ما لم يستعض عنها أو تعد الغياة بموجاب تعاديل يجارى
وفقا للمادة .34
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يجب أن ت خذ بعين االعتبار أي تعديالت تجرى بناء على المادة  19بعد إيداع طلاب
(د)
الفحااص التمهياادي الاادولي وأي تعااديالت تجاارى بناااء علااى المااادة  34وتقاادم إلااى إدارة الفحااص التمهياادي
الدولي مع مراعاة القاعدة (4.66ثانيا) ،ألغراض الفحص التمهيدي الدولي.
(د.ثانيا) تأخذ إدارة الفحص التمهيدي في حسبانها تصحيح خطأ سافر بناء على القاعادة 1.91
ألغراض الفحص التمهيدي الدولي ،شرط مراعاة القاعدة (4.66ثانيا).
البح
1.66

لاايس ماان الضااروري أن تكااون المطالااب المتعلقااة باخت ارعااات لاام ُيعا ّاد بشااأنها تقرياار عاان
(ه)
الدولي موضع فحص تمهيدي دولي.
(ثانياً)

الرأي المكتوب إلدارة البح الدولي

يكااون ال ارأي المكتااوب الااذي تعااده إدارة البح ا الاادولي بناااء علااى القاعاادة (43ثاني ااً)،1
(أ)
شا ا ا اارط م ارعا ا ا اااة الفق ا ا ا ارة (ب) ،بمثابا ا ا ااة رأي مكتا ا ا ااوب إلدارة الفحا ا ا ااص التمهيا ا ا اادي الا ا ا اادولي ألغ ا ا ا اراض
القاعدة (2.66أ).
يج ااوز إلدارة الفح ااص التمهي اادي ال اادولي أن تخط اار المكت ااب ال اادولي ب ااأن الفقا ارة (أ) ال
(ب)
تنطبااق علااى اإلج اراءات المتبعااة لااديها فيمااا يخااص اآلراء المكتوبااة التااي تعاادها إدارات الفحااص التمهياادي
الاادولي بناااء علااى القاعاادة (43ثاني ااً) ، 1كمااا هااي محااددة فااي اإلخطااار ،علااى أال ينطبااق اإلخطااار علااى
الحاااالت التااي يكااون فيهااا المكتااب الااوطني أو المنظمااة الحكوميااة الدوليااة الااذي يعماال بصاافة إدارة للبح ا
الاادول يعماال أيض ااً بصاافة إدارة للفحااص التمهياادي الاادولي .ويتااولى المكتااب الاادولي نشاار ذلااك اإلخطااار فااي
15
الجريدة في أقرب فرصة.
إذا كان الرأي المكتوب الذي أعدتاه إدارة البحا الادولي بنااء علاى القاعادة (43ثانيااً)1
(ج)
ال يعاد ،بموجااب إخطاار موجااه بنااء علااى الفقارة (ب) ،بمثاباة رأي مكتااوب إلدارة الفحاص التمهياادي الاادولي
ألغراض القاعدة (2.66أ) ،وجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي إخطار مودع الطلب بذلك كتابة.
تأخ ااذ إدارة الفحاااص التمهيااادي الااادولي فا ااي إط ا اار اإلج ا اراءات المنص ااوص عليهاااا فاااي
(د)
القاع ا ا اادة (2.66أ) ،بع ا ا ااين االعتب ا ا ااار الا ا ا ارأي المكت ا ا ااوب ال ا ا ااذي تع ا ا ااده إدارة البحا ا ا ا ال ا ا اادولي بن ا ا اااء عل ا ا ااى
القاعادة (43ثانيااً) 1حتااى إذا كاان الارأي المكتااوب ال يعتبار ،بموجااب إخطااار موجاه بناااء علااى الفقارة (ب)،
رأياً مكتوباً إلدارة الفحص التمهيدي الدولي ألغراض القاعدة (2.66أ).
1.66

(ثالثاً)

البح التكميلي

تجاري إدارة الفحاص التمهياادي الادولي بحثاا ("البحا التكميلاي") الساتطالع الوثااائق المشاار إليهااا
في القاعدة  64والتي نشرت أو أصبحت متاحة لإلدارة المذكورة إلجراء البح عقب التاريخ الذي أعد فياه
تقرير البح الدولي ،ما لم تعتبر أن بحثا من ذلك القبيل ال يخدم غرضا مفيدا .واذا اكتشفت اإلدارة وجود
أية من الحاالت المشار إليها في المادة  )3(34أو ( )4أو القاعادة  ،))(1.66فاال يشامل البحا التكميلاي
إال األجزاء الخاضعة للفحص التمهيدي الدولي من الطلب الدولي.
 15مالحظة الناشر :تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:
<.>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html
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2.66

الرأي المكتوب إلدارة الفحص التمهيدي الدولي
(أ)

إذا كانت إدارة الفحص التمهيدي الدولي:
""1

ترى أن إحدى الحاالت المشار إليها في المادة  )4(34قائمة،

""2

أو ترى أن تقرير الفحص التمهيدي الدولي ينبغي أن يكاون سالبيا بالنسابة إلاى
مطلب من المطالب على أساس أن االختراع المطلوب حمايته بمقتضاه ال يبدو
جديدا ،أو ال يبدو أنه ينطوي على نشاط ابتكاري (أي ال يبدو أنه غير بديهي)،
أو ال يبدو صالحا للتطبيق الصناعي،

""3

أو يتبين لها أن الطلب الدولي غير صحيح من حي
على المعاهدة أو هذه الالئحة التنفيذية،

الشكل أو المحتوى بنااء

""4

أو ترى أن ثمة تعاديال يتجااوز الكشاف عان االختاراع فاي الطلاب الادولي كماا تام
إيداعه،

""5

أو ترغب في أن ترفق بتقرير الفحص التمهيدي الدولي بعض المالحظات بشأن
وضوح المطالب أو الوصف أو الرساوم ،أو معرفاة ماا إذا كانات المطالاب تساتند
كليا إلى الوصف،

""6

أو ترى أن أحد المطالب يتعلق باختراع لام ُيع ّاد بشاأنه تقريار عان البحا الادولي
وقررت االمتناع عن مباشرة الفحص التمهيدي الدولي بشأن ذلك المطلب،

""7

أو تاارى أنااه ال يتااوفر لااديها كشااف عاان تسلساال للنووياادات أو الحاوامض األمينيااة
بشكل يسمح بإجراء فحص تمهيدي دولي مفيد،

وجب على اإلدارة المذكورة أن تخطر مودع الطلب بذلك كتابة .واذا كاان القاانون الاوطني للمكتاب الاوطني
الااذي يتصاارف كااإدارة للفحااص التمهياادي الاادولي ال ُيجيااز تحرياار المطالااب التابعااة المتعااددة بطريقااة مختلفااة
عن الطريقة المنصوص عليها في الجملتاين الثانياة والثالثاة للقاعادة (4.6أ) ،جااز إلدارة الفحاص التمهيادي
الاادولي أن تطبااق المااادة ()4(34ب) إذا لاام تكاان المطالااب محااررة بهااذه الطريقااة .وفااي هااذه الحالااة ،يجااب
عليها أن تخطر مودع الطلب بذلك كتابة.
(ب)

يجب علاى إدارة الفحاص التمهيادي الادولي أن تسارد األساباب وراء رأيهاا بالتفصاايل فاي

(ج)
بالتعديالت.

يجب دعوة ماودع الطلاب فاي اإلخطاار إلاى تقاديم رد كتاابي مصاحوب عناد الضارورة

اإلخطار.

يجااب أن تحاادد مهلااة الاارد فااي اإلخطااار .ويجااب أن تكااون المهلااة معقولااة حسااب كاال
(د)
حالة .ويجب أن تحدد عادة بشهرين اعتباا ار مان تااريخ اإلخطاار ،علاى أال تقال عان شاهر اعتباا ار مان ذلاك
التاريخ في أي حال من األحوال .واذا أرسل تقريار البحا الادولي واإلخطاار فاي آن واحاد ،وجاب أن تحادد
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المهلااة بشااهرين علااى األقاال ،اعتبااا ار ماان تاااريخ اإلخطااار .ويجااب أال تتجاااوز ثالثااة أشااهر اعتبااا ار ماان ذلااك
التاريخ.
(ه)

الرد على اإلخطار إذا التمس مودع الطلب ذلك قبل انقضائها.
يجوز تمديد مهلة ّ

الرد الرسمي على إدارة الفحص التمهيدي الدولي

3.66

يرد على دعوة إدارة الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في
(أ)
يجوز لمودع الطلب أن ّ
القاعدة (2.66ج) بإجراء التعاديالت أو بتقاديم الحجاج إن كاان ال يوافاق علاى وجهاة نظار اإلدارة الماذكورة،
أو بهاتين الوسيلتين ،حسب الحال.
(ب)

يجب تقديم الرد مباشرة إلدارة الفحص التمهيدي الدولي.

الفرص اإلضافية لتقديم التعديالت أو الحجج

4.66

يجاوز إلدارة الفحاص التمهيادي الادولي أن تصاادر أريااً مكتوبااً إضاافياً واحاداً أو أكثاار
(أ)
إن رغبت في ذلك .وتطبق القاعدتان  2.66و 3.66في هذه الحالة.
يجوز إلدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تمنح ماودع الطلاب ،بنااء علاى التمااس مناه،
(ب)
فرصة إضافية واحدة أو أكثر لتقديم التعديالت أو الحجج.
4.66

(ثانيا)

أخذ التعديالت والحجج وتصحيحات األخطاء السافرة بعين االعتبار

لاايس ماان الضااروري أن تأخااذ إدارة الفحااص التمهياادي الاادولي التعااديالت والحجااج وتصااحيحات
األخطاء السافرة بعين االعتبار إلصدار رأي مكتوب أو إعداد تقرير الفحص التمهيادي الادولي إذا تسالمتها
تل ااك اإلدارة أو ص اارحت به ااا أو أُخط اارت به ااا ،حس ااب االقتض اااء ،بع ااد الش ااروع ف ااي تحري اار ذل ااك الا ارأي أو
التقرير.
5.66

التعديالت

كاال تغيياار فااي المطالااب أو الوصااف أو الرسااوم ،بمااا فااي ذلااك كاال حااذف فااي المطالااب أو حااذف
مقاطع من الوصف أو إسقاط بعض الرسوم ،خالف تصويب األخطاء السافرة ،يعد تعديال.
6.66

االتصاالت غير الرسمية بمودع الطلب

يجااوز إلدارة الفحااص التمهياادي الاادولي أن تتصاال بمااودع الطلااب فااي أي وقاات كااان بصااورة غياار
رسمية إما هاتفيا أو كتابة أو بإجراء مقابلة شخصية معه .ويجوز لها أن تقرر إن كانات ترغاب فاي مقابلاة
مودع الطلب أكثر من مرة بناء على التماس منه ،أو ترغب في الرد على أي كتاب غير رسمي وارد منه.
7.66

صورة وترجمة عن الطلب السابق المطالب بأولويته

إذا كاناات إدارة الفحااص التمهياادي الاادولي فااي حاج ااة إلااى صااورة عاان الطلااب الس ااابق
(أ)
المطالب بأولويته في الطلب الدولي ،وجب على المكتب الدولي أن يرسل تلك الصورة إلى اإلدارة الماذكورة
بناااء علااى التماااس منهااا ،فااي أقاارب فرصااة .واذا لاام تقاادم هااذه الصااورة إلدارة الفحااص التمهياادي الاادولي ألن
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مااودع الطلااب لاام يتقيااد بأحكااام القاعاادة  ،1.17واذا لاام يكاان ذلااك الطلااب السااابق قااد أودع لاادى تلااك اإلدارة
بصفتها مكتباً وطنياً أو لم تكن وثيقة األولوية متاحة لتلاك اإلدارة انطالقااً مان مكتباة رقمياة وفقااً للتعليماات
اإلدارية ،جاز وضع تقرير الفحص التمهيدي الدولي كما لو لم يطالَب باألولوية.
إذا كان الطلب المطالب بأولويته في الطلب الدولي محر ار بلغة خالف اللغة أو اللغات
(ب)
المعمول بها في إدارة الفحص التمهيدي الدولي ،جاز لإلدارة المذكورة أن تادعو ماودع الطلاب إلاى أن يقادم
لها ترجمة إلى هذه اللغة أو إحدى هذه اللغات خاالل شاهرين مان تااريخ الادعوة ،إذا كانات صاحة المطالباة
باألولوية ت ثر في تكوين الرأي المشار إليه في المادة  .)1(33واذا لام تقادم الترجماة فاي هاذه المهلاة ،جااز
وضع تقرير الفحص التمهيدي الدولي كما لو لم يطالَب باألولوية.
8.66

شكل التعديالت

على مودع الطلب ،عند تعديل الوصاف أو الرساوم ،أن يقادم ورقاة بديلاة عان كال ورقاة
(أ)
ماان الطلااب الاادولي تكااون مختلفااة عاان الورقااة المودعااة سااابقا بساابب أي تعااديل ،بشاارط م ارعاااة الفقارة (ب).
ويتعااين أن تكااون الورقااة أو األوراق البديلااة مصااحوبة بكتاااب يلفاات النظاار إلااى الفااروق بااين األوراق المبدلااة
واألوراق البديلااة ويب ا ّاين أس اااس التعااديالت المدخل ااة عل ااى الطلااب كم ااا أودع ،وم اان المستحساان أيض ااا ش اارح
أسباب التعديل.
إذا أريا ااد بالتعا ااديل حا ااذف بعا ااض المقا اااطع أو إدخا ااال بعا ااض التغيي ا ارات أو اإلضا ااافات
(ب)
الطفيفة ،جاز تقديم الورقة البديلة المشار إليها في الفقرة (أ) في شكل صورة عن الورقة المعنية من الطلاب
الدولي والمتضمنة للتغييرات أو اإلضافات ،شرط أال يمس ذلك من وضوح الورقة وامكانية نسخها مباشارة.
واذا ترتب على تعاديل ماا إلغااء ورقاة بالكامال ،وجاب إباالغ التعاديل فاي كتااب مان المستحسان أن يتضامن
أيضا شرحا ألسباب التعديل.
تطبااق القاعاادة  5.46مااع مااا يل ازم ماان تبااديل .وتح ا ّل كاال
(ج)
عنااد تعااديل مطالااب الحمايااةّ ،
المقدمة بناء على القاعدة  5.46وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقارة ،محا ّل جمياع
مطالب الحمايةّ ،
المعدلة سابقا وفقا للمادتين  19أو  ،34حسب الحال.
مطالب الحماية المودعة أصال أو
ّ
القاعدة 67
موضوع الفحص بناء على المادة ()4(34أ)""1
1.67

تعريف

ال تلتزم أي إدارة للفحص التمهيدي الدولي بإجراء الفحاص التمهيادي الادولي ألي طلاب دولاي أو
أي جزء منه يكون موضوعه أحد الموضوعات اآلتية:
""1

النظريات العلمية والرياضية؛

" "2األصاناف النباتياة أو الساالالت الحيوانياة أو الط ارئاق البيولوجياة أساساا السااتوالد
النباتات والحيوانات خالف الطرائق الميكروبيولوجية والمنتجات المستحضرة بتلك الطرائق؛
""3
الذهنية الصرفة أو اللعب؛

الخطااط أو المبااادئ أو المناااهج الراميااة إلااى عقااد الصاافقات أو إنجاااز األعمااال
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التشخيص؛

""4

من ا اااهج ع ا ااالج جس ا اام اإلنس ا ااان أو الحيا ا اوان بالج ارح ا ااة أو التطبي ا ااب ،وك ا ااذلك من ا اااهج

""5

مجرد تقديم المعلومات؛

" "6ب ارامج الحاسااوب إن كاناات إدارة الفحااص التمهياادي الاادولي غياار مجه ازة إلج اراء
فحص تمهيدي دولي لهذه البرامج.
القاعدة 68
انعدام وحدة االختراع (الفحص التمهيدي الدولي)
1.68

عدم الدعوة إلى الحد من المطالب أو الدفع

إذا رأت إدارة الفحااص التمهياادي الاادولي أن شاارط وحاادة االخت اراع لاام يسااتوف ،وقااررت أال تاادعو
مااودع الطلااب إلااى الحااد ماان المطالااب أو دفااع رسااوم إضااافية ،تعااين عليهااا أن تجااري الفحااص التمهياادي
الدولي بالنسبة إلى الطلب الادولي بأكملاه ماع م ارعااة الماادة ()4(34ب) والقاعادة (1.66ه) ،علاى أن تُباين
فااي أي رأي مكتاوب وفااي تقرياار الفحااص التمهياادي الاادولي أنهااا تاارى أن شاارط وحاادة االختاراع لاام يسااتوف،
وتحدد أسباب ذلك.
2.68

الدعوة إلى الحد من المطالب أو الدفع

إذا رأت إدارة الفحااص التمهياادي الاادولي أن شاارط وحاادة االخت اراع لاام يسااتوف ،وقااررت أن تاادعو
مودع الطلب إلى الحد من المطالب أو دفع رسوم إضافية حسب اختيااره ،تعاين عليهاا أن تب ّاين فاي الادعوة
ما يلي:

الدولي؛

""1

للحد من المطالب تتمشى في نظرها مع ذلك الشرط؛
إمكانية واحدة على األقل ّ

""2

واألسباب التي دفعتها إلى القول بأن شرط وحدة االختراع لم يستوف في الطلاب

""3

ودعوة المودع إلى االمتثال للدعوة في غضون شهر اعتبا ار من تاريخ الدعوة؛

""4

ومقدار الرسوم اإلضافية المطلوب دفعها ،إن اختار المودع ذلك؛

" "5ودع ااوة الم ااودع إل ااى دف ااع رس اام ال ااتحفظ المش ااار إلي ااه ف ااي القاع اادة (3.68ه) ف ااي
غضون شهر اعتبا ار من تاريخ الدعوة ،ومقدار ذلك الرسم.
3.68

الرسوم اإلضافية

تحدد إدارة الفحص التمهيدي الدولي المختصة مقدار الرسوم اإلضافية المفروضة على
(أ)
الفحص التمهيدي الدولي والمنصوص عليها في المادة ()3(34أ).
يجااب دفااع الرسااوم اإلضااافية المفروضااة علااى الفحااص التمهياادي الاادولي والمنصااوص
(ب)
عليها في المادة ()3(34أ) إلى إدارة الفحص التمهيدي الدولي مباشرة.
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يجااوز لمااودع الطلااب أن ياادفع الرسااوم اإلضااافية مااع إبااداء تحفظاتااه ،أي أن يتقاادم فااي
(ج)
الوقت ذاته بإعالن مسبب إلثبات أن الطلب الدولي يتمشاى ماع شارط وحادة االختاراع أو أن مقادار الرساوم
اإلضااافية المطلااوب مبااالغ فيااه .وتنظاار فااي الااتحفظ هيئااة للمراجعااة تنشااأ فااي إطااار إدارة الفحااص التمهياادي
الاادولي .فااإن رأت الهيئااة أن الااتحفظ لااه مااا يباارره تعااين عليهااا أن تااأمر باارد الرسااوم اإلضااافية كليااا أو جزئيااا
لمودع الطلب .ويرفاق ناص كال مان الاتحفظ والقارار المتخاذ بهاذا الصادد بتقريار الفحاص التمهيادي الادولي،
وتخطر به المكاتب المختارة ،بناء على التماس من مودع الطلب.
يجوز أن تضم هيئة المراجعة المشار إليها في الفقرة (ج) ،ضمن عضويتها ،الشاخص
(د)
الذي اتخذ القرار محل التحفظ ،على أال تقتصر العضوية على ذلك الشخص.
يجااوز إلدارة الفحااص التمهياادي الاادولي أن تفاارض تسااديد رسااما لهااا أو لفائاادتها مقاباال
(ه)
فحص التحفظ المشار إليه في الفقرة (ج) .واذا لم يدفع المودع أي رسم مطلوب مقابل التحفظ في غضون
المهلة المنصوص عليها في القاعدة  ،"5"2.68يعتبر الاتحفظ كماا لاو يكان وتتاولى إدارة الفحاص التمهيادي
ويارد رسام الاتحفظ إلاى الماودع إذا رأت هيئاة المراجعاة المشاار إليهاا فاي الفقارة (ج) أن
الدولي إعالن ذلكُ .
للتحفظ ما يبرره كليا.
4.68

اإلجراءات المتخذة في حالة الحد من المطالب على وجه غير كاف

إذا حا ّاد المااودع ماان المطالااب علااى وجااه غياار كاااف السااتيفاء شاارط وحاادة االخت اراع ،وجااب علااى
إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تتخذ اإلجراءات المنصوص عليها في المادة ()3(34ج).
5.68

االختراع الرئيسي

في حالة التردد في تحديد االختاراع الرئيساي ألغاراض تطبياق الماادة ()3(34ج) ،يجاب النظار إلاى
االختراع المذكور أوال في المطالب على أنه االختراع الرئيسي.
القاعدة 69
بدء الفحص التمهيدي الدولي والمهلة المحددة له
1.69

بدء الفحص التمهيدي الدولي

م ااع م ارع اااة أحك ااام الفقا ارات م اان (ب) إل ااى (ه) ،يتع ااين عل ااى إدارة الفح ااص التمهي اادي
(أ)
الدولي أن تبدأ الفحص المذكور عندما يتوفر لديها كل ما يلي:
""1

طلب الفحص التمهيدي الدولي

""2

والمبلااغ المسااتحق (بالكاماال) لرساام المعالجااة ورساام الفحااص التمهياادي ،بمااا فااي
ذل ا ااك رس ا اام ال ا اادفع المت ا ااأخر المنص ا ااوص علي ا ااه ف ا ااي القاع ا ااد (58ثانيا ا ااً) ،2عن ا ااد
االقتضاء؛

""3

وإما تقرير البح الدولي أو اإلعالن الذي تصدره إدارة البحا الادولي بنااء علاى
المااادة ()2(17أ) بعاادم اعتزامهااا أن تعااد تقري ا اًر للبح ا الاادولي ،وال ارأي المكتااوب
المعد بناء على القاعدة (43ثانياً)،1
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على أن إدارة الفحص التمهيدي الدولي ال تبدأ الفحص التمهيادي الادولي قبال انقضااء المهلاة المطبقاة بنااء
على القاعدة (54ثانياً)(1أ) ما لم يلتمس مودع الطلب صراحة بدء الفحص قبل ذلك.
إذا ك ااان المكت ااب ال ااوطني أو المنظم ااة الحكومي ااة الدولي ااة ال ااذي يعم اال بص اافته إدارة
(ب)
للبح ا الاادولي يعماال أيض ااً بصاافته إدارة للفحااص التمهياادي الاادولي ،جاااز باادء الفحااص التمهياادي الاادولي
والبح ا الاادولي فااي الوقاات ذاتااه ،إن رغااب فااي ذلااك المكتااب الااوطني أو المنظمااة الحكوميااة الدوليااة وشاارط
مراعاة أحكام الفقرتين (د) و(ه).
(ب.ثانياً) إذا كاان المكتاب الاوطني أو المنظماة الحكومياة الدولياة الاذي يعمال بصافة إدارة للبحا
الدولي وادارة للفحص التمهيدي الدولي ،وفقاً للفقرة (ب) ،يرغب في بادء الفحاص التمهيادي الادولي والبحا
ال اادولي ف ااي الوق اات ذات ااه وك ااان يعتب اار أن ك اال الش ااروط المش ااار إليه ااا ف ااي الم ااادة ()2(34ج)" "1إل ااى ""3
مسااتوفاة ،لاايس ماان الضااروري أن يعااد المكتااب الااوطني أو المنظمااة الحكوميااة الدوليااة ،بصاافته إدارة للبحا
الدولي ،رأياً مكتوباً بناء على القاعدة (43ثانياً).1
إذا تضامن البيااان عاان التعااديالت إشااارة إلااى أن التعااديالت التااي تجاارى وفقااا للمااادة 19
(ج)
ت خ ااذ بع ااين االعتب ااار (القاع اادة (9.53أ)" ،)"1وج ااب عل ااى إدارة الفحا اص التمهي اادي ال اادولي أال تب اادأ ذل ااك
الفحص قبل أن تتسلم صورة عن هذه التعديالت.
إذا تضاامن البيااان عاان التعااديالت إشااارة إلااى أنااه يتعااين تأجياال باادء الفحااص التمهياادي
(د)
الدولي (القاعدة (9.53ب)) ،تعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أال تبدأ الفحص المذكور قبل
""1

أن تتسلم صورة عن التعديالت التي تجرى وفقا للمادة ،19

""2

أو أن تتساالم إشااعا ار ماان المااودع يفيااد أنااه ال يرغااب فااي إجاراء أي تعااديالت وفقااا
للمادة ،19

""3

أو أن تنقضي المهلة المطبقة بناء على القاعدة .1.46

على أن ي خذ بالشرط الذي يستوفى أوال.
إذا تضمن البيان عن التعديالت إشاارة إلاى أن التعاديالت التاي أجريات وفقاا للماادة 34
(ه)
قااد قاادمت مااع طلااب الفحااص التمهياادي الاادولي (القاعاادة (9.53ج)) علمااا بأنهااا لاام تقاادم ،وجااب علااى إدارة
الفحااص التمهياادي الاادولي أال تباادأ ذلااك الفحااص قباال أن تتساالم التعااديالت أو تنقضااي المهلااة المحااددة فااي
الدعوة المشار إليها في القاعدة (1.60ز) ،على أن ي خذ بالشرط الذي يستوفى أوال.
2.69

المهلة المحددة للفحص التمهيدي الدولي
تبلغ المهلة المحددة إلعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي:
""1

 28شه ار اعتبا ار من تاريخ األولوية،

""2

أو س ااتة أش ااهر اعتب ااا ار م اان الموع ااد المنص ااوص علي ااه ف ااي القاع اادة  1.69لب اادء
الفحص التمهيدي الدولي،
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""3

أو ستة أشهر اعتبا ار من التاريخ الذي تستلم فيه إدارة الفحاص التمهيادي الادولي
الترجمة المقدمة بناء على القاعدة ،2.55

على أن ي خذ بالمهلة التي تنقضي أخيرا.
القاعدة 70
التقرير التمهيدي الدولي عن األهلية للبراءة
إلدارة الفحص التمهيدي الدولي (تقرير الفحص التمهيدي الدولي)
1.70

تعريف
ألغراض تطبيق هذه القاعدة ،يقصد بكلمة "التقرير" تقرير الفحص التمهيدي الدولي.

2.70

أساس التقرير
(أ)

إذا جرى تعديل المطالب ،وجب وضع التقرير على أساس المطالب كما تم تعديلها.

إذا وضااع التقرياار كمااا لااو ل اام تااتم المطالبااة باألولويااة وفقااا للقاع اادة (7.66أ) أو (ب)،
(ب)
وجب تحديد ذلك في التقرير.
إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن ثمة تعديال يتجاوز الكشف الوارد في الطلب
(ج)
الاادولي كمااا أودع ،وجااب وضااع التقرياار كمااا لااو لاام يكاان ذلااك التعااديل قااد أجااري ،وتحديااد ذلااك فااي التقرياار.
ويجااب بيااان األسااباب التااي دعاات اإلدارة سااالفة الااذكر إلااى اعتبااار أن التعااديل يتجاااوز الوصااف المكشااوف
عنه.
(ج.ثانيا) إذا جرى تعديل المطالب أو الوصف أو الرسوم ولكن الورقة أو األوراق البديلاة لام تكان
مصا ااحوبة بكتا اااب يبا ا ّاين أسا اااس التعا ااديل الما اادخل علا ااى الطلا ااب كما ااا أودع ،حسا ااب ما ااا تقتضا اايه القاعا اادة
(5.46ب)" ،"3أو القاعاادة  "3"5.46المطبقااة بموجااب القاعاادة (8.66ج) ،أو القاعاادة (8.66أ) ،حسااب مااا
يبين ذلك في التقرير.
يجر التعديل ،على أن ّ
ينطبق ،جاز إعداد التقرير كما لو لم َ
عد بشأنها تقرير عن البح
(د)
إذا تعلقت المطالب باختراعات لم ُي ّ
موضع فحص تمهيدي دولي ،وجب بيان ذلك في تقرير الفحص التمهيدي الدولي.

الدولي ولم تكن بالتالي

إذا أُخااذ تصااحيح خطااأ سااافر بعااين االعتبااار بناااء علااى القاعاادة  ،1.66وجااب أن يبا ّاين
(ه)
التقرير ذلك .واذا لام ي خاذ خطاأ ساافر بعاين االعتباار وفقاا للفقارة (4.66ثانياا) ،وجاب أن يباين التقريار ذلاك
إن أمك اان .وان اس ااتحال ،تت ااولى إدارة الفح ااص التمهي اادي ال اادولي إخط ااار المكت ااب ال اادولي ب ااذلك ويتص اارف
المكتب الدولي حسب ما هو منصوص عليه في التعليمات اإلدارية.
يبااين التقرياار تاااريخ إج اراء البح ا
(و)
هذا البح التكميلي لم ينجز.

التكميلااي بموجااب القاعاادة (1.66ثالثااا) ،أو يااذكر أن
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3.70

التحديد

تحدد في التقرير إدارة الفحص التمهيدي الدولي التاي وضاعته ببياان اسام تلاك اإلدارة ،ويحادد فياه
أيضا الطلب الدولي ببيان رقمه واسم المودع وتاريخ اإليداع الدولي.
4.70

التواريخ
يبين في التقرير

5.70

""1

تاريخ تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي؛

""2

وتاريخ التقرير ،على أن يكون ذلك التاريخ تاريخ إتمام التقرير.

التصنيف

يذكر فاي التقريار مان جدياد التصانيف المباين بنااء علاى القاعادة  3.43إن وافقات علياه
(أ)
إدارة الفحص التمهيدي الدولي.
واال ،تعااين علااى إدارة الفحااص التمهياادي الاادولي أن تبااين فااي التقرياار التصاانيف الااذي
(ب)
تراه صحيحا بناء على التصنيف الدولي للبراءات على األقل.
6.70

البيان الصادر بناء على المادة )2(35

يتلخص البيان الوارد ذكره فاي الماادة  )2(35فاي كلماة "نعام" أو "ال" ،أو فاي أي مقابال
(أ)
لهما باللغة التي حرر بها التقرير ،أو في أي إشارة مالئمة أخرى منصوص عليها فاي التعليماات اإلدارياة،
علااى أن يصااحب عنااد الضاارورة بالنصااوص المستشااهد بهااا واإليضاااحات والمالحظااات المشااار إليهااا فااي
الجملة األخيرة من المادة .)2(35
إذا لم يستوف أحد المعايير الثالثة المشار إليها فاي الماادة ( )2(35أي الجادة والنشااط
(ب)
االبتكااري (عاادم البداهااة) وامكانيااة التطبياق الصااناعي) ،كااان البيااان سالبيا .واذا اسااتوفي معيااار أو معياااران
من تلك المعايير ،كل على حدة ،وجب أن يحدد في التقرير المعيار المستوفى أو المعياران المستوفيان.
7.70

النصوص المستشهد بها بناء على المادة )2(35

تذكر في التقرير الوثائق التي تعد مفيدة لدعم البيان الصادر بناء على المادة ،)2(35
(أ)
س اواء كاناات تلااك الوثااائق مااذكورة فااي تقرياار البح ا الاادولي أو لاام تكاان .وال يااذكر فااي التقرياار ماان الوثااائق
المذكورة في تقرير البح الدولي إال ما تعتبره إدارة الفحص التمهيدي الدولي مفيدا.
(ب)

تطبق أحكام القاعدة (5.43ب) و(ه) على التقرير أيضا.
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8.70

اإليضاحات المقدمة بناء على المادة )2(35

يجب أن تتضمن التعليمات اإلدارياة التوجيهاات الواجاب اتباعهاا فاي الحااالت التاي تتطلاب تقاديم
اإليضاحات المشار إليها في المادة  )2(35والحاالت التي تتطلب عدم تقديمها ،وكذلك التوجيهات الالزمة
فيما يتعلق بشكل تلك اإليضاحات .ويجب أن تستند التوجيهات إلى المبادئ اآلتية:
المطالب؛

""1

يج ااب تق ااديم اإليض اااحات كلم ااا ك ااان البي ااان س االبيا بالنس اابة إل ااى أي مطل ااب م اان

" "2يجااب تقااديم اإليضاااحات كلمااا كااان البيااان إيجابيااا ،مااا لاام يكاان ماان السااهل تخياال
األسباب التي استدعت االستشهاد بإحدى الوثائق باالطالع على الوثيقة المستشهد بها؛
" "3يجااب تقااديم اإليضاااحات بوجااه عااام بالنساابة إلااى الحالااة المنصااوص عليهااا فااي
الجملة األخيرة من القاعدة (6.70ب).
9.70

الكشف غير المكتوب

يجب ذكر كل كشف غير مكتوب يشاار إلياه فاي التقريار بنااء علاى القاعادة  ،2.64ببياان نوعاه،
والتاااريخ الااذي أُتاايح فيااه للجمهااور االطااالع علااى الكشااف المكتااوب الااذي يشااير إلااى الكشااف غياار المكتااوب،
والتاريخ الذي حد فيه علنا ذلك الكشف.
10.70

بعض الوثائق المنشورة

يجا ااب ذكا اار كا اال الطلبا ااات المنشا ااورة وكا اال الب ا اراءات التا ااي يشا ااار إليها ااا فا ااي التقريا اار بنا اااء علا ااى
القاعدة  ،3.64مع بيان تااريخ النشار وتااريخ اإلياداع وتااريخ األولوياة المطالاب بهاا (إن وجادت) .وبالنسابة
إلى تاريخ األولوية ،يجوز أن يبيَّن في التقرير أن إدارة الفحص التمهيادي الادولي تارى أناه لام يطالاب باذلك
التاريخ على الوجه الصحيح.
11.70

بيان التعديالت

يبين في التقرير ما إذا أجريت بعاض التعاديالت لادى إدارة الفحاص التمهيادي الادولي .واذا ترتاب
على أي تعديل حذف ورقة كاملة ،وجب تحديد ذلك في التقرير.
12.70

ذكر بعض أوجه النقص ومسائل أخرى
إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي في الوقت الذي تعد فيه التقرير:

" "1أن الطلا ا ااب الا ا اادولي يحت ا ا ااوي علا ا ااى بع ا ا ااض أوجا ا ااه الا ا اانقص المش ا ا ااار إليها ا ااا ف ا ا ااي
القاعدة (2.66أ)" ،"3وجب عليها أن تبين ذلك الرأي في التقرير ،وأن تبرر رأيها،
" "2أن الطلا ا ااب الا ا اادولي يسا ا ااتدعي إبا ا ااداء إحا ا اادى المالحظا ا ااات المشا ا ااار إليها ا ااا فا ا ااي
القاعدة (2.66أ)" ،"5جاز لها أن تبين ذلك الرأي في التقرير ،وأن تبرر رأيها؛
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" "3أن إحدى الحاالت المشار إليها في المادة  )4(34قائمة ،وجاب عليهاا أن تباين ذلاك
الرأي في التقرير ،وأن تبرر رأيها؛
" "4أن كشاافا عاان تسلساال للنووياادات أو الح اوامض األمينيااة غياار متااوفر لااديها فااي
شكل يسمح بإجراء فحص تمهيدي دولي مفيد ،وجب عليها أن تبين ذلك في التقرير.

مالحظات بشأن وحدة االختراع

13.70

يب ااين ف ااي التقري اار م ااا إذا ك ااان م ااودع الطل ااب ق ااد دف ااع رس ااوما إض ااافية مقاب اال الفح ااص التمهي اادي
ال اادولي ،أو م ااا إذا ت اام الح ااد م اان الطل ااب ال اادولي أو الفح ااص التمهي اادي ال اادولي بن اااء عل ااى الم ااادة .)3(34
وفضال عن ذلك ،إذا أجري الفحص التمهيدي الدولي على أساس مطالب تم الحد منها (الماادة ()3(34أ))
أو على أساس االختراع الرئيسي فقط (المادة ()3(34ج)) ،وجب أن تبين في التقرير أجزاء الطلب الادولي
التااي كاناات موض ااع الفحااص التمهي اادي الاادولي واألجا ازاء التااي لاام تك اان موضااع ذل ااك الفحااص .ويج ااب أن
يتضمن التقرير البيانات المنصوص عليها في القاعدة  ،1.68إذا قررت إدارة الفحص التمهيدي الادولي أال
تدعو المودع إلى الحد من المطالب أو دفع الرسوم اإلضافية.

الموظف المصرح له

14.70

يجب أن يبين في التقرير اسم موظف إدارة الفحص التمهيدي الدولي المس ول عن ذلك التقرير.

الشكل  -العنوان

15.70

(أ)

تحدد الشروط المادية لشكل التقرير في التعليمات اإلدارية.

يكون للتقرير العنوان التالي" :التقرير التمهيدي الدولي عن األهلية للبراءة (الفصل
(ب)
الثاني في معاهدة التعاون بشأن البراءات)" مع بيان بأنه تقرير الفحص التمهيدي الدولي الذي وضعته
إدارة الفحص التمهيدي الدولي.

مرفقات التقرير

16.70
(أ)

تُرفق بالتقرير الورقات البديلة والكتب التالية:

" "1كل ورقة بديلة مشار إليها في القاعدة  8.66وتحتوي على تعديالت أجريت بناء
عل ااى الم ااادة  34وك اال كت اااب مش ااار إلي ااه ف ااي القاع اادة (8.66أ) والقاع اادة (8.66ب) والقاع اادة (5.46ب)
المطبقة بموجب القاعدة (8.66ج)؛
" "2وكاال ورقااة بديلااة مشااار إليهااا فااي القاعاادة  5.46وتحتااوي علااى تعااديالت أجرياات
بناء على المادة  19وكل كتاب مشار إليه في القاعدة 5.46؛
" "3وكال وثيقاة بديلاة مشااار إليهاا فاي القاعاادة  4.26المطبقاة بموجاب القاعاادة 2.91
تصرح به تلك اإلدارة بناء على القاعدة (1.91ب)" "3وكال كتااب مشاار
وتحتوي على تصحيح خطأ سافر ّ
إليه في القاعدة  4.26المطبقة بموجب القاعدة 2.91؛
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ماا لاام يسااتعض عاان الورقااة البديلاة أو تُعتباار ملغاااة بموجااب أوراق بديلااة الحقاة أو بتعااديل مفاااده إلغاااء ورقااة
بكاملها بناء على القاعدة (8.66ب)؛
" "4وك ّل ورقة وكتاب يتعلق بتصحيح خطأ سافر لم ي خاذ بعاين االعتباار بنااء علاى
القاعدة (4.66ثانيا) ،في حال كان التقرير يحتوي على البيان المشار إليه في القاعدة (2.70ه).
بااالرغم ماان الفق ارة (أ)ُ ،يرفااق بااالتقرير أيضااا كاال ورقااة بديلااة مسااتعاض عنهااا أو ملغاااة
(ب)
ومشااار إليهااا فااي تلااك الفقارة وكاال كتاااب مشااار إليااه فااي تلااك الفقارة ويتعلااق بتلااك الورقااة البديلااة المسااتعاض
عنها أو الملغاة ،في الحالتين التاليتين:
" "1إذا رأت إدارة الفحااص التمهياادي الاادولي أن التعااديل الااذي مفاااده االستعاضااة أو
اإللغاء إنما يتجاوز الكشف الوارد في الطلب الدولي كما تم إيداعه وأن التقرير يتضمن البياان المشاار إلياه
في القاعدة (2.70ج)؛
" "2إذا لاام يكاان التعااديل المعنااي الااذي مفاااده االستعاضااة أو اإللغاااء مصااحوبا بكاتااب
أعد التقرير كما لو لم يجر التعديل ويتضمن البياان المشاار
يبين أساس التعديل في الطلب كما تم إيداعه و ّ
ّ
إليه في القاعدة (2.70ج.ثانيا).
وفي هذه الحالاة ،ي َّشار علاى الورقاة البديلاة المساتعاض عنهاا أو الملغااة علاى الوجاه المنصاوص علياه فاي
التعليمات اإلدارية.
17.70

اللغة التي يحرر بها التقرير والمرفقات

يوضااع التقرياار وكاال مرفااق باللغااة التااي ينشاار بهااا الطلااب الاادولي المتعلااق بهمااا أو بلغااة ترجمااة
الطلب الدولي ،إذا بوشر الفحص التمهيدي الدولي ،وفقا للقاعدة  ،2.55باالستناد إلى تلك الترجمة.
القاعدة 71
إرسال تقرير الفحص التمهيدي الدولي
1.71

المرسل إليه

ترسل إدارة الفحص التمهيدي الدولي صورة عن تقرير الفحص التمهيدي الدولي وعن مرفقاته إن
وجدت في اليوم ذاته إلى كل من المكتب الدولي ومودع الطلب.
2.71

صورة عن الوثائق المستشهد بها

يجااوز تقااديم الطلااب المشااار إليااه بن ااء علااى المااادة  )4(36فااي أي وقاات خااالل ساابع
(أ)
سنوات من تاريخ اإليداع الدولي للطلب الدولي موضع التقرير.
قدم الطلب (مودع
(ب)
يجوز إلدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تشترط على الطرف الذي ّ
الطلب أو المكتب المختار) دفع مصاريف إعداد الصور وارسالها بالبريد .ويحدد مقادار هاذه المصااريف
فااي االتفاقااات المشااار إليهااا فااي المااادة  )2(32والمعقااودة بااين إدارات الفحااص التمهياادي الاادولي والمكتااب
الدولي.
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(ج)

[تحذف]

يجوز إلدارة الفحص التمهيدي الدولي أن توكل المهمات المشاار إليهاا فاي الفقارتين (أ)
(د)
و(ب) إلى أي هيئة أخرى تتحمل المس ولية أمامها.
القاعدة 72
ترجمة تقرير الفحص التمهيدي الدولي
والرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي

اللغات

1.72

يجااوز لكاال دولااة مختااارة أن تقضااي بااأن يتاارجم تقرياار الفحااص التمهياادي الاادولي المعااد
(أ)
بلغة خالف اللغة الرسمية أو إحدى اللغات الرسمية المعمول بها في مكتبها الوطني إلى اللغة اإلنكليزية.
(ب)

يبلَّغ ذلك الشرط للمكتب الدولي الذي يتعين عليه أن ينشره في الجريدة في أقرب فرصة.

إعداد صور عن الترجمات لمودع الطلب

2.72

علااى المكتااب الاادولي أن يرساال صااورة عاان ترجمااة تقرياار الفحااص التمهياادي الاادولي المشااار إليهااا
فااي القاعاادة (1.72أ) إل ااى مااودع الطل ااب فااي الوق اات ذاتااه ال ااذي يرساال في ااه تلااك الترجم ااة إلااى المكت ااب أو
المكاتب المختارة المعنية باألمر.
2.72

(ثانياً)

ترجمة الرأي المكتوب إلدارة البح الدولي كما هو مُعدّ بناء على القاعدة (43ثانياً)1

يت اارجم الا ارأي المكت ااوب ال ااذي تع ااده إدارة البحا ا ال اادولي بن اااء عل ااى القاع اادة (43ثانيا ااً) 1بمعرف ااة
المكتب الدولي أو تحت مس وليته ،بناء على التماس من المكتب المختار المعني ،في الحالة المشار إليهاا
فااي القاعاادة (2.73ب)" ."2ويرساال المكتااب الاادولي صااورة عاان الترجمااة إلااى المكتااب المختااار المعنااي فااي
غضون شهرين من تاريخ تسلم التماس الترجمة ،ويرسل صورة إلى مودع الطلب في الوقت ذاته.
3.72

مالحظات بشأن الترجمة

يجااوز لمااودع الطلااب أن يعا ّاد مالحظااات مكتوبااة بشااأن صااحة ترجمااة تقرياار الفحااص التمهياادي
ال اادولي أو الا ارأي المكت ااوب ال ااذي أعدت ااه إدارة البحا ا ال اادولي بن اااء عل ااى القاع اادة (43ثانيا ااً) .1ويج ااب علي ااه
أن يرسل صورة عن مالحظاته إلى كل مكتب من المكاتب المختارة المعنية باألمر والى المكتب الدولي.
القاعدة 73
إرسال تقرير الفحص التمهيدي الدولي
أو الرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي
1.73

إعداد الصور

يش ا اارف المكت ا ااب ال ا اادولي عل ا ااى إع ا ااداد ص ا ااور ع ا اان الوث ا ااائق الت ا ااي يج ا ااب إرس ا ااالها بن ا اااء عل ا ااى
المادة ()3(36أ).
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2.73

إرسال الوثائق إلى المكاتب المختارة

(أ)
يرسل المكتب الدولي الوثائق بناء على المادة ()3(36أ) إلى كال مكتاب مختاار وفقااً
للقاعدة (93ثانياً) 1على أال يكون ذلك قبل انقضاء  30شه اًر اعتبا اًر من تاريخ األولوية.
إذا قدم مودع الطلب إلى أحد المكاتب المختارة طلباً صريحاً بناء على الماادة ،)2(40
(ب)
وجب على المكتب الدولي أن يباشر ما يلي بناء على طلب ذلك المكتب أو مودع الطلب:
" "1أن يرسل الوثائق بناء على المادة ()3(36أ) إلى ذلك المكتب في أقارب فرصاة،
إذا كان تقرير الفحص التمهيدي الدولي قد أرسل إلى المكتب الدولي بناء على القاعدة 1.71؛
" "2أن يرسل صاورة عان الارأي المكتاوب الاذي أعدتاه إدارة البحا الادولي بنااء علاى
القاعدة (43ثانياً) 1إلى ذلك المكتب في أقرب فرصة ،إذا لم يكن تقرير الفحص التمهيدي الدولي قد أرسل
إلى المكتب الدولي بناء على القاعدة .1.71
إذا كان مودع الطلب قد سحب طلب الفحاص التمهيادي الادولي أو أي مان االختياارات
(ج)
أو كلها ،وجب مع ذلك إرسال الوثائق بناء على الفقارة (أ) إلاى المكتاب المختاار أو المكاتاب المختاارة التاي
يطالهااا سااحب طلااب الفحااص التمهياادي الاادولي إذا كااان المكتااب الاادولي قااد تساالم تقرياار الفحااص التمهياادي
الدولي.
القاعدة 74
ترجمة مرفقات تقرير الفحص التمهيدي الدولي وارسالها
1.74

محتويات الترجمة ومهلة إرسالها

إذا اشترط المكتب المختار تقديم ترجمة للطلب الدولي بناء على الماادة  ،)1(39وجاب
(أ)
على المودع أن يرسل في المهلة المطبقة بنااء علاى الماادة  )1(39ترجماة لكال ورقاة بديلاة مشاار إليهاا فاي
القاع اادة  16.70ومرفق ااة بتقري اار الفح ااص التمهي اادي ال اادولي ،م ااا ل اام تك اان تل ااك الورق ااة مح ااررة بلغ ااة الترجم ااة
المشااترطة للطلااب الاادولي .وتطبااق المهلااة ذاتهااا إذا كااان ماان الواجااب تقااديم ترجمااة للطلااب الاادولي للمكتااب
المختار في المهلة المطبقة بناء على المادة  22بسبب إعالن صادر بناء على المادة ()2(64أ)"."1
إذا لاام يشااترط المكتااب المختااار تقااديم ترجمااة للطلااب الاادولي بناااء علااى المااادة ،)1(39
(ب)
جاااز لااذلك المكتااب أن يطلااب إلااى مااودع الطلااب أن يقاادم ،فااي المهلااة المطبقااة بناااء علااى تلااك المااادة ،ترجمااة
باللغة التي ُنشر بها الطلب الدولي لكل ورقة بديلة مشار إليهاا فاي القاعادة  16.70ومرفقاة بتقريار الفحاص
التمهيدي الدولي وليست محررة بتلك اللغة.
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القاعدة 75

[تحذف]

القاعدة 76
ترجمة وثيقة األولوية وتطبيق بعض القواعد
على اإلجراءات لدى المكاتب المختارة
1.76

إلى [ 3.76تحذف]

4.76

المهلة المحددة لترجمة وثيقة األولوية

ال يلت اازم م ااودع الطل ااب بتق ااديم ترجم ااة لوثيق ااة األولوي ااة ألي مكت ااب مخت ااار قب اال انقض اااء المهل ااة
المطبقة بناء على المادة .39
5.76

تطبيق بعض القواعد على اإلجراءات لدى المكاتب المختارة

تطب ا ا ا ااق القواع ا ا ا ااد (13ثالث ا ا ا ااا) 3و(8.20ج) و(1.22ز) و 1.47و 49و(49ثانيا ا ا ا ااً) و(49ثالث ا ا ا ااا)
و(51ثانيا) ،شرط أن يكون من المفهوم
" "1أن كل إشارة فيهاا إلاى المكتاب المعاين أو الدولاة المعيناة يقصاد بهاا اإلشاارة إلاى
المكتب المختار أو الدولة المختارة على التوالي؛
" "2أن كل إشارة فيها إلاى الماادة  22أو الماادة  )2(23أو الماادة  )2(24يقصاد بهاا
اإلشارة إلى المادة  )1(39أو المادة  )2(40أو المادة  )3(39على التوالي؛
" "3أن عبااارة "الطلبااات الدوليااة المودعااة" ال اواردة فااي القاعاادة (1.49ج) تحاال محلهااا
عبارة "طلبات الفحص التمهيدي الدولي المقدمة"؛
" "4أنه ألغراض تطبيق المادة  ،)1(39ال يجاوز المطالباة بترجماة أي تعاديل يجارى
بناااء عل ااى الم ااادة  19ف ااي حال ااة إع ااداد تقري اار عاان الفح ااص التمهي اادي ال اادولي ،إال إذا أرف ااق ذل ااك التع ااديل
بالتقرير المذكور؛
القاعدة (2.61د).

""5

أن كاال إشااارة فااي القاعاادة (1.47أ) إلااى القاعاادة  4.47يقصااد بهااا اإلشااارة إلااى
القاعدة 77
الحق المنصوص عليه في المادة ()1(39ب)

1.77

ممارسة الحق

علااى كاال دولااة متعاقاادة تماانح مهلااة تنقضااي بعااد المهلااة المنصااوص عليهااا فااي المااادة
(أ)
()1(39أ) أن تخطر المكتب الدولي بالمهلة المحددة بهذا الشكل.
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فرصة.

(ب)

ينشاار المكتااب الاادولي كاال إخطااار يتساالمه بناااء علااى الفق ارة (أ) فااي الجرياادة فااي أقاارب

تصبح اإلخطارات المتعلقة بتخفيض أي مهلة سبق تحديادها نافاذة بالنسابة إلاى طلباات
(ج)
الفحص التمهيدي الدولي المقدمة بعد ثالثة أشهر من التاريخ الذي ينشر فيه المكتب الدولي اإلخطار.
مااا أن ينشاار المكتااب الاادولي فااي الجرياادة اإلخطااارات المتعلقااة بتمديااد أي مهلااة ساابق
(د)
تحديدها حتى تصبح نافذة بالنسابة إلاى طلباات الفحاص التمهيادي الادولي قياد النظار فاي تااريخ ذلاك النشار
أو المقدمااة بعااد ذلااك التاااريخ ،أو فااي تاااريخ الحااق إن حااددت الدولااة المتعاقاادة التااي تجااري اإلخطااار ذلااك
التاريخ الالحق.
القاعدة 78
تعديل المطالب والوصف والرسوم لدى المكاتب المختارة
1.78

المهلة

يمارس مودع الطلب الحاق الممناوح بنااء علاى الماادة  41إن رغاب فاي ذلاك ،لتعاديل
(أ)
المطالا ااب والوصا ااف والرسا ااوم لا اادى المكتا ااب المختا ااار المعنا ااي خا ااالل شا ااهر ما اان تا اااريخ اسا ااتيفاء الشا ااروط
المنصااوص عليهااا فااي المااادة ()1(39أ) ،ش اريطة أن يمااارس ذلااك الحااق بعااد انقضاااء المهلااة المطبقااة بناااء
على المادة  39بأربعة أشاهر علاى األكثار ،إذا لام يرسال تقريار الفحاص التمهيادي الادولي بنااء علاى الماادة
 )1(36قبل انقضاء تلك المهلة .وفي كلتا الحالتين ،يجوز له أن يمارس ذلك الحق في أي وقت الحق إن
كان القانون الوطني للدولة المعنية يسمح بذلك.
فاي كاال دولااة مختااارة ياانص قانونهااا الاوطني علااى أال يباادأ الفحااص إال بناااء علااى طلااب
(ب)
خاص ،يجوز النص في القانون الوطني على أن تكون المهلة أو المدة التاي يجاوز فيهاا لماودع الطلاب أن
يمارس الحق الممنوح بناء على المادة  41هي المهلة أو المدة ذاتها المنصوص عليها في القانون الوطني
إليداع التعديالت في حالة فحص الطلباات الوطنياة بنااء علاى طلاب خااص ،شارط أال تنقضاي تلاك المهلاة
أو تقع تلك المدة قبل انقضاء المهلة المطبقة بناء على الفقرة (أ).
2.78

[تحذف]

3.78

نماذج المنفعة

تطبااق أحكااام القاعاادتين  5.6و 5.13مااع مااا يلاازم ماان تبااديل لاادى المكاتااب المختااارة .واذا جاارى
االختيار قبل انقضاء تسعة عشر شه ار على تاريخ األولوية ،فإن اإلشارة إلى المهلة المطبقة بناء على الماادة
 22تحل محلها إشارة إلى المهلة المطبقة بناء على المادة .39

139

الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات (نص نافذ اعتبا ار من  1يوليو )2017

الجزء دال
القواعد المتعلقة بالفصل الثال

من المعاهدة

القاعدة 79
التقويم
1.79

تحديد التواريخ

ألغراض تطبيق المعاهدة وهذه الالئحة التنفيذية ،يتعين على كل من مودعي الطلباات والمكاتاب
الوطنياة ومكاتااب تساالم الطلبااات وادارات البحا الادولي وادارات الفحااص التمهياادي الاادولي والمكتااب الاادولي
أن يحدد كل تاريخ بناء على التقويم الميالدي اليوناني .أما إذا استعمل غير ذلك من العصور أو التقاويم،
فإنه يتعين باإلضافة إلى ذلك تحديد كل تاريخ بناء على العصر الميالدي والتقويم الغريغوري.
القاعدة 80
حساب المهل
1.80

المهل المحددة بالسنوات

إذا حددت مهلة ماا بسانة واحادة أو أكثار ،فاإن حسااب المهلاة يبادأ اعتباا ار مان الياوم التاالي لوقاوع
الحد المعني وتنتهي المهلة في السنة التالية المعنية وفي الشهر الذي يطلق علياه االسام ذاتاه وفاي الياوم
الاذي يكااون رقمااه هااو رقاام اليااوم ذاتااه ماان الشااهر ذاتااه اللااذين يكااون الحااد المااذكور قااد وقااع فيهمااا .واذا لاام
يكن في الشهر التالي المعني يوم بالرقم ذاته ،فإن المهلة تنتهي في اليوم األخير من ذلك الشهر.
2.80

المهل المحددة باألشهر

إذا حددت مهلة ماا بشاهر واحاد أو أكثار ،فاإن حسااب المهلاة يبادأ اعتباا ار مان الياوم التاالي لوقاوع
الحااد المعنااي ،وتنتهااي المهلااة فااي الشااهر التااالي المعنااي وفااي اليااوم الااذي يكااون رقمااه هااو رقاام اليااوم ذاتااه
لوقوع الحد المذكور .واذا لم يكن في الشهر التاالي المعناي ياوم باالرقم ذاتاه ،فاإن المهلاة تنتهاي فاي الياوم
األخير من ذلك الشهر.
3.80

المهل المحددة باأليام

إذا حددت مهلة ما بعادد مان األياام ،فاإن حسااب المهلاة يبادأ اعتباا ار مان الياوم التاالي لوقاوع الحاد
المعني ،وتنتهي المهلة في اليوم الذي يتم فيه بلوغ اليوم األخير من الحساب.
4.80

التواريخ المحلية

يك ااون الت اااريخ ال ااذي يج ااب أخ ااذه ف ااي الحس اابان لبداي ااة حس اااب أي مهل ااة ه ااو الت اااريخ
(أ)
المستعمل في الجهة وقت وقوع الحد المعني.
يكون تاريخ انقضاء أي مهلة هو التاريخ المستعمل في الجهة التي يجب إيداع الوثيقاة
(ب)
المطلوبة فيها أو تسديد الرسم المطلوب.
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5.80

انقضاء المهلة في غير أيام العمل أو في يوم عطلة

إذا انقضت المهلة التي يجب أن يصل فيها مستند أو رسم ما إلى أي مكتب وطني أو منظمة
حكومية دولية
""1

في يوم ال تكون فيه أبواب ذلك المكتب أو تلك المنظمة مفتوحة لعامة الجمهور
من أجل إجراء المعامالت الرسمية ؛

""2

أو في ياوم ال يسالم فياه البرياد العاادي فاي الجهاة التاي يقاع فيهاا ذلاك المكتاب أو
تلك المنظمة؛

""3

أو في يوم يكون يوم عطلة رسمية في إحدى الجهات التاي يقاع فيهاا المكتاب أو
المنظمة على األقل إن كان يقع المكتب أو المنظماة فاي أكثار مان جهاة واحادة،
وفي الظروف التي ينص فيها القانون الوطني المطبق في ذلك المكتب أو تلك
المنظمااة علااى أن المهلااة تنتهااي فااي يااوم الحااق فااي تلااك الحالااة بالنساابة إلااى
الطلبات الوطنية؛

""4

أو فااي يااوم يكااون يااوم عطلااة رساامية فااي جاازء ماان الدولااة المتعاقاادة التااي يكااون
مكتبها السالطة الحكومياة المكلفاة بمانح الباراءات وفاي الظاروف التاي يانص فيهاا
القانون الاوطني المطباق فاي ذلاك المكتاب علاى أن المهلاة تنتهاي فاي ياوم الحاق
في تلك الحالة بالنسبة إلى الطلبات الوطنية؛

تنتهي المهلة في اليوم الالحق مباشرة الذي ال تقوم فيه أي من الظروف األربعة المذكورة.
6.80

تاريخ المستندات

إذا باادأت مهلااة فااي اليااوم الموافااق لتاااريخ مسااتند أو كتاااب صااادر عاان مكتااب وطنااي أو منظمااة
حكوميااة دوليااة ،جاااز ألي طاارف معنااي إقامااة الاادليل علااى أن ذلااك المسااتند أو الكتاااب قااد وضااع فااي البريااد
بعاد ذلااك التااريخ .وفااي هاذه الحالااة ،ي خاذ التاااريخ الفعلاي لإلرسااال بالبرياد بعااين االعتباار ألغا ارض حساااب
المهلااة .ومهمااا كااان تاااريخ إرسااال ذلااك المسااتند أو الكتاااب بالبريااد ،إذا أثباات مااودع الطلااب للمكتااب الااوطني
أو للمنظمة الحكومياة الدولياة أناه تسالم المساتند أو الكتااب بعاد أكثار مان سابعة أياام مان التااريخ الصاادر فياه
ورضاايا بهااذا اإلثبااات ،وجااب علااى المكتااب الااوطني أو المنظمااة الحكوميااة الدوليااة اعتبااار أن المهلااة الجاريااة
اعتبااا ار ماان تاااريخ المسااتند أو الكتاااب تنقضااي بعااد عاادد إضااافي ماان األيااام يساااوي عاادد األيااام الالحقااة لأليااام
السبعة المحسوبة اعتبا ار من التاريخ المذكور على المستند أو الكتاب.
7.80

نهاية يوم العمل

تنقضااي المهلااة المنتهيااة فااي ي اوم محاادد فااي موعااد إغااالق أب اواب المكتااب الااوطني أو
(أ)
المنظمة الحكومية الدولية حي يتم إيداع المستند أو تسديد الرسم.
يجوز ألي مكتب أو منظمة الخروج عن أحكام الفقرة (أ) بتمدياد المهلاة حتاى منتصاف
(ب)
ليل اليوم الواجب أخذه في الحسبان.

141

الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات (نص نافذ اعتبا ار من  1يوليو )2017

القاعدة 81
تعديل المهل المحددة في المعاهدة
1.81

2.81

اقتراحات
(أ)

يجوز ألي دولة متعاقدة أو للمدير العام اقتراح تعديل بناء على المادة .)2(47

(ب)

يجب تقديم االقتراحات الصادرة عن أي دولة متعاقدة للمدير العام.

ق اررات الجمعية

إذا عرض اقتراح ما على الجمعية ،وجب على المدير العام أن يرسل نصاه إلاى جمياع
(أ)
الدول المتعاقدة قبل انعقاد دورة الجمعية بشهرين على األقال ،علاى أن يارد ذلاك االقتاراح فاي جادول أعماال
الجمعية.
(ب)
تعديالت الحقة له.

عن ااد مناقش ااة االقتا اراح ف ااي الجمعي ااة ،يج ااوز إدخ ااال تع ااديالت عل ااى االقتااراح أو اقتا اراح

(ج)
التصويت.

يعاد االقتاراح معتماادا إن لاام تصااوت ضااده أي دولااة ماان الاادول المتعاقاادة الحاضارة وقاات

3.81

التصويت بالمراسلة

إذا جاارى اختيااار التصااويت بالم ارساالة ،وجااب أن يكااون االقت اراح موضااع تبليااغ كتااابي
(أ)
يرسله المدير العام إلى الدول المتعاقدة ،ويدعوها فيه إلى التصويت عليه بصورة خطية.
تحادد فااي الادعوة المهلااة التاي يجااب أن تصال فيهااا الاردود المتضاامنة التصاويت بصااورة
(ب)
خطية إلى المكتب الدولي .ويجب أال تقل هذه المهلة عن ثالثة أشهر اعتبا ار من تاريخ الدعوة.
(ج)
الصرفة تصويتاً.

يج ااب أن تك ااون ال ااردود إيجابي ااة أو س االبية ،وال تع ا ّاد اقت ارح ااات التع ااديل أو المالحظ ااات

يعااد االقتاراح معتماادا إذا لاام تعتاارض أي دولااة متعاقاادة علااى التعااديل ،واذا أباادى نصااف
(د)
عدد تلك الدول على األقل موافقته أو عدم مباالته أو امتناعه عن التصويت.
القاعدة 82
عدم انتظام خدمات البريد
1.82

التأخير في تسليم البريد أو فقده

يجاوز ألي طارف معناي أن يقايم الادليل علااى أناه أرسال المساتند أو الكتااب بالبرياد قباال
(أ)
انقضاء المهلة المقررة بخمساة أياام .وال يكاون ذلاك الادليل مقباوال إال إذا أرسال البرياد جاوا ماا لام يكان البرياد
البااري أو البحااري يصاال عااادة إلااى المرساال إليااه خااالل يااومين أو مااا لاام تكاان خاادمات البريااد الجااوي غياار
متوفرة .وعلى كل حال ،ال يجوز قبول ذلك الدليل إال إذا أرسل البريد مسجال.
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إذا أقيم الدليل على إرسال مستند أو كتاب ما بالبريد وفقاا للفقارة (أ) وعلاى وجاه ُم ٍ
ارض
(ب)
للمرساال إليااه ساواء كااان المكتااب الااوطني أو المنظمااة الحكوميااة الدوليااة ،فااإن تااأخر البريااد يعااد معااذورا ،وان
فقااد ،فإنااه يساامح باالستعاضااة عاان المسااتند أو الكتاااب المفقااود بصااورة جدياادة عنااه ،شاارط أن يقاادم الطاارف
المعني الدليل على وجه ُم ٍ
رض للمكتب أو للمنظماة علاى أن المساتند أو الكتااب الباديل مطاابق للمساتند أو
للكتاب المفقود.
في الحاالت المشار إليها فاي الفقارة (ب) ،يجاب تقاديم الادليل علاى إرساال البرياد خاالل
(ج)
المهلااة المقااررة ،وكاذلك المسااتند أو الكتاااب البااديل والاادليل علااى تطابقااه مااع المسااتند أو الكتاااب المفقااود فااي
حالة فقد المستند أو الكتاب األصلي ،خالل شهر مان التااريخ الاذي يالحاظ فياه الطارف المعناي  -أو كاان
عليااه أن يالحااظ إن كااان يقظااا  -أن البريااد قااد تااأخر أو فقااد .وعلااى كاال حااال ،يجااوز تقااديم كاال ذلااك بعااد
انقضاء المهلة المطبقة في كل حالة بستة أشهر على األكثر.
يتعين على كل مكتب وطني أو منظمة حكومية دولية يكون قد أخطار المكتاب الادولي
(د)
بأنااه سااوف يطبااق أحكااام الفق ارات ماان (أ) إلااى (ج) إذا أرساال المسااتند أو الكتاااب بوساااطة م سسااة لتسااليم
البريد خالف مكتب البريد أن يفعل ذلك كما لو كانت تلك الم سسة هي مكتب البريد .وفي هذه الحالاة ،ال
تطب ااق الجمل ااة األخيا ارة م اان الفقا ارة (أ) ،عل ااى أن ااه ال يج ااوز قب ااول ال اادليل إال إذا س ااجلت الم سس ااة الم ااذكورة
تفاصيل إجراءات البريد عناد إرسااله .ويجاوز أن يتضامن اإلخطاار بياناا يفياد أناه ال ينطباق إال علاى البرياد
المرساال بوساااطة م سسااة محااددة لتسااليم البريااد أو م سسااة تسااتوفي بعااض المعااايير المحااددة .ويتعااين علااى
المكتب الدولي أن ينشر مضمون اإلخطار في الجريدة.
يجا ااوز لكا اال مكتا ااب وطنا ااي أو منظما ااة حكوميا ااة دوليا ااة أن يتصا اارف تبعا ااا لإلج ا اراءات
(ه)
المنصوص عليها في الفقرة (د):
" "1حتااى وان لاام تكاان الم سسااة المكلفااة بتسااليم البريااد مااذكورة فااي قائمااة الم سسااات
المحددة ،عند االقتضاء ،في اإلخطار المشار إليه في الفقرة (د) أو لم تكن تساتوفي المعاايير المبيناة ،عناد
االقتضاء ،في ذلك اإلخطار،
" "2أو حتا ااى وان لا اام يرسا اال ذلا ااك المكتا ااب أو تلا ااك المنظما ااة إلا ااى المكتا ااب الا اادولي
اإلخطار المنصوص عليه في الفقرة (د).
(ثانيا)

القاعدة 82
اعتذار الدولة المعينة أو المختارة
عن تأخرها في مراعاة بعض المهل

(82ثانيا) 1معنى "المهلة" في المادة )2(48
تفسر كلمة "المهلة" المشار إليها في المادة  )2(48على أنها تشمل إشارة إلى ما يلي:
""1

أي مهلة محددة في المعاهدة أو في هذه الالئحة التنفيذية؛

" "2أي مهلااة يحااددها مكتااب تساالم الطلبااات أو إدارة البحا الاادولي أو إدارة الفحااص
التمهيدي الدولي أو المكتب الدولي أو أي مهلة يطبقها مكتب تسلم الطلبات بناء على قانونه الوطني؛
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" "3أي مهلا ااة يحا ااددها المكتا ااب المعا ااين أو المختا ااار أو أي مهلا ااة تا اارد فا ااي القا ااانون
الوطني الذي يطبقه هذا المكتب بالنسبة إلى أي إجراء يباشره مودع الطلب لدى ذلك المكتب.

(82ثانيا) 2استرداد الحقوق واألحكام األخرى التي تطبق عليها المادة )2(48
تكون أحكام القانون الوطني المشار إليه في المادة  )2(48التي تسمح للدولة المعينة أو المختارة
بعذر التأخر في مراعاة بعض المهل هي األحكام التاي تانص علاى اساترداد الحقاوق ،أو إعادتهاا ،أو ردهاا
إلى أصلها ،أو متابعة اإلجراءات بالرغم من عدم مراعاة أي مهلة ،وكذلك أي حكم آخر ينص على تمدياد
المهل أو يسمح بعذر التأخر في مراعاة المهل.
(ثالثا)

القاعدة 82
تصحيح األخطاء التي يرتكبها مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي

(82ثالثا) 1األخطاء المتعلقة بتاريخ اإليداع الدولي وبالمطالبة باألولوية
إذا أثبت مودع الطلب على وجه مرض ألي مكتاب معاين أو مختاار أن تااريخ اإلياداع
(أ)
الدولي غير صحيح بسبب خطأ ارتكبه مكتب تسلم الطلبات أو أن مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الادولي
قد اعتبر عن غلط أن المطالبة باألولوية باطلة ،واذا كان الخطأ خطأ لاو كاان المكتاب المعاين أو المختاار
قد ارتكبه بنفسه لصححه بنااء علاى القاانون الاوطني أو الممارساات الوطنياة ،تعاين علاى المكتاب الماذكور أن
يصحح الخطأ ويأخذ بالطلب الدولي كما لو كان تاريخ اإليداع الدولي المصحح قد خصص له أو كماا لاو
كانت المطالبة بأولويته لم تعتبر باطلة.
إذا حدد مكتب تسلم الطلبات تاريخ اإليداع الادولي بنااء علاى القاعادة (3.20ب)" "2أو
(ب)
(5.20د) على أسااس تضامين عنصار أو جازء باإلحالاة بنااء علاى القاعادتين  18.4و 6.20ولكان المكتاب
المعين أو المختار رأى ما يلي:
ّ
""1

أن المودع لام يمتثال للقاعادة (1.17أ) أو (ب) أو(ب.ثانياا) فاي ماا يتعلاق بوثيقاة
األولوية؛

""2

أو أن أحا ااد الشا ااروط المنصا ااوص عليها ااا فا ااي القاعا اادة  18.4أو (6.20أ)" "1أو
(51ثانيا)(1.ه)" "2لم يستوف؛

""3

أو أن العنصر أو الجزء ليس واردا بالكامل في وثيقة األولوية المعنية؛

جاز للمكتب المع ّاين أو المختاار أن يعامال الطلاب الادولي كماا لاو كاان تااريخ اإلياداع الادولي قاد حادد بنااء
صاحح بنااء علاى القاعادة (5.20ج) ،حساب االقتضااء ،شارط
على القاعدة (3.20ب)" "1أو (5.20ب) أو ُ
مراعاة الفقرة (ج) ،وعلى أن تطبق القاعدة (1.17ج) مع ما يلزم من تبديل.
المعين أو المختار الطلاب الادولي بنااء علاى الفقارة (ب) كماا لاو كاان
ال يعامل المكتب
(ج)
ّ
ص ااحح بن اااء عل ااى
ق ااد ُح اادد ل ااه ت اااريخ اإلي ااداع ال اادولي بن اااء عل ااى القاع اادة (3.20ب)" "1أو (5.20ب) أو ُ
القاعاادة (5.20ج) ،ماان غياار أن يتاايح للمااودع فرصااة اإلدالء بمالحظاتااه حااول المعاملااة المزمعااة أو تقااديم
التماس بناء على الفقرة (د) ،في غضون مهلة تكون معقولة في ظروف الحال.
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إذا أخطاار المكتااب المعااين أو المختااار المااودع بأنااه يعتاازم علااى معاملااة الطلااب الاادولي
(د)
صحح بناء على القاعادة (5.20ج) ،وفقاا للفقارة (ج) ،جااز للماودع أن
كما لو كان تاريخ إيداعه الدولي قد ُ
يلااتمس ،بموجااب إشااعار مقا َّادم إلااى ذلااك المكتااب فااي غضااون المهلااة المشااار إليهااا فااي الفق ارة (ج) ،اعتبااار
الجاازء المعنااي غياار المتااوفر كمااا لااو لاام يكاان ألغ اراض اإلج اراءات الوطنيااة لاادى ذلااك المكتااب .وفااي تلااك
الحالة ،يعتبر ذلك الجزء كما لو لم َّ
يقدم وال يعامل المكتب الطلب الدولي كما لو كان تاريخ إيداعاه الادولي
صحح.
قد ُ
(رابعا)

القاعدة 82
عذر التأخر في مراعاة المهل

(82رابعا) 1عذر التأخر في مراعاة المهل
(أ) يجوز ألي طرف معناي أن يقايم الادليل علاى أن المهلاة المحاددة فاي الالئحاة التنفيذياة للقياام
بااأي إجاراء لاادى مكتااب تساالم الطلبااات أو إدارة البحا الاادولي أو اإلدارة المحااددة للبحا اإلضااافي أو إدارة
الفحص التمهيدي الدولي أو المكتب الدولي لام تاراع بسابب حارب أو ثاورة أو اضاطرابات أهلياة أو إضاراب
أو كارثة طبيعية أو عدم توافر خدمات التواصل اإللكتروني بشكل عام أو غير ذلك مان األساباب المماثلاة
فااي محاال إقامااة الطاارف المعنااي أو مقاار عملااه أو محاال نزولااه ،وأن اإلج اراء المعنااي اتخااذ فااي أساارع وقاات
معقول ممكن.
يوجه أي دليل من هذا القبيل إلى المكتب أو اإلدارة أو المكتب الادولي ،حساب الحاال،
(ب)
في فترة ال تزيد على ستة أشهر بعد انقضاء المهلة المطبقة في الحالة المعنياة .واذا أقايم الادليل علاى وجاه
ُم ٍ
رض للمرسل إليه ،وجب قبول اعتذار التأخر في مراعاة المهلة.
ال يتعااين علااى أي مكتااب معا ّاين أو منتخااب قااام المااودع لديااه ،فااي وقاات صاادور ق ارار
(ج)
قبول اعتذار التأخر ،باإلجراءات المشار إليها في المادة  22أو المادة  ،39أن يراعي هذا االعتذار.
القاعدة 83
حق التصرف أمام اإلدارات الدولية

إثبات الحق

1.83

يجااوز لكاال ماان المكتااب الاادولي وادارة البح ا الاادولي المختصااة وادارة الفحااص التمهياادي الاادولي
المختصة المطالبة بإثبات حق التصرف المشار إليه في المادة .49
1.83

(ثانيا)

عندما يكون المكتب الدولي مكتبا لتسلم الطلبات

يح ااق ألي ش ااخص ل ااه الح ااق ف ااي التص اارف أم ااام المكت ااب ال ااوطني ال ااذي يتب ااع الدول ااة
(أ)
المتعاقدة التي يكون مودع الطلب ،أو أحد مودعي الطلب ،إذا كان هناك أكثر من مودع ،مان المقيماين
فيها أو من مواطنيها ،أو أمام المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة ،أن يتصرف فيما يتعلاق بالطلاب
الدولي أمام المكتب الدولي بصفته مكتبا لتسلم الطلبات بناء على القاعدة (1.19أ)"."3
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يحق ألي شخص له الحق في التصارف فيماا يتعلاق بطلاب دولاي أماام المكتاب الادولي
(ب)
بصافته مكتباا لتساالم الطلباات ،أن يتصاارف فيماا يتعلاق بااذلك الطلاب أمااام المكتاب الادولي بااأي صافة أخاارى
يتمتع بها وأمام إدارة البح الدولي المختصة وادارة الفحص التمهيدي الدولي المختصة.
2.83

اإلبالغ

علااى المكتااب الااوطني أو المنظمااة الحكوميااة الدوليااة الااذي ياازعم أن للشااخص المعنااي
(أ)
الحا ااق فا ااي التصا اارف لديا ااه أن يبلا ااغ المكتا ااب الا اادولي أو إدارة البح ا ا الا اادولي المختصا ااة أو إدارة الفحا ااص
التمهيدي الدولي المختصة بناء على الطلب ما إذا كان لذلك الشخص الحق في التصرف لديه.
يك ااون ذل ا اك اإلبا ااالغ ِ
ملزما ااً للمكتا ااب الا اادولي أو إدارة البحا ا
(ب)
التمهيدي الدولي حسب الحال.

الا اادولي أو إدارة الفحا ااص

الجزء هاء
القواعد المتعلقة بالفصل الخامس من المعاهدة
القاعدة 84
مصاريف الوفود
1.84
اختارته.

المصاريف التي تتحملها الحكومات
تتحمل مصاريف كال وفاد مشاترك فاي أي هيئاة تنشائها المعاهادة أو تنشاأ بموجبهاا الحكوماة التاي
القاعدة 85
عدم توفر النصاب القانوني في الجمعية

1.85

التصويت بالمراسلة

بالنس اابة إلا ااى الحالاااة المنص ااوص عليها ااا فا ااي الما ااادة ()5(53ب) ،يبل ااغ المكت ااب الااادولي ق ا ا اررات
الجمعيااة (خااالف القا اررات المتعلقااة بااإجراءات الجمعيااة) للاادول المتعاقاادة التااي لاام تكاان ممثلااة ،وياادعوها إلااى
اإلعالن عن تصويتها أو امتناعها عن التصويت بصورة خطية خالل ثالثة أشهر من تاريخ ذلك اإلبالغ.
واذا كان عدد الدول المتعاقدة المصوتة أو الممتنعة عن التصويت بهاذا الشاكل عناد انقضااء المهلاة اآلناف
ذكرها يعادل عدد الادول المتعاقادة النااقص لكاي يتاوفر النصااب القاانوني فاي الادورة ،فاإن القا اررات الماذكورة
تصبح نافذة شرط الحصول على األغلبية المطلوبة في الوقت ذاته.
القاعدة 86
الجريدة
1.86

المحتويات
تتضمن الجريدة المشار إليها في المادة  )4(55ما يأتي:
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" "1البيان ااات المح ااددة ف ااي التعليم ااات اإلداري ااة والمنقول ااة م اان ص اافحة غ ااالف نشا ارة
الطل ااب ال اادولي ،وأي رس اام ي اارد ف ااي ص اافحة الغ ااالف الم ااذكورة ،والملخ ااص ،بالنس اابة إل ااى ك اال طل ااب دول ااي
منشور؛
وادارات البح

" "2جاادول الرسااوم الواجااب دفعهااا لكاال ماان مكاتااب تساالم الطلبااات والمكتااب الاادولي
الدولي وادارات الفحص التمهيدي الدولي؛
""3

اإلشعارات المطلوب نشرها بناء على المعاهدة أو هذه الالئحة التنفيذية؛

المعينااة والمكاتااب المختااارة
" "4المعلومااات المتعلقااة بحاادو اإلجاراءات فااي المكاتااب
ّ
المبلغة للمكتب الدولي بموجب القاعدة  1.95فيما يخص الطلبات الدولية المنشورة؛
وُ
" "5غير ذلك من المعلومات المفيدة المنصوص عليها في التعليمات اإلدارية ،شارط
أال يكون االنتفاع بها محظو ار بناء على المعاهدة أو هذه الالئحة التنفيذية.
2.86

اللغات – شكل النشر وسائله  -التوقيت

تنشاار الجرياادة ب اااللغتين اإلنكليزيااة والفرنس ااية فااي الوق اات ذاتااه ويتكف اال المكتااب ال اادولي
(أ)
بالترجمة باللغتين اإلنكليزية والفرنسية.
(ب)

يجوز للجمعية أن تقرر نشر الجريدة بأي لغات خالف اللغات المشار إليها في الفقرة (أ).

(ج)

ترعى التعليمات اإلدارية الشكل الذي تنشر فيه الجريدة ووسائل نشرها.

يتكفاال المكتااب الاادولي بااأن تكااون المعلومااات المشااار إليهااا فااي القاعاادة  ،"1"1.86فيمااا
(د)
يخاص كال طلاب دولاي منشاور ،قاد نشارت فاي الجرياادة فاي تااريخ نشار الطلاب الادولي أو فاي أقارب فرصااة
ممكنة بعد ذلك التاريخ.
3.86

النشر الدوري
يحدد المدير العام النظام الدوري لنشر الجريدة.

4.86

البيع
يحدد المدير العام قيمة االشتراكات وأسعار البيع األخرى للجريدة.

5.86

العنوان
يحدد المدير العام عنوان الجريدة.

6.86

التفاصيل األخرى
يجوز النص في التعليمات اإلدارية على تفاصيل أخرى بشأن الجريدة.
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القاعدة 87
تبليغ المنشورات
1.87

تبليغ المنشورات بناء على التماس

ُيبلغ المكتب الدولي إدارات البح الادولي وادارات الفحاص الادولي والمكاتاب الوطنياة ،بنااء علاى
التماااس ماان اإلدارة أو المكتااب المعنااي ،بالمجااان ،كاال طلااب دولااي منشااور والجرياادة وأي منشااورات أخاارى
ذات أهميااة عامااة يتااولى المكتااب الاادولي نشاارها فااي مااا يخااص المعاهاادة وهااذه الالئحااة التنفيذيااة .وترعااى
التعليمات اإلدارية التفاصيل اإلضافية المتعلقة بالشكل الذي تبلَّغ به المنشورات ووسائل التبليغ.
القاعدة 88
تعديل الالئحة التنفيذية
1.88

شرط التصويت باإلجماع

يتطلب تعديل األحكام التالية الذكر لهذه الالئحة التنفيذية أال تصوت أي دولة لها حق التصويت
في الجمعية ضد التعديل المقترح:

التمهيدي الدولي)؛

""1

القاعدة ( 1.14رسم التحويل)؛

""2

[تحذف]

""3

القاعدة ( 3.22المهلة المشار إليها في المادة ))3(12؛

""4

القاعدة ( 33حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة بالبح

""5

القاع اادة ( 64تحدي ااد حال ااة التقني ااة الص ااناعية الس ااابقة ألغا اراض إجا اراء الفح ااص

""6

القاعدة ( 81تعديل المهل المحددة في المعاهدة)؛

""7

هذه الفقرة (القاعدة .)1.88

2.88

[تحذف]

3.88

شرط عدم معارضة بعض الدول

الدولي)؛

يتطلب تعديل األحكام التالية الذكر لهذه الالئحة التنفيذية أال تصوت أي دولة من الادول المشاار
إليها في المادة ()3(58أ)" "2والتي لها حق التصويت في الجمعية ضد التعديل المقترح:
""1

القاعدة ( 34الحد األدنى لمجموعة الوثائق)؛

""2

القاعدة ( 39موضوع البح

""3

القاعدة ( 67موضوع الفحص بناء على المادة ()4(34أ)")"1؛
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""4
4.88

هذه الفقرة (القاعدة .)3.88

اإلجراءات

يجااب إبااالغ اقت ارحااات تعااديل أي حكاام ماان األحكااام المشااار إليهااا فااي القاعاادتين  1.88أو 3.88
لكل الدول المتعاقدة قبل شهرين على األقل من افتتاح دورة الجمعية التي تدعى إلى اتخاذ قارار بشاأن تلاك
االقتراحات ،إن كان للجمعية أن تبت فيها.
القاعدة 89
التعليمات اإلدارية
1.89

النطاق
(أ)

تتضمن التعليمات اإلدارية أحكاما بشأن ما يأتي:
""1

المسائل التي تحيلها هذه الالئحة التنفيذية صراحة إلى التعليمات اإلدارية؛

""2

كل التفاصيل المتعلقة بتطبيق هذه الالئحة التنفيذية.

ال يجوز أن تتناقض التعليمات اإلدارية مع المعاهدة أو هاذه الالئحاة التنفيذياة أو أي اتفااق
(ب)
يعقده المكتب الدولي مع إدارة للبح الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي.
2.89

المصدر

يضع المدير العام التعليمات اإلدارية ويصدرها بعاد التشااور ماع مكاتاب تسالم الطلباات
(أ)
وادارات البح الدولي وادارات الفحص التمهيدي الدولي.
يجااوز للماادير العااام أن يعاادل التعليمااات اإلداريااة بعااد التشاااور مااع المكاتااب أو اإلدارات
(ب)
المعنية بالتعديل المقترح مباشرة.
يجااوز للجمعيااة أن تاادعو الماادير العااام إلااى تعااديل التعليمااات اإلداريااة .ويتخااذ الماادير
(ج)
العام اإلجراءات الالزمة بناء على ذلك.
3.89

النشر والدخول حيز التنفيذ
(أ)

تنشر التعليمات اإلدارية وأي تعديالت تدخل عليها في الجريدة.

يوضح فاي كال منشاور التااريخ الاذي تادخل فياه األحكاام المنشاورة حياز التنفياذ .ويجاوز
(ب)
أن تختلااف الت اواريخ باااختالف األحكااام ،علااى أنااه ال يجااوز اإلعااالن عاان دخااول أي حكاام حيااز التنفيااذ قباال
نشره في الجريدة.
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الجزء واو
القواعد المتعلقة بعدة فصول من المعاهدة
(ثانيا)

القاعدة 89
إيداع الطلبات الدولية والمستندات األخرى ومعالجتها وتحويلها
في شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونية

(89ثانيا) 1الطلبات الدولية
يجاوز إيااداع الطلباات الدوليااة ومعالجتهاا فااي شاكل إلكترونااي أو بوساائل إلكترونيااة وفقااا
(أ)
للتعليمااات اإلداريااة ،مااع م ارعاااة الفق ارات ماان (ب) إلااى (ه) ،علااى أن يساامح مكتااب تساالم الطلبااات بإيااداع
الطلبات الدولية على الورق.
تطبق هذه الالئحة التنفيذية ،مع ما يلزم من تبديل ،على الطلبات الدولياة المودعاة فاي
(ب)
شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونية شرط مراعاة أي أحكام خاصة في التعليمات اإلدارية.
تتضمن التعليمات اإلدارية األحكام والشاروط المتعلقاة بإياداع الطلباات الدولياة المودعاة
(ج)
كليااا أو جزئيااا فااي شااكل إلكترونااي أو بوسااائل إلكترونيااة وبمعالجااة تلااك الطلبااات ،بمااا فااي ذلااك علااى ساابيل
المثااال ال الحصاار ،األحكااام والشااروط المتعلقااة بااإقرار التساالم واإلج اراءات المتعلقااة بتحديااد تاااريخ لإليااداع
الاادولي والشااروط الماديااة واآلثااار المترتبااة علااى عاادم االمتثااال لتلااك الشااروط وتوقيااع المسااتندات ووسااائل
التصااديق علااى المسااتندات واثبااات هويااة األطاراف التااي تت ارساال مااع المكاتااب واإلدارات وتطبيااق المااادة 12
فيم ااا يخ ااص ص ااورة مكت ااب تس االم الطلب ااات والنس ااخة األص االية وص ااورة البحا ا  .ويج ااوز أن تتض اامن تل ااك
التعليمات أحكاما وشروطا مختلفة بشأن الطلبات الدولية المودعة بلغات مختلفة.
ال يكااون المكتااب الااوطني أو المنظمااة الحكوميااة الدوليااة ملزمااا بتساالم الطلبااات الدوليااة
(د)
المودعة في شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونية أو بمعالجة تلك الطلبات إالّ إذا أخطار المكتاب الادولي بأناه
مستعد لذلك امتثاال لألحكام المطبقاة مان التعليماات اإلدارياة .ويتاولى المكتاب الادولي نشار تلاك اإلفاادة فاي
الجريدة.
ال يج ااوز لمكت ااب تس االم الطلب ااات ال ااذي وج ااه إخط ااا ار إل ااى المكت ااب ال اادولي بن اااء عل ااى
(ه)
الفق ارة (د) أن ي ارفض معالجااة طلااب دولااي مااودع فااي شااكل إلكترونااي أو بوسااائل إلكترونيااة إذا كااان ذلااك
الطلب يستوفي الشروط المطبقة بناء على التعليمات اإلدارية.

(89ثانيا) 2المستندات األخرى
تطبااق القاعاادة (89ثانيااا) 1مااع مااا يلاازم ماان تبااديل علااى المسااتندات والم ارسااالت األخاارى المتعلقااة
بالطلبات الدولية.

(89ثانيا) 3التحويل بين المكاتب
متى نصت المعاهدة أو هذه الالئحة التنفيذياة أو التعليماات اإلدارياة علاى تحويال طلاب دولاي أو
إخطااار أو تبليااغ أو كتاااب أو مسااتند آخاار أو تبليغااه أو إرساااله ("التحوياال") ماان مكتااب وطنااي أو منظمااة
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حكومية دولية إلى مكتب آخر أو منظمة أخرى ،جاز أن يباشر ذلك التحويال فاي شاكل إلكتروناي أو بوساائل
ِ
المرسل إليه على ذلك.
إلكترونية إذا اتفق المرسل و َ
(ثالثا)

القاعدة 89
النسخ المعدة في شكل إلكتروني عن المستندات المودعة على الورق

(89ثالثا) 1النسخ المعدة في شكل إلكتروني عن المستندات المودعة على الورق
يجوز لكل مكتب وطني أو منظمة حكومية دولية أن يجيز لمودع الطلب إياداع نساخة معادة فاي
شكل إلكتروني عن طلبه الدولي أو غيره من المستندات المتعلقة بالطلب الدولي الماودع علاى الاورق ،وفقاا
للتعليمات اإلدارية.
القاعدة 90
الوكالء والممثلون العامون
1.90

تعيين الوكيل

يجوز للمودع أن يعين شخصا له حق التصرف أمام المكتب الاوطني الاذي ياودع لدياه
(أ)
الطلااب الاادولي أو لااه حااق التصاارف فيمااا يتعلااق بالطلااب الاادولي أمااام المكتااب الاادولي باعتباااره مكتبااا لتساالم
الطلبااات إذا أودع الطلااب الاادولي لاادى المكتااب الاادولي كوكياال يمثلااه أمااام مكتااب تساالم الطلبااات والمكتااب
الدولي وادارة البح الدولي وأية إدارة َّ
محددة للبح اإلضافي وادارة الفحص التمهيدي الدولي.
يجااوز للمااودع أن يعااين شخصااا لااه حااق التصاارف أمااام المكتااب الااوطني أو المنظمااة
(ب)
الحكومية الدولية الذي يعمل بصفة إدارة للبح الدولي كوكيل يمثله أمام تلك اإلدارة على وجه التحديد.
(ب.ثانيا) يجااوز للمااودع أن يعااين شخصااا لااه حااق التصاارف أمااام المكتااب الااوطني أو المنظمااة
الحكومية الدولية الذي يعمل بصفة إدارة َّ
محددة للبحا اإلضاافي كوكيال يمثلاه أماام تلاك اإلدارة علاى وجاه
التحديد.
يجااوز للمااودع أن يعااين شخصااا لااه حااق التصاارف أمااام المكتااب الااوطني أو المنظمااة
(ج)
الحكومية الدولية الذي يعمل بصفة إدارة للفحص التمهيدي الدولي كوكيل يمثله أمام تلك اإلدارة علاى وجاه
التحديد.
يجوز للوكيل المعاين وفقاا للفقارة (أ) أن يعاين بادوره وكايال ثانوياا واحادا أو أكثار لتمثيال
(د)
المودع ،ما لم يذكر خالف ذلك في المستند الذي ُعين بموجبه .ويعتبر ذلك الوكيل الثانوي وكيال للمودع:
" "1أمام مكتب تسلم الطلبات والمكتب الدولي وادارة البح الدولي وأياة إدارة مح َّاددة
للبح ا اإلضااافي وادارة الفحااص التمهياادي الاادولي ،شاارط أن يكااون لكاال شااخص ُيعاايَّن وكاايال ثانويااا بهااذا
الشااكل حااق التصاارف أمااام المكتااب الااوطني الاذي يااودع لديااه الطلااب الاادولي أو حااق التصاارف فيمااا يتعلااق
بالطلب الدولي أمام المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات ،حسب الحال؛
" "2أمااام إدارة البح ا الاادولي أو أيااة إدارة محا َّاددة للبح ا اإلضااافي أو إدارة الفحااص
التمهياادي الاادولي علااى وجااه التحديااد ،شاارط أن يكااون لكاال شااخص ُيعاايَّن وكاايال ثانويااا بهااذا الشااكل حااق
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التصرف أمام المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية الذي يعمل بصفة إدارة للبح
َّ
محددة للبح اإلضافي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي ،حسب الحال.
2.90

الادولي أو إدارة

الممثل العام

إذا تع ا اادد المودع ا ااون ول ا اام يعينا ا اوا وك ا اايال يم ا ااثلهم جميع ا ااا (أي "الوكي ا اال الع ا ااام") وفق ا ااا
(أ)
للقاعاادة (1.90أ) ،جاااز تعيااين أحااد المااودعين الااذي يحااق لااه إيااداع طلااب دولااي وفقااا للمااادة  9ماان قب اال
المودعين اآلخرين كممثلهم العام.
إذا تعدد المودعون ولم يعينوا جميعا وكايال عاماا وفقاا للقاعادة (1.90أ) أو مماثال عاماا
(ب)
وفقا للفقرة (أ) ،فإن المودع الماذكور أوال فاي العريضاة والاذي يحاق لاه ،وفقاا للقاعادة  ،1.19أن ياودع طلباا
دوليا لدى مكتب تسلم الطلبات يعتبر بمثابة الممثل العام لكل المودعين.
3.90

اآلثار المترتبة على األعمال التي يباشرها الوكالء والممثلون العامون أو تباشر لمصلحتهم

يترتب على أي عمل يباشره وكيل ما أو يباشر لمصلحته األثر ذاتاه المترتاب علاى أي
(أ)
عمل يباشره المودع المعني أو المودعون المعنيون ،أو يباشر لمصلحته أو لمصلحتهم.
في حالة تعدد الوكالء الذين يمثلاون الماودع ذاتاه أو الماودعين ذاتهام ،يترتاب علاى أي
(ب)
عمل يباشره أي واحد من أولئاك الاوكالء أو يباشار لمصالحته األثار ذاتاه المترتاب علاى العمال الاذي يباشاره
المودع المذكور أو المودعون المذكورون ،أو يباشر لمصلحته أو لمصلحتهم.
مع مراعاة الجملة الثانية من القاعدة (90ثانيا) ، 5يترتب على أي عمل يباشره ممثال
(ج)
عااام أو وكيلااه ،أو يباشاار لمصاالحته األثاار ذاتااه المترتااب علااى العماال الااذي يباشاره كاال المااودعين أو يباشاار
لمصلحتهم.
4.90

طريقة تعيين الوكيل أو الممثل العام

يتولى تعيين الوكيال الماودع الموقاع علاى العريضاة أو طلاب الفحاص التمهيادي الادولي
(أ)
أو توكيل منفصل .واذا تعدد المودعون ،تولى تعيين الوكيل العام أو الممثل العاام كال ماودع يوقاع ،حساب
اختياره ،على العريضة أو طلب الفحص التمهيدي الدولي أو توكيل منفصل.
مااع م ارعاااة أحكااام القاعاادة  ،5.90يجااب تقااديم التوكياال المنفصاال لمكتااب تساالم الطلبااات
(ب)
َّ
المحددة للبح اإلضاافي أو إدارة
أو للمكتب الدولي ،شرط أن يقدم التوكيل إلدارة البح الدولي أو اإلدارة
الفحا ااص التمهيا اادي الا اادولي ،حسا ااب الحا ااال ،إذا ُعا ااين وكيا اال بموجا ااب توكيا اال وفقا ااا للقاعا اادة (1.90ب) أو
(ب.ثانيا) أو (ج) أو (د)"."2
إذا لم يكن التوكيل المنفصل موقعاً ،أو إذا لم يكن التوكيل المنفصال المطلاوب متاوف اًر،
(ج)
أو إذا لم يكن بياان اسام الشاخص المعاين أو عنواناه يتمشاى ماع القاعادة  ،4.4فاإن التوكيال يعاد كماا لاو لام
يكن ما لم يصحح وجه النقص.

152

الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات (نص نافذ اعتبا ار من  1يوليو )2017

يج ااوز لمكت ااب تس االم الطلب ااات وادارة البحا ا ال اادولي واإلدارة المختص ااة ب ااإجراء بح ااو
(د)
إضااافية وادارة الفحااص التمهياادي الاادولي والمكتااب الاادولي التخلااي عاان شاارط تقااديم توكياال منفصاال لااه بناااء
على الفقرة (ب) ،شرط مراعاة الفقرة (ه) .وفي هذه الحالة ،ال تطبق الفقرة (ج).
إذا قاادم الوكياال أو الممثاال العااام إشااعا اًر بالسااحب كمااا هااو مشااار إليااه فااي القواعااد ماان
(ه)
(90ثاني ااً) 1إلااى (90ثاني ااً) ،4ال يجااوز التخلااي ،بناااء علااى الفق ارة (د) ،عاان شاارط تقااديم توكياال منفصاال بناااء
على الفقرة (ب).
5.90

التوكيل العام

يجااوز تعيااين وكياال باالرتباااط بطلااب دولااي مااا باإلشااارة فااي العريضااة أو طلااب الفحااص
(أ)
التمهياادي الاادولي أو إشااعار منفصاال إلااى وجااود توكياال منفصاال ُعااين بموجبااه ذلااك الوكياال لتمثياال المااودع
باالرتباط بأي طلب دولي قد يودعه ذلك المودع (أي "التوكيل العام") ،شريطة أن:
""1

يكون التوكيل العام قد أودع وفقا للفقرة (ب)،

" "2وترفق صورة عن التوكيل العام بالعريضة أو طلب الفحص التمهيادي الادولي أو
اإلشعار المنفصل ،حسب الحال .وليس من الضروري أن تكون تلك الصورة موقعة.
يجب إيداع التوكيل العام لدى مكتب تسلم الطلبات .واذا ُعين وكيل ما بموجاب توكيال
(ب)
عااام وفقااا للقاعاادة (1.90ب) أو (ب.ثانيااا)أو (ج) أو (د)" ،"2وجااب إيااداع التوكياال العااام لاادى إدارة البح ا
َّ
المحددة للبح اإلضافي أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي ،حسب الحال.
الدولي أو اإلدارة
يجوز ألي مكتب لتسلم الطلبات أو إدارة للبح الدولي أو إدارة مختصة بإجراء بحو
(ج)
إضاافية أو إدارة للفحااص التمهياادي الاادولي التنااازل عاان الشاارط المنصااوص عليااه فااي الفقارة (أ)" "2القاضااي
بإرفاق صورة عن التوكيل العام بالعريضة أو طلب الفحص أو اإلشعار المنفصل ،حسب الحال.
بااالرغم ماان الفق ارة (ج) يجااب تقااديم صااورة عاان التوكياال العااام لمكتااب تساالم الطلبااات أو
(د)
اإلدارة المحا َّاددة للبحا اإلضااافي أو إدارة الفحااص التمهياادي الاادولي أو المكتااب الاادولي ،حسااب الحااال ،إذا
تقدم الوكيال بإشاعار بالساحب كماا هاو مشاار إلياه فاي القواعاد مان (90ثانياا) 1إلاى (90ثانياا) 4للمكتاب أو
اإلدارة أو المكتب الدولي.
6.90

اإللغاء والعدول

يجااوز لألشااخاص الااذين عين اوا وكاايال أو ممااثال عااام أو لخلفهاام أن يلغ اوا هااذا التعيااين.
(أ)
وفااي هااذه الحالااة ،يعااد تعيااين كاال وكياال ثااانوي ماان قباال ذلااك الوكياال وفقااا للقاعاادة (1.90د) ملغيااا أيضااا.
ويجوز كذلك للمودع المعني أن يلغي تعيين وكيل ثانوي تم بناء على القاعدة (1.90د).
يترتب على تعيين وكيل بناء على القاعدة (1.90أ) إلغاء أي تعيين سابق لوكيل يكون
(ب)
قد أجري بناء على تلك القاعدة ،ما لم يذكر خالف ذلك.
ذلك.

(ج)

يترتااب علااى تعيااين ممثاال عااام إلغاااء أي تعيااين سااابق لممثاال عااام ،مااا لاام يااذكر خااالف
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(د)

يجوز للوكيل أو للمثل العام أن َيعدل عن تعيينه بموجب إخطار يوقعه بنفسه.

تطبااق القاعاادة (4.90ب) و(ج) ،مااع مااا يلاازم ماان تبااديل ،علااى الوثيقااة التااي تتضاامن
(ه)
اإللغاء أو العدول المنصوص عليه في هذه القاعدة.
القاعدة 90
السحب

(ثانيا)

(90ثانيا) 1سحب الطلب الدولي
(أ)
تاريخ األولوية.

يجوز للمودع أن يسحب الطلب الدولي في أي وقت قبل انقضاء  30شه ار اعتبا ار مان

يصاابح السااحب نافااذا عناادما يتساالم المكتااب الاادولي ،أو مكتااب تساالم الطلبااات ،أو إدارة
(ب)
الفحص التمهيدي الدولي في حالة تطبيق المادة  ،)1(39حسب االختيار ،إشعا ار من المودع.
ال يجرى النشر الدولي للطلب الدولي إذا وصال اإلشاعار بساحب الطلاب الادولي ،الاذي
(ج)
يرسله المودع أو يحيله مكتب تسالم الطلباات أو إدارة الفحاص التمهيادي الادولي ،إلاى المكتاب الادولي ،قبال
االنتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية.

(90ثانيا) 2سحب التعيينات
يجااوز للمااودع أن يسااحب تعيااين أي دولااة معينااة فااي أي وقاات قباال انقضاااء  30شااه ار
(أ)
اعتبا ار من تاريخ األولوية .ويترتب على سحب تعيين دولاة تام اختيارهاا ساحب االختياار المقابال لاذلك بنااء
على القاعدة (90ثانيا).4
إذا تاام تعيااين دولااة مااا بغاارض الحصااول علااى ب اراءة وطنيااة وب اراءة إقليميااة ،تعااين فهاام
(ب)
سحب تعيين تلك الدولة على أنه يعني سحب التعيين بغرض الحصول على براءة وطنية فقط ،ما لم يذكر
خالف ذلك.
(ج)
القاعدة (90ثانيا).1

يع ا ااد س ا ااحب تعي ا ااين ك ا اال ال ا اادول المعين ا ااة بمثاب ا ااة س ا ااحب للطل ا ااب ال ا اادولي بن ا اااء عل ا ااى

يصاابح السااحب نافااذا عناادما يتساالم المكتااب الاادولي ،أو مكتااب تساالم الطلبااات ،أو إدارة
(د)
الفحص التمهيدي الدولي في حالة تطبيق المادة  ،)1(39حسب االختيار ،إشعا ار من المودع.
ال يجاارى النشاار الاادولي للتعيااين إذا وصاال اإلشااعار بالسااحب الااذي يرسااله المااودع أو
(ه)
يحيله مكتب تسالم الطلباات أو إدارة الفحاص التمهيادي الادولي إلاى المكتاب الادولي قبال االنتهااء مان إعاداد
النشر الدولي من الناحية التقنية.
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(90ثانيا) 3سحب المطالبة باألولوية
يجوز للمودع أن يسحب المطالباة باألولوياة التاي تجارى فاي الطلاب الادولي وفقاا للماادة
(أ)
 )1(8في أي وقت قبل انقضاء  30شه ار اعتبا ار من تاريخ األولوية.
إذا تض اامن الطل ااب ال اادولي ع اادة مطالب ااات باألولوي ااة ،ج اااز للم ااودع أن يم ااارس الح ااق
(ب)
المنصوص عليه في الفقرة (أ) فيما يخص مطالبة واحدة باألولوية أو عدة مطالبات أو كل المطالبات.
يصاابح السااحب نافااذا عناادما يتساالم المكتااب الاادولي ،أو مكتااب تساالم الطلبااات ،أو إدارة
(ج)
الفحص التمهيدي الدولي في حالة تطبيق المادة  ،)1(39حسب االختيار ،إشعا ار من المودع.
إذا ترت ااب عل ااى س ااحب المطالب ااة باألولوي ااة تغيي اار ف ااي ت اااريخ األولوي ااة ،ف ااإن أي مهل ااة
(د)
محسوبة اعتبا ار من تاريخ األولوية األصلي ولم تنقض بعد تحسب اعتبا ار من تاريخ األولوية المترتب على
ذلك التغيير ،مع مراعاة أحكام الفقرة (ه).
فااي حالااة تطبيااق المهلااة المشااار إليهااا فااي المااادة ()2(21أ) ،يجااوز للمكتااب الاادولي ،مااع
(ه)
ذلك ،أن يجري النشر الدولي على أسااس تلاك المهلاة التاي تحساب اعتباا ار مان تااريخ األولوياة األصالي إذا
وصاال اإلشااعار بالسااحب الااذي يرسااله المااودع أو يحيلااه مكتااب تساالم الطلبااات أو إدارة الفحااص التمهياادي
الدولي إلى المكتب الدولي بعد االنتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية.
90

(ثانيا) (ثانيا)

3

سحب التماس البح اإلضافي

( أ ) يجوز للمودع أن يسحب التمااس البحا اإلضاافي فاي أي وقات قبال تااريخ إرساال تقريار
البح ا اإلضااافي الاادولي أو إعااالن بااأن ذلااك التقرياار لاان يعا ّاد ،إلااى المااودع والااى المكتااب الاادولي بموجااب
القاعدة (45ثانيا)(8أ).
يصاابح الس ااحب ناف ااذا عن اادما تتس االم اإلدارة المحا َّاددة للبحا ا اإلض ااافي أو يتس االم المكت ااب
(ب)
الدولي ،حساب االختياار ،إشاعا ار مان الماودع فاي غضاون المهلاة المنصاوص عليهاا فاي الفقارة (أ) ،ويجاوز
رغاام ذلااك إرسااال ذلااك التقرياار أو اإلعااالن بموجااب المااادة  )1(20وفقااا لمااا هااو منصااوص عليااه فااي القاعاادة
(45ثانيااا)(8ب) إذا وصاال ذلااك اإلشااعار إلااى اإلدارة المحا َّاددة للبح ا اإلضااافي فااي موعااد ال يساامح بوقااف
إرسال التقرير أو اإلشعار المشار إليهما في الفقرة (أ).

(90ثانيا) 4سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو االختيارات
يجا ااوز للما ااودع أن يسا ااحب طلا ااب الفح ا ااص التمهيا اادي الا اادولي أو أي اختيا ااار أو ك ا اال
(أ)
االختيارات في أي وقت قبل انقضاء  30شه ار اعتبا ار من تاريخ األولوية.
(ب)

يصبح السحب نافذا عندما يتسلم المكتب الدولي إشعا ار من المودع.

إذا قاادم المااودع اإلشااعار بالسااحب إلدارة الفحااص التمهياادي الاادولي ،وجااب علااى تلااك
(ج)
اإلدارة أن تضااع علااى اإلشااعار تاااريخ تساالمه وتحيلااه إلااى المكتااب الاادولي فااي أقاارب فرصااة .ويعااد اإلشااعار
كما لو كان قد قدم للمكتب الدولي في التاريخ الموضوع على اإلشعار.
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(90ثانيا) 5التوقيع
يجااب عل اى المااودع أن يوقااع أي إشااعار بالسااحب مشااار إليااه فااي القواعااد ماان (90ثانيااا) 1إلااى
(90ثانياا) .4وفاي حاال تعاادد الماودعين ،وجاب التوقيااع علاى جمايعهم .وال يحاق للمااودع الاذي يكاون بمثابااة
الممثل العام بناء على القاعدة (2.90ب) أن يوقع ذلك اإلشعار بالنيابة عن سائر المودعين.

(90ثانيا) 6أثر السحب
ال يترتااب علااى سااحب الطلااب الاادولي أو أي تعيااين أو أي مطالبااة باألولويااة أو طلااب
(أ)
الفحص التمهيدي الدولي أو أي اختيار بناء على القاعدة (90ثانيا) أي أثر في أي مكتب معين أو مختار
إذا بدأ بفحص الطلب الدولي أو معالجته وفقا للمادة  )2(23أو المادة .)2(40
الدولي.

(ب)

إذا سحب الطلب الدولي وفقا للقاعدة (90ثانيا) ،1وجب وقف المعالجاة الدولياة للطلاب

(ب.ثانيا) إذا سحب التمااس البحا
وقف البح اإلضافي الدولي.

اإلضاافي وفقاا للقاعادة (90ثانياا)(3ثانياا) ،تع ّاين علاى اإلدارة

إذا س ا ا ااحب طل ا ا ااب الفح ا ا ااص التمهي ا ا اادي ال ا ا اادولي أو س ا ا ااحبت ك ا ا اال االختي ا ا ااارات وفق ا ا ااا
(ج)
للقاعدة (90ثانيا) ،4تعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي وقف معالجة الطلب الدولي.

(90ثانيا) 7الحق المنصوص عليه في المادة ()4(37ب)
يجب على كال دولاة متعاقادة يانص قانونهاا الاوطني علاى ماا ورد فاي الجازء الثااني مان
(أ)
المادة ()4(37ب) أن تخطر المكتب الدولي بذلك كتابة.
يجب على المكتب الدولي أن ينشر اإلخطار المشار إليه في الفقرة (أ) في الجريدة في
(ب)
أقاارب فرصااة .ويصاابح اإلخطااار نافااذا بالنساابة إلااى الطلبااات الدوليااة المودعااة بعااد تاااريخ ذلااك النشاار بشااهر
واحد.
القاعدة 91
تصحيح األخطاء السافرة الواردة
في الطلب الدولي والمستندات األخرى
1.91

تصحيح األخطاء السافرة

يجوز تصاحيح خطاأ ساافر فاي الطلاب الادولي أو مساتند آخار َّ
قدماه الماودع ،وفقاا لهاذه
(أ)
القاعدة إذا التمس المودع ذلك.
(ب)

يكون تصحيح الخطأ رهنا بتصريح من "اإلدارة المختصة" أي:

" "1إذا كااان الخطااأ فااي العريضااة المدرجااة فااي الطلااب الاادولي أو فااي تصااويب لااذلك
الجزء – مكتب تسلم الطلبات؛
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" "2إذا كان الخطأ في الوصف أو المطالب أو الرسوم أو في تصويب فيهاا ،وماا لام
تكن إدارة الفحص التمهيدي الدولي هي المختصة بناء على البند " – "3إدارة البح الدولي؛
" "3إذا كان الخطأ في الوصف أو المطالب أو الرسوم أو في تصاويب فيهاا ،أو فاي
تعديل بناء على المادة  19أو  ،34وتم تقديم طلب للفحص التمهيدي الدولي ولام ُيساحب وانقضاى التااريخ
الذي يبدأ فيه الفحص التمهيدي الدولي وفقا للقاعدة  – 1.69إدارة الفحص التمهيدي الدولي؛
" "4إذا كااان الخطااأ فااي مسااتند لاام ُيشاار إليااه فااي البنااود ماان " "1إلااى " "3وقاادم إلااى
مكتب تسالم الطلباات أو إدارة البحا الادولي أو إدارة الفحاص التمهيادي الادولي أو المكتاب الادولي ،خاالف
خطااأ فااي الملخااص أو فااي تعااديل بناااء علااى المااادة  – 19ذلااك المكتااب أو تلااك اإلدارة أو المكتااب الاادولي،
حسب الحال.
ال تص اارح اإلدارة المختص ااة بتص ااحيح خط ااأ بن اااء عل ااى ه ااذه القاع اادة إال إذا ك ااان م اان
(ج)
السافر لإلدارة المختصة أن ما كان مقصودا شيء غير ما يظهار فاي المساتند المعناي فاي التااريخ المطباق
بناء على الفقرة (و) ولم يكن من الممكن قصد شيء آخر سوى التصحيح المقترح.
إذا كااان الخطااأ فااي الوصااف أو المطالااب أو الرسااوم أو فااي تصااويب أو تعااديل فيهااا،
(د)
تأخذ اإلدارة المختصاة فاي حسابانها محتوياات الوصاف أو المطالاب أو الرساوم فقاط والتصاويب أو التعاديل
المعني عند االقتضاء ،ألغراض الفقرة (ج).
إذا كان الخطاأ فاي العريضاة الاواردة فاي الطلاب الادولي أو تصاويب فيهاا أو فاي مساتند
(ه)
مشار إليه في الفقرة (ب)" ،"4تأخذ اإلدارة المختصة في حسبانها محتويات الطلب الدولي نفسه والتصويب
المعني عند االقتضاء ،أو المستند المشاار إلياه فاي الفقارة (ب)" ،"4ماع أي مساتند آخار مق َّادم ماع العريضاة
أو التصا ااويب أو المسا ااتند ،حسا ااب الحا ااال ،وأي وثيقا ااة أولويا ااة متا ااوفرة لا ااإلدارة بشا ااأن الطلا ااب الا اادولي وفقا ااا
للتعليمااات اإلداريااة ،وأي مسااتند آخاار فااي ملااف اإلدارة المخصااص للطلااب الاادولي فااي التاااريخ المطبااق بناااء
على الفقرة (و) ،وذلك ألغراض الفقرة (ج).
(و)

يكون التاريخ المطبق ألغراض الفقرتين (ج) و(ه) على النحو التالي:
""1

الدولي؛

إذا كااان الخط ااأ ف ااي ج اازء م اان الطل ااب ال اادولي كم ااا ت اام إيداع ااه – ت اااريخ اإلي ااداع

" "2إذا كااان الخطااأ فااي مسااتند خااالف الطلااب الاادولي كمااا تاام إيداعااه ،بمااا فااي ذلااك
خطأ في تصويب أو تعديل للطلب الدولي – تاريخ تقديم المستند المعني.
(ز)

ال يجوز تصحيح خطأ بناء على هذه القاعدة في الحاالت التالية:
""1

إذا كااان الخطااأ عبااارة عاان إسااقاط لعنصاار واحااد بالكاماال أو أكثاار ماان عناصاار
الطلب الدولي المشار إليها في المادة  )2(3أو ورقة واحدة بالكامل أو أكثار مان
الطلب الدولي؛

""2

إذا كان الخطأ في الملخص؛
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""3

إذا ك ااان الخط ااأ ف ااي تع ااديل بن اااء علاااى الم ااادة  ،19م ااا ل اام تك اان إدارة الفحاااص
التمهيا ا اادي الا ا اادولي مختصا ا ااة بالتص ا ا اريح بتصا ا ااحيح ذلا ا ااك الخطا ا ااأ بنا ا اااء علا ا ااى
الفقرة (ب)""3؛

""4

إذا كان الخطأ في المطالبة باألولوية أو في إشعار بتصحيح المطالباة باألولوياة
أو إضافتها بنااء علاى القاعادة (26ثانياا)(1أ) إذا كاان تصاحيح الخطاأ مان شاأنه
أن يحد تغيي ار في تاريخ األولوية؛

على أال ت ثر هذه الفقرة في إعمال القواعد  4.20و 5.20و(26ثانيا) و.3.38
إذا تبيَّن لمكتب تسلم الطلبات أو إدارة البح الدولي أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي
(ح)
أو المكتب الدولي وجود خطأ سافر في ظاهره في الطلب الدولي أو مستند آخار يمكان تصاحيحه ،جااز لاه
دعوة المودع إلى التماس التصحيح بناء على هذه القاعدة.
2.91

التماس التصحيح

َّ
يقدم التماس التصحيح بناء على القاعدة  1.91إلاى اإلدارة المختصاة فاي غضاون  26شاه ار مان
تاريخ األولوية .ويحدد في االلتماس الخطأ المطلوب تصحيحه والتصحيح المقترح ،ويجوز أن يحتوي على
شرح مقتضب إن اختار المودع ذلك .وتطبق القاعدة  4.26مع ما يلزم من تبديل على الطريقة التي يجب
اعتمادها لبيان التصحيح المقترح.
3.91

التصريح بالتصحيح وأثر التصحيح

تب اات اإلدارة المختص ااة ف ااي التصا اريح بالتص ااحيح بن اااء عل ااى القاع اادة  1.91أو رف ااض
(أ)
التصاريح فااي أقاارب فرصااة ،وتخطاار الماودع والمكتااب الاادولي بالتصاريح أو الارفض فااي أقاارب فرصااة ،كمااا
تخطر بأسباب الرفض إن قررت رفض التصريح .ويتخذ المكتب الادولي اإلجاراءات المنصاوص عليهاا فاي
التعليمات اإلدارية ،بما في ذلك إخطار مكتب تسلم الطلبات وادارة البح الادولي وادارة الفحاص التمهيادي
الدولي والمكاتب المعيَّنة والمختارة بالتصريح أو الرفض حسب ما يقتضيه الحال.
فااي حااال التص اريح بتصااحيح خطااأ سااافر بناااء علااى القاعاادة  ،1.91يصااحح المسااتند
(ب)
المعني وفقا للتعليمات اإلدارية.
(ج)
الدولي؛

في حال التصريح بتصحيح خطأ سافر ،يكون التصحيح نافذا على النحو التالي:
""1

إذا كااان الخطااأ فااي الطلااب الاادولي كمااا تاام إيداعااه ،اعتبااا ار ماان تاااريخ اإليااداع

" "2إذا كااان الخطااأ فااي مسااتند خااالف الطلااب الاادولي كمااا تاام إيداعااه ،بمااا فااي ذلااك
خطأ في تصويب أو تعديل في الطلب الدولي ،اعتبا ار من التاريخ الذي تم فيه تقديم المستند.
إذا رفض اات اإلدارة المختص ااة التصا اريح بالتص ااحيح بن اااء عل ااى القاع اادة  ،1.91يت ااولى
(د)
المكت ااب ال اادولي نش اار التم اااس التص ااحيح وأس ااباب رف ااض اإلدارة وأي تعليق ااات مقتض اابة أخ اارى ق ااد يق اادمها
المااودع ،مااع الطلااب الاادولي إن أمكاان ذلااك ،بناااء علااى التماااس يقدمااه المااودع إلااى اإلدارة المختصااة فااي
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غضون شهرين من تاريخ الرفض وشرط دفع رسم خاص َّ
يحدد مقداره في التعليمات اإلدارية .وتدرج نسخة
عاان االلتماااس واألسااباب والتعليقااات (إن وجاادت) فااي التبليااغ بناااء علااى المااادة  20إن أمكاان ،إذا لاام ُينشاار
الطلب الدولي بموجب المادة .)3(64
معين أن يأخاذ فاي حسابانه تصاحيح خطاأ ساافر إذا ماا
(ه)
ليس من الضروري ألي مكتب ّ
كان قد بدأ معالجة الطلب الدولي أو فحصه قبل تاريخ إخطاره بالتصريح بالتصاحيح مان اإلدارة المختصاة
بناء على القاعدة (3.91أ).
ال يج ااوز للمكت ااب المع ااين االمتن اااع ع اان م ارع اااة تص ااحيح ت اام التصا اريح ب ااه بن اااء عل ااى
(و)
القاعاادة  1.91إال إذا رأى أن التصااحيح مااا كااان ليصاارح بااه بناااء علااى القاعاادة  1.91لااو كااان هااو اإلدارة
المختصة ،على أن مان غيار الجاائز ألي مكتاب مع ّاين أن يمتناع عان م ارعااة أي تصاحيح تام التصاريح باه
بناااء علااى القاعاادة  1.91ماان غياار أن يتاايح للمااودع فرصااة اإلدالء بمالحظاتااه بشااأن إزماااع المكتااب علااى
االمتناع عن مراعاة التصحيح ،في غضون مهلة تكون معقولة في ظروف الحال.
القاعدة 92
المراسالت
1.92

ضرورة إرفاق كتاب بالمستند وتوقيعه

إذا قا ّادم مااودع الطلااب مسااتندا خااالف الطلااب الاادولي ذاتااه عنااد اتخاااذ اإلج اراءات الدوليااة
(أ)
المنصااوص عليهااا فااي المعاهاادة وفااي هااذه الالئحااة التنفيذيااة ،ولاام يكاان المسااتند فااي شااكل كتاااب ،وجااب عليااه
أن يرفق به كتابا يذيله بتوقيعه ويحدد فيه الطلب الدولي الذي يتعلق به المستند.
إذا ل اام تس ااتوف الش ااروط المنص ااوص عليه ااا ف ااي الفقا ارة (أ) ،وج ااب إب ااالغ ذل ااك لم ااودع
(ب)
الطلاب ودعوتاه إلاى اساتدراك السااهو خاالل مهلاة محاددة فاي الاادعوة .ويجاب أن تكاون المهلاة المحاددة بهااذا
الشكل معقولة حسب كل حالة .وحتى إذا انقضت تلك المهلة بعد المهلة المطبقة لتساليم المساتند (أو حتاى
إذا كانت المهلة األخيرة قد انقضت بالفعال) ،وجاب أال تقال عان عشارة أياام أو تزياد علاى شاهر اعتباا ار مان
تاريخ إرسال الدعوة بالبريد .واذا استدرك السهو خالل المهلة المحددة في الدعوة ،وجب االمتناع عن أخاذه
بعين االعتبار ،واال تعين إخطار مودع الطلب بأن المستند لن ي خذ بعين االعتبار.
إذا لم يالحظ أن الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) لام تاراع ،وأخاذ المساتند بعاين
(ج)
االعتبار عند اتخاذ اإلجراءات الدولية ،فإن عدم مراعاة تلك الشروط ال ي خذ بعين االعتبار.
2.92

اللغات

مااع م ارعاااة القاعاادتين  1.55و 3.55والفق ارة (ب) ماان هااذه القاعاادة ،يجااب تحرياار أي
(أ)
كتااب أو مساتند يقدماه ماودع الطلاب إلدارة البحا الادولي أو إلدارة الفحاص التمهيادي الادولي باللغاة ذاتهااا
التااي يحاارر بهااا الطلااب الاادولي المتعلااق بااه .ولكاان ،إذا أرساالت ترجمااة للطلااب الاادولي بناااء علااى القاعاادة
(1.23ب) أو قدمت بناء على القاعدة  ،2.55وجب استعمال لغة تلك الترجمة.

159

الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات (نص نافذ اعتبا ار من  1يوليو )2017

يجااوز لمااودع الطلااب أن يحاارر أي كتاااب يرسااله إلااى إدارة البح ا الاادولي أو إلااى إدارة
(ب)
الفحااص التمهياادي الاادولي بااأي لغااة خااالف اللغااة المحاارر بهااا الطلااب الاادولي ،شاارط أن تصاارح لااه اإلدارة
المذكورة باستعمال تلك اللغة.
(ج)

[تحذف]

يجب أن يكون كل كتاب يرسله مودع الطلب إلى المكتب الدولي محار ار باإلنكليزياة أو
(د)
بالفرنسية أو أي لغة نشر أخرى حسبما تجيزه التعليمات اإلدارية.
يجااب أن يكااون كاال كتاااب أو إخطااار يرسااله المكتااب الاادولي إلااى مااودع الطلااب أو إلااى
(ه)
أي مكتب وطني محر ار باإلنكليزية أو بالفرنسية.
3.92

إرسال البريد من المكاتب الوطنية والمنظمات الحكومية الدولية

كاال مسااتند أو كتاااب يصاادره أو يرسااله مكتااب وطنااي أو منظمااة حكوميااة دوليااة ويعااد حاادثا يباادأ
انطالقااا ماان تاريخااه حساااب أي مهلااة بناااء علااى المعاهاادة أو هااذه الالئحااة التنفيذيااة ،يجااب إرساااله بال اابريد
الجوي .ويجوز استعمال البريد العادي بدال من البريد الجوي ،إذا كان البريد األول يصل عادة إلى المرسال
إليه خالل يومين من تاريخ إرساله أو إذا لم يكن البريد الجوي متوفرا.
4.92

استعمال التلغراف والمبرقة الكاتبة وجهاز الفاكس ،إلخ.

بااالرغم م اان أحك ااام القاع اادتين  14.11و(1.92أ) ،ولكاان م ااع م ارع اااة الفقاارة (ح) أدن اااه،
(أ)
يجااوز إرسااال أي وثيقااة ماان وثااائق الطلااب الاادولي وأي وثيقااة أو كتاااب الحااق للطلااب الاادولي ب ااالتلغراف أو
المبرقااة الكاتب ااة أو بجهاااز الف اااكس أو بااأي وس اايلة اتصااال مماثل ااة أخاارى تكف اال تقااديم الوثيق ااة مطبوع ااة أو
مكتوبة ،كلما أمكن ذلك.
يعتب اار التوقي ااع الظ اااهر عل ااى وثيق ااة مرس االة بجه اااز الف اااكس ألغا اراض المعاه اادة وه ااذه
(ب)
الالئحة التنفيذية بمثابة توقيع صحيح.
إذا حاول الماودع إرساال وثيقاة بإحادى الوساائل المشاار إليهاا فاي الفقارة (أ) ،واساتحالت
(ج)
قراءة الوثيقة جزئيا أو كليا ،أو لم يتم تسلم جزء منها ،فإن تلك الوثيقة تعتبر كماا لاو لام ياتم تسالمها ماا دام
م اان المس ااتحيل قراءته ااا أو إرس ااالها .ويج ااب عل ااى المكت ااب ال ااوطني أو المنظم ااة الحكومي ااة الدولي ااة إخط ااار
المودع بذلك في أقرب فرصة.
يجااوز للمكتااب الااوطني أو المنظمااة الحكوميااة الدوليااة طلااب النسااخة األصاالية عاان أي
(د)
وثيقة مرسلة بإحدى الوسائل المشار إليها في الفقرة (أ) ،مصحوبة بكتاب يبين ذلك اإلرسال الساابق خاالل
 14يوما من تاريخ اإلرسال ،شرط أن يكاون المكتاب الادولي قاد أُخطار باذلك الطلاب ونشار ذلاك الخبار فاي
الجريدة .ويجب أن يحدد في اإلخطار ما إذا كان الطلب يتعلق بكل الوثائق أو بعضها.
إذا لاام يقاادم المااودع النسااخة األصاالية عاان وثيقااة مطلوبااة بناااء علااى الفق ارة (د) ،جاااز
(ه)
للمكتااب الااوطني المعن ااي أو للمنظمااة الحكومي ااة الدوليااة المعني ااة ،تبعااا لن ااوع الوثيقااة المرس االة ومااع م ارع اااة
القاعدتين  11و،3.26
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""1

التنازل عن الطلب المنصوص عليه في الفقرة (د)،

""2

أو دعااوة المااودع إلااى تقااديم النسااخة األصاالية عاان الوثيقااة المرساالة ،خااالل مهلااة
معقولة حسب كل حالة ومحددة في الدعوة،

علما ااا بأنا ااه يجا ااوز للمكتا ااب المعنا ااي أو للمنظما ااة المعنيا ااة إرسا ااال دعا ااوة التصا ااحيح ما ااع اتخا اااذ اإلج ا اراءات
المنصوص عليها في البند " "1أو " "2أو بدال من ذلك ،إذا تضمنت الوثيقاة المرسالة أخطااء أو تباين منهاا
أن النس ااخة األص االية تتض اامن أخط اااء يج ااوز للمكت ااب ال اادولي أو المنظم ااة الحكومي ااة الدولي ااة إرس ااال دع ااوة
لتصحيحها.
إذا لاام يكاان تقااديم النسااخة األصاالية عاان وثيقااة مااا مطلوبااً وفقااً للفقارة (د) ،لكاان المكتااب
(و)
الااوطني أو المنظمااة الحكوميااة الدوليااة رأى أن ماان الضااروري تزويااده بالنسااخة األصاالية عاان تلااك الوثيقااة،
جاز له دعوة المودع إلى ذلك حسب ما ورد في الفقرة (ه)"."2
(ز)

إذا لم يستجب المودع للدعوة المنصوص عليها في الفقرة (ه)" "2أو (و):

" "1فااإن الطلااب الاادولي يعتباار مسااحوبا ويتعااين علااى مكتااب تساالم الطلبااات أن يعلاان
ذلك إذا كانت الوثيقة المعنية هي ذلك الطلب الدولي؛
""2

فإن الوثيقة المعنية تعتبر كما لو لم تُقدم ،إذا كانت الحقة للطلب الدولي.

ال يلاازم المكت ااب الااوطني أو المنظم ااة الحكوميااة الدولي ااة بتساالم أي وثيق ااة مرساالة بإح اادى
(ح)
الوسائل المشاار إليهاا فاي الفقارة (أ) ماا لام يخطار المكتاب الاوطني أو المنظماة المكتاب الادولي بأناه مساتعد
لتسلم تلك الوثيقة بتلك الوسيلة ويكون المكتب الدولي قد نشر ذلك الخبر في الجريدة.
(ثانيا)

القاعدة 92
تسجيل التغييرات المتعلقة ببعض البيانات في العريضة
أو طلب الفحص التمهيدي الدولي

(92ثانيا) 1تسجيل التغييرات من قبل المكتب الدولي
بنا اااء علا ااى التما اااس ما اان الما ااودع أو مكتا ااب تسا االم الطلبا ااات ،يسا ااجل المكتا ااب الا اادولي
(أ)
التغييرات المتعلقة بالبيانات التالية الذكر والواردة في العريضة أو في طلب الفحص التمهيدي الدولي:
""1

شخص مودع الطلب أو اسمه أو محل إقامته أو جنسيته أو عنوانه؛

""2

شخص الوكيل أو الممثل العام أو المخترع أو اسمه أو عنوانه.

ال يسااجل المكتااب الاادولي التغيياار الملااتمس إذا وصااله التماااس التسااجيل بعااد انقضاااء
(ب)
 30شه اًر من تاريخ األولوية.
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القاعدة 93
حفظ الملفات والسجالت
1.93

مكتب تسلم الطلبات

يحااتفظ كاال مكتااب ماان مكاتااب تساالم الطلبااات بالسااجالت المتعلقااة بكاال طلااب دولااي أو طلااب دولااي
مزعوم ،بما في ذلك صورة له ،طوال عشر سنوات على األقل اعتبا ار من تاريخ اإليداع الدولي ،أو اعتبا ار
من تاريخ التسلم إن لم يمنح تاريخ لإليداع الدولي.
2.93

المكتب الدولي

يحتفظ المكتب الدولي بملف كل طلب دولي ،بما في ذلك النسخة األصلية ،طاوال 30
(أ)
سنة على األقل اعتبا اًر من تاريخ تسلم النسخة األصلية.
(ب)
3.93

تحفظ الملفات والسجالت األساسية للمكتب الدولي ألجل غير مسمى.

إدارات البح الدولي والفحص التمهيدي الدولي

تحتفظ إدارات البح الدولي والفحص التمهيدي الدولي بملف كل طلب دولي تتسلمه ،طوال 10
سنوات على األقل من تاريخ اإليداع الدولي.
4.93

النسخ

ألغاراض تطبيااق هااذه القاعاادة ،يجااوز حفااظ الملفااات والصااور والسااجالت فااي نسااخ فوتوغرافيااة أو
إلكترونياة أو غيار ذلاك مان النساخ بشارط أن تعاد تلاك النساخ بماا يساتوفي االلت ازماات المترتباة علاى القواعاد
من  1.93إلى  3.93بشأن حفظ الملفات والصور والسجالت.
(ثانياً)

القاعدة 93
طريقة تحويل الوثائق

(93ثانياً) 1التحويل بناء على التماس – التحويل عبر مكتبة رقمية
متى نصت المعاهدة أو هذه الالئحة التنفيذية أو التعليمات اإلدارية علاى تحويال طلاب
(أ)
دولي أو إخطار أو تبليغ أو كتاب أو مستند آخر أو تبليغه أو إرساله ("التحويل") مان المكتاب الادولي إلاى
معين أو مختار ،فال يباشر ذلك التحويل إال بناء على التمااس مان المكتاب المعناي وفاي الوقات
أي مكتب ّ
الذي يحدده ذلك المكتب .ويجاوز توجياه االلتمااس فيماا يتعلاق بوثيقاة محاددة بعينهاا أو فئاة محاددة أو عادة
فئات محددة من المستندات.
يعااد التحوياال بناااء علااى الفق ارة (أ) نافااذاً عناادما يجعلااه المكتااب الاادولي متاح ااً للمكتااب
(ب)
المعا ّاين أو المختااار المعنااي فااي شااكل إلكترونااي فااي مكتبااة رقميااة يحااق لااذلك المكتااب أن يسااترجع الوثيقااة
المعين أو المختار المعني على
المعنية منها ،وفقاً للتعليمات اإلدارية ،إذا ما اتفق المكتب الدولي والمكتب
ّ
ذلك.
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القاعدة 94
إمكانية االطالع على الملفات
16

1.94

إمكانية االطالع على الملف المحفوظ لدى المكتب الدولي

بنااء علااى التماااس ماان الماودع أو أي شااخص حصاال علااى تصاريح منااه ،يقاادم المكتااب
(أ)
الدولي صو ار عن أي مستند يتضمنه ملفه ،مقابل تسديد تكلفة الخدمة.
يقاادم المكتااب الاادولي صااو ار عاان أي مسااتند يتضاامنه ملفااه ،بناااء علااى التماااس ماان أي
(ب)
شخص ولكن ليس قبل النشر الادولي للطلاب الادولي وبشارط م ارعااة الماادة  38والفقارات مان (د) إلاى (ز).
ويجوز اشتراط تسديد تكلفة الخدمة مقابل تقديم صور المستندات.
(ج) 17يقدم المكتب الادولي صاو اًر عان تقريار الفحاص التمهيادي الادولي بنااء علاى الفقارة (ب)
نيابة عن المكتب المختار الذي يلتمس ذلك .وينشر المكتب الدولي تفاصيل أي التمااس مان ذلاك القبيال
18
في الجريدة في أقرب فرصة.
وحاذفت مان
(د)
ال يتيح المكتب الدولي إمكانية االطالع على أية معلومات يتضمنها ملفاه ُ
المنشااورات بناااء علااى القاعاادة (2.48ل) وعلااى أي مسااتند يتضاامنه ملفااه ويتعلااق بالتماااس بناااء علااى تلااك
القاعدة.
بناااء علااى التماااس مساابَّب ماان المااودع ،ال يتاايح المكتااب الاادولي إمكانيااة االطااالع علااى
())
أية معلومات يتضمنها ملفه وعلى أي مستند يتضمنه ملفه ويتعلق بذلك االلتماس ،إذا رأى أن:
""1
على الطلب الدولي؛

تلك المعلومات تبدو أنها ال تلبي الغرض المنشاود المتمثّال فاي إطاالع الجمهاور

""2
االقتصادية لشخص ما؛

ونشاار تلااك المعلومااات سااي دي بوضااوح إلااى اإلض ارار بالمصااالح الشخصااية أو

16
مالحظة الناشر :تطبق القاعدة  ،94كما هي نافذة اعتبا اًر من األول من يوليو  ،1998في ما يتعلق بالطلبات
الدولية المودعة في ذلك التاريخ أو بعده فقط .ويستمر تطبيق القاعدة  ،94كما هي نافذة حتى  30يونيو  ،1998بعد ذلك
التاريخ في ما يتعلق بالطلبات الدولية المودعة قبل ذلك التاريخ .ويرد في ما يلي نص القاعدة  94كما كانت نافذة حتى 30
يونيو :1998
"القاعدة 94
استصدار الصور من المكتب الدولي
وادارة الفحص التمهيدي الدولي
االلتزام بتقديم الصور
1.94
بناء على طلب المودع وأي شخص مرخص منه ،يقدم كل من المكتب الدولي وادارة الفحص التمهيدي الدولي صو ار
عن أي مستند يتضمنه ملف الطلب الدولي أو الطلب الدولي المزعوم الذي يتقدم به المودع ،مقابل تسديد تكلفة الخدمة".
17
مالحظة الناشر :تطبق القاعدة (1.94ج) ،كما هي نافذة اعتبا اًر من األول من يناير  ،2004على الطلبات الدولية
المودعة في ذلك التاريخ أو بعده .وتطبق القاعدة (1.94ج) أيضاً على تقديم صور عن تقرير الفحص التمهيدي الدولي
بشأن أي طلب دولي ،في األول من يناير  2004أو بعده ،سواء كان تاريخ اإليداع الدولي للطلب يقع قبل األول من يناير
 2004أو فيه أو بعده.
18
مالحظة الناشر :تنشر المعلومات عن أسماء المكاتب المختارة التي التمست من المكتب الدولي تقديم صور عن
تقارير الفحص التمهيدي الدولي بالنيابة عنها على موقع الويبو التالي أيضا:
<.>www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/access_iper.html
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""3

وال توجد مصلحة عامة سائدة في االطالع على تلك المعلومات.

وتُطبااق القاع اادة  4.26مااع م ااا يل اازم ماان تب ااديل بخص ااوص الطريقااة الت ااي يع اارض بهااا الم ااودع المعلوم ااات
موضوع التماس َّ
مقدم بموجب أحكام هذه الفقرة.
في حال لام ياتح المكتاب الادولي للجمهاور إمكانياة االطاالع علاى معلوماات طبقاا للفقارة
(و)
(د) أو الفقرة ()) ،وكانت تلك المعلوماات واردة أيضاا فاي ملاف الطلاب الادولي المحفاوظ لادى مكتاب تسالم
الطلبااات أو إدارة البح ا الاادولي أو اإلدارة المحا َّاددة ألغ اراض البح ا اإلضااافي أو إدارة الفحااص التمهياادي
الدولي ،وجب على المكتب الدولي إخطار ذلك المكتب وتلك اإلدارة بذلك في أقرب فرصة.
(ز)
االستخدام الداخلي.
1.94

(ثانيا)

ال يتاايح المكتااب الاادولي إمكانيااة االطااالع علااى أي مسااتند يتضاامنه ملفااه و ِ
أعا ّاد لمجا ّارد

إمكانية االطالع على الملف المحفوظ لدى مكتب تسلم الطلبات

بناء على التماس مان الماودع أو أي شاخص حصال علاى تصاريح مناه ،يجاوز لمكتاب
(أ)
تسلم الطلبات أن يتيح إمكانية االطالع على أي مستند يتضمنه ملفه .ويجوز اشتراط تساديد تكلفاة الخدماة
مقابل تقديم صور المستندات.
يجوز لمكتب تسلم الطلبات ،بناء علاى التمااس مان أي شاخص ولكان لايس قبال النشار
(ب)
الدولي للطلب الدولي وبشرط مراعاة الفقرة (ج) ،أن يتايح إمكانياة االطاالع علاى أي مساتند يتضامنه ملفاه.
ويجوز اشتراط تسديد تكلفة الخدمة مقابل تقديم صور المستندات.
ال يتاايح مكتااب تساالم الطلبااات إمكانيااة االطااالع بموجااب أحكااام الفق ارة (ب) علااى أيااة
(ج)
معلومات ِ
أخطر من قبل المكتب الادولي بأنهاا ُحاذفت مان المنشاورات طبقاا للقاعادة (2.48ل) أو أنهاا غيار
متاحة للجمهور طبقا للقاعدة ( 1.94د) أو ()).
1.94

(ثالثا)

إمكانية االطالع على الملف المحفوظ لدى إدارة البح الدولي

بناااء علااى التماااس ماان المااودع أو أي شااخص حصاال علااى تصاريح منااه ،يجااوز إلدارة
(أ)
البحا ا ال اادولي أن تت اايح إمكاني ااة االط ااالع عل ااى أي مس ااتند يتض اامنه ملفه ااا .ويج ااوز اش ااتراط تس ااديد تكلف ااة
الخدمة مقابل تقديم صور المستندات.
يجاوز إلدارة البحا الاادولي ،بنااء علااى التمااس مان أي شااخص ولكان لاايس قبال النشاار
(ب)
الدولي للطلب الدولي وبشرط مراعاة الفقرة (ج) ،أن تتيح إمكانية االطالع علاى أي مساتند يتضامنه ملفهاا.
ويجوز اشتراط تسديد تكلفة الخدمة مقابل تقديم صور المستندات.
ال تت اايح إدارة البحا ا ال اادولي إمكاني ااة االط ااالع بموج ااب أحك ااام الفقا ارة (ب) عل ااى أي ااة
(ج)
معلومات ِ
أخطرت من قبل المكتب الدولي بأنها ُحذفت من المنشورات طبقا للقاعدة (2.48ل) أو أنها غيار
متاحة للجمهور طبقا للقاعدة ( 1.94د) أو ()).
البح

(د)
اإلضافي.

تُطبق الفقرات من (أ) إلى (ج) ،مع ما يلزم مان تباديل ،علاى اإلدارة المح َّاددة ألغاراض
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إمكانية االطالع على الملف المحفوظ لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي

94.2

بناااء علااى التماااس ماان المااودع أو أي شااخص حصاال علااى تص اريح منااه ،تتاايح إدارة
(أ)
الفحااص التمهياادي الاادولي إمكانيااة االطااالع علااى أي مسااتند يتضاامنه ملفهااا .ويجااوز اشااتراط تسااديد تكلفااة
الخدمة مقابل تقديم صور المستندات.
بناااء علااى التماااس ماان أي مكتااب ماان المكاتااب المختااارة ولكاان لاايس قباال إعااداد تقرياار
(ب)
الفحص التمهيدي الدولي وبشرط مراعاة الفقرة (ج) ،تتايح إدارة الفحاص التمهيادي الادولي إمكانياة االطاالع
على أي مستند يتضمنه ملفها .ويجوز اشتراط تسديد تكلفة الخدمة مقابل تقديم صور المستندات.
ال تت اايح إدارة الفح ااص التمهي اادي ال اادولي إمكاني ااة االط ااالع بموج ااب أحك ااام الفقا ارة (ب)
(ج)
ِ
على أية معلومات أخطرت من قبل المكتب الدولي بأنها ُحذفت من المنشاورات طبقاا للقاعادة (2.48ل) أو
أنها غير متاحة للجمهور طبقا للقاعدة ( 1.94د) أو ()).
94.2

(ثانيا)

إمكانية االطالع على الملف المحفوظ لدى المكتب المعيّن

المعينة يسامح للغيار بااالطالع علاى
إذا كان القانون الوطني الذي يطبقه أي مكتب من المكاتب
ّ
ملف طلب وطني ،جااز لاذلك المكتاب أن يسامح بااالطالع علاى أي مساتندات تتعلاق بالطلاب الادولي وتارد
فاي ملفاتااه فااي حاادود مااا يسامح بااه القااانون الااوطني بشااأن إمكانياة االطااالع علااى ملفااات الطلبااات الوطنيااة،
ولكن ليس قبل أبكر التواريخ المنصوص عليها فاي الماادة ()2(30أ) .ويجاوز اشاتراط تساديد تكلفاة الخدماة
مقابل تقديم صور المستندات.
3.94

إمكانية االطالع على الملف المحفوظ لدى المكتب المختار

إذا كان القانون الوطني الذي يطبقه أي مكتب من المكاتب المختارة يسمح للغير باالطالع على
ملف طلب وطناي ،جااز لاذلك المكتاب أن يسامح بااالطالع علاى أي مساتندات تتعلاق بالطلاب الادولي ،بماا
فيها أي مستند متعلق بالفحص التمهيدي الدولي والوارد فاي ملفاه ،فاي حادود ماا يسامح باه القاانون الاوطني
بشأن إمكانية االطالع على ملفات الطلبات الوطنية ،ولكن لايس قبال أبكار التاواريخ المنصاوص عليهاا فاي
المادة ()2(30أ) .ويجوز اشتراط تسديد تكلفة الخدمة مقابل تقديم صور المستندات.
القاعدة 95
المعينة والمكاتب المختارة
تلقي المعلومات والنصوص المترجمة من المكاتب
ّ
1.95

المعلومات المتعلقة بحدو اإلجراءات في المكاتب المعيّنة والمكاتب المختارة

يقاادم كاال مكتااب معا ّاين أو مختااار إلااى المكتااب الاادولي المعلومااات التاليااة بشااأن طلااب دولااي فااي
غضون شهرين من وقوع أي من األحدا التالية ،أو في أسرع وقت معقول ممكن بعد وقوعها:
" "1عقب أداء الماودع لإلجاراءات المشاار إليهاا فاي الماادة  22أو الماادة  ،39تااريخ
أداء تلك اإلجراءات وأي رقم طلب وطني أسند للطلب الدولي؛
" "2في حاال كاان المكتاب المع ّاين أو المختاار ينشار صاراحة الطلاب الادولي بموجاب
قانونه الوطني أو ممارساته ،رقم وتاريخ ذلك النشر الوطني؛
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" "3فا ااي حا ااال ما اانح ب ا اراءة ،تا اااريخ ما اانح الب ا اراءة ،وفا ااي حا ااال كا ااان المكتا ااب المعا ا ّاين
أو المختااار ينشاار صاراحة الطلااب الاادولي فااي الشااكل الااذي ُمنحاات بااه الباراءة بموجااب قانونااه الااوطني ،رقاام
وتاريخ ذلك النشر الوطني.
2.95

االلتزام بتقديم صور عن النصوص المترجمة

يقاادم كاال مكتااب معااين أو مختااار إلااى المكتااب الاادولي ،بناااء علااى التماااس منااه ،صااورة
(أ)
المعين أو المختار.
عن ترجمة الطلب الدولي التي يكون مودع الطلب قد قدمها للمكتب
ّ
يجوز للمكتب الادولي أن يازود أي شاخص بصاور عان النصاوص المترجماة والمتسالمة
(ب)
وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) ،بناء على التماس ومقابل تسديد التكلفة.
القاعدة 96
جدول الرسوم
1.96

جدول الرسوم المرفق بالالئحة التنفيذية

تحصا اال الرسا ااوم المشا ااار إليها ااا فا ااي القواعا ااد  15و(45ثانيا ااا) 2و 57بالعملا ااة السويس ا ارية .وها ااي
موضحة في جدول الرسوم المرفق بهذه الالئحة التنفيذية .ويعد هذا الجدول جزءا ال يتج أز منها.
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جدول الرسوم
الرسوم
 .1رسم اإليداع الدولي:
(القاعدة )2.15

.2

رسم المعالجة للبح

.3

رسم المعالجة:
(القاعدة )2.57

(القاعدة (45ثانيا))2

مقدار الرسوم
 1 330فرنكا سويسريا باإلضافة إلى
فرنكاً سويسرياً عن كل ورقة من
15
الطلب الدولي اعتبا اًر من الورقة
الحادية والثالثين

اإلضافي:

200

فرنك سويسري

200

فرنك سويسري

التخفيضات
.4

تخفَّض من رسم اإليداع الدولي المبالغ التالية ،إذا أودع الطلب الدولي وفقاً للتعليمات اإلدارية:
(أ)

في شكل إلكتروني إذا لم تكان العريضاة
في ملف لمعالجة النصوص:

(ب)

فااي شااكل إلكترونااي إذا كان ات العريضااة
في ملف لمعالجة النصوص:

(ج)

فا ااي شا ااكل إلكترونا ااي إذا كا ااان كا اال ما اان
العريضة والمطالب والملخاص فاي ملاف
لمعالجة النصوص:

100

فرنك سويسري

200

فرنك سويسري

300

فرنك سويسري

 - 5يس ااتفيد م ااودع الطل ااب ال اادولي م اان تخف اايض ف ااي رس اام اإلي ااداع ال اادولي تح اات البن ااد ( 1بع ااد إعم ااال
التخفيض بناء على البند  4عند االقتضاء) ورسم المعالجة للبحا اإلضاافي تحات البناد  2ورسام المعالجاة
تحت البند  3بنسبة  ٪90إذا كان المودع:
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(أ)

شخصاً طبيعياً ومواطناً يقيم في دولة مدرجة ضمن الدول التي يق ّل نصيب الفرد فيها من
الناااتج المحلااي اإلجمااالي عاان  25 000دوالر أمريكااي (وفقااا ألرقااام متوسااط نصاايب الفاارد
ماان الناااتج المحلااي اإلجمااالي فااي الساانوات العشاار األخيارة بااالقيم الثابتااة للاادوالر األمريكااي
فااي ساانة  2005التااي نشارتها األماام المتحاادة) ،علااى أن يكااون األشااخاص الطبيعيااون ماان
م اواطني تلااك الدولااة وماان المقيمااين فيهااا قااد قاااموا بإيااداع أقاال ماان  10طلبااات دوليااة فااي
السانة (لكاال مليااون نساامة) أو أقاال ماان  50طلبااً دوليااً فااي الساانة (باألعااداد المطلقاة) وفقااً
ألرقام متوسط اإليداع السنوي في السنوات الخمس األخيرة التي نشرها المكتب الدولي؛

(ب)

أو شخصاً ،طبيعياً أو ال ،وهو مواطن يقيم في دولة مدرجة ضمن الادول التاي صانفتها
األمم المتحدة في البلدان األقل نمواً؛

واذا تعا ّادد مودعااو الطلااب الواحااد ،وجااب أن يسااتوفي جماايعهم المعااايير المحا ّاددة فااي البنااد الفرعااي (أ) أو (ب).
ويحد ّ المدير العاام قاوائم الادول الماذكورة فاي البنادين الفارعيين (أ) و(ب) 19كال خماس سانوات علاى األقال وفقاا
لتوجيهات الجمعية .وتساتعرض الجمعياة المعاايير المنصاوص عليهاا فاي البنادين الفارعيين (أ) و(ب) كال خماس
سنوات على األقل.
______________________
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