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التنفيذية : باإلمكان االطالع على التفاصيل المتعلقة بالتعديالت على الالئحة مالحظة الناشر
(جمعية  التعاون بشأن البراءات وبالنفاذ إلى قرارات جمعية االتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات لمعاهدة

تقارير الدورات  في معاهدة التعاون بشأن البراءات) بخصوص دخولها حيز النفاذ والترتيبات االنتقالية
 قع الويبو التالي:المعنية للجمعية، المتاحة لدى المكتب الدولي أو على مو 

>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

 (*)2TP)2018 يوليو 1 مننص نافذ اعتبارا (

2TPالفهرس

(**) 

 الجزء ألف:  قواعد تمهيدية
 مختصرات 1 القاعدة 

 معنى المختصرات 1.1 
 تفسير بعض الكلمات 2 القاعدة

 "مودع الطلب" 2.1 
 "الوكيل" 2.2 
 2.2P(ثانيا)

P "الممثل العام" 
 "التوقيع" 2.3 
 "فترة األولوية" 2.4 

 المتعلقة بالفصل األول من المعاهدةالجزء باء:  القواعد 
 العريضة (شكلها) 3 القاعدة

 استمارة العريضة 3.1 
 االستحصال على االستمارات 3.2 
 الجدول 3.3 
 التفاصيل 3.4 

 العريضة (محتوياتها) 4 القاعدة
 التوقيع -المحتويات اإلجبارية والمحتويات االختيارية  4.1 
 االلتماس 4.2 
 اسم االختراع 4.3 
 األسماء والعناوين 4.4 
 مودع الطلب 4.5 
 المخترع 4.6 
 الوكيل 4.7 
 الممثل العام 4.8 

  

                                                           
وفي  1979 وفي األول من مايو 1978أكتوبر  3وفي  1978 أبريل 14والمعدلة في  1970 ويوني 19المعتمدة في  (*)
 3وفي  1983أكتوبر  4وفي  1982 سبتمبر 10وفي  1981 ويولي 3وفي  1980سبتمبر 26وفي  1980 ويوني 16

 29وفي  1991 أكتوبر 2وفي  1991ويولي 12وفي  1985 وفي األول من أكتوبر 1984 سبتمبر 28وفي  1984فبراير 
وفي  1998سبتمبر  15وفي  1997 وفي األول من أكتوبر 1995 أكتوبر 3وفي  1993سبتمبر  29وفي  1992ر سبتمب

وفي  2002 وفي األول من أكتوبر 2001أكتوبر 3وفي  2000 أكتوبر 3وفي  2000مارس  17وفي  1999سبتمبر  29
وفي  2007نوفمبر  12وفي  2006 أكتوبر 3وفي  2005 أكتوبر 5وفي  2004أكتوبر  5وفي  2003األول من أكتوبر 

 2011أكتوبر  5وفي  2010سبتمبر  29وفي  2009وفي األول من أكتوبر  2008سبتمبر  29وفي  2008مايو  15
وفي  2016 أكتوبر 11وفي  2015أكتوبر  14وفي  2014سبتمبر  30وفي  2013أكتوبر  2وفي  2012أكتوبر  9وفي 

 .2017أكتوبر  11
 في النص األصلي، وٕانما أضيف إليه تسهيًال الطالع القارئ. ومالحظات الناشر ال يرد هذا الفهرس (**)
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 البراءات الوطنية واإلقليمية ،أنواع الحماية ،تعيين الدول 4.9 
 المطالبة باألولوية 4.10 
رئيســي أو ســند ب ق أو تكملــة أو تكملــة جزئيــة أو طلــاإلشــارة إلــى بحــث ســاب 4.11 

 رئيسي
 مراعاة نتائج بحث سابق 4.12 
 [تحذف] 4.13 
 [تحذف] 4.14 
 4.14P

 (ثانيا)
Pاختيار إدارة البحث الدولي 

 التوقيع 4.15 
 نقل حروف بعض الكلمات أو ترجمتها 4.16 
اإلعالنـــــــــــــات المتعلقـــــــــــــة بالمتطلبـــــــــــــات الوطنيـــــــــــــة المشـــــــــــــار إليهـــــــــــــا فـــــــــــــي  4.17 

 "5" إلى "1أ)"(1(ثانيا)51 القاعدة
 باإلحالةبيان التضمين  4.18 
 إضافيةعناصر  4.19 

 الوصف 5 القاعدة
 طريقة صياغة الوصف 5.1 
 الكشف عن تسلسل النوويدات أو الحوامض األمينية 5.2 

 مطالب الحماية 6 القاعدة
 عدد مطالب الحماية وترقيمها 6.1 
 إشارات إلى أجزاء أخرى من الطلب الدولي 6.2 
 طريقة صياغة مطالب الحماية 6.3 
 المطالب التابعة للحماية 6.4 
 نماذج المنفعة 6.5 

 الرسوم 7 القاعدة
 رسوم تخطيط سير العمل والرسوم البيانية 7.1 
 المهلة 7.2 

 الملخص 8 القاعدة
 محتويات الملخص وشكله 8.1 
 الصورة 8.2 
 المبادئ الواجب االسترشاد بها لتحرير الملخص 8.3 

 تعمالهاالعبارات، إلخ. الواجب عدم اس 9 القاعدة
 تعريف 9.1 
 التنبيه إلى المخالفات 9.2 
 )6(21اإلشارة إلى المادة  9.3 

 المصطلحات والرموز 10 القاعدة
 المصطلحات والرموز 10.1 
 الثبات 10.2 
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 الشروط المادية للطلب الدولي 11 القاعدة
 عدد النسخ 11.1 
 صالحية النسخ 11.2 
 األوراق الواجب استعمالها 11.3 
 األوراق المنفصلة، إلخ. 11.4 
 قياس األوراق 11.5 
 الهوامش 11.6 
 ترقيم األوراق 11.7 
 ترقيم السطور 11.8 
 طريقة كتابة النصوص 11.9 
 استعمال الرسوم والصيغ والجداول في النصوص 11.10 
 الكلمات الواردة في الرسوم 11.11 
 التصحيحات، إلخ. 11.12 
 توفرها في الرسومالشروط الخاصة الواجب  11.13 
 المستندات الالحقة 11.14 

جم المطلوبــــة ألغــــراض البحــــث الــــدولي االلغــــة المحــــرر بهــــا الطلــــب الــــدولي والتــــر  12 القاعدة
 والنشر الدولي

 اللغات المقبولة إليداع الطلبات الدولية 12.1 
 12.1P(ثانيا)

P أو  20.3 اللغـــة المحـــررة بهـــا العناصـــر واألجـــزاء المقدمـــة بنـــاء علـــى القاعـــدة
 20.6أو  20.5

 12.1Pا)لث(ثا
P 4(ثانيا)13 لغة البيانات المقدمة بناء على القاعدة 

 اللغة التي تحرر بها التغييرات المدخلة على الطلب الدولي 12.2 
 الترجمة المطلوبة ألغراض البحث الدولي 12.3 
 الترجمة المطلوبة ألغراض النشر الدولي 12.4 

12P القاعدة

(ثانيا)
P  الطلب وثائق تتعلق ببحث سابقتقديم مودع 

 12P

(ثانيا)
P1 حـــال عريضـــة قـــدِّمت  تقـــديم مـــودع الطلـــب وثـــائق تتعلـــق ببحـــث ســـابق فـــي

 12.4 بموجب القاعدة
 12P

(ثانيا)
P2  طلب إدارة البحث الدولي الحصول على وثـائق تتعلـق ببحـث سـابق فـي حـال

 12.4عريضة قدِّمت بموجب القاعدة 
 وحدة االختراع 13 القاعدة

 شرط وحدة االختراع 13.1 
 الحاالت التي يعتبر فيها أن شرط وحدة االختراع قد استوفي 13.2 
 مطالب الحماية دون المساس بتقدير وحدة االختراع ديدطريقة تح 13.3 
 المطالب التابعة للحماية 13.4 
 نماذج المنفعة 13.5 
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13P القاعدة

(ثانيا)
P االختراعات المتصلة بالمواد البيولوجية 

 13P

انيا)(ث
P1 تعريف 

 13P

(ثانيا)
P2 (بصفة عامة) اإلشارات 

 13P

(ثانيا)
P3  إغفال إدراج اإلشارة أو أي بيان -اإلشارات:  محتوياتها 

 13P

(ثانيا)
P4 اإلشارات:  مهلة تقديم البيانات 

 13P

(ثانيا)
P5  اإلشــــارات والبيانــــات ألغــــراض دولــــة واحــــدة أو أكثــــر مــــن الــــدول المعينــــة-

اإليــــداعات لــــدى مؤسســــات  -الــــدول المعينــــة اإليــــداعات المختلفــــة لمختلــــف 
 اإليداع غير المخطرة

 13P

(ثانيا)
P6 تقديم العينات 

 13P

(ثانيا)
P7 المتطلبات الوطنية:  اإلخطار والنشر 

13P القاعدة

(ثالثا)
P الكشف عن تسلسل النوويدات أو الحوامض األمينية 

 13P

(ثالثا)
P1 اإلجراء لدى إدارة البحث الدولي 

 13P

(ثالثا)
P2  لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولياإلجراء 

 13P

(ثالثا)
P3 الكشف التسلسلي لفائدة المكتب المعّين 

 رسم التحويل 14 القاعدة
 رسم التحويل 14.1 

 رسم اإليداع الدولي 15 القاعدة
 رسم اإليداع الدولي 15.1 
 مقدار الرسم 15.2 
 المبلغ المستحق -مهلة التسديد  15.3 
 الرسوم رد 15.4 

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

16P القاعدة

(ثانيا)
P تمديد مهل تسديد الرسوم 

 16P

(ثانيا)
P1 دعوة مكتب تسلم الطلبات 

 16P

(ثانيا)
P2 رسم عن الدفع المتأخر 

 وثيقة األولوية 17 القاعدة
 الوطني أو الدولي السابقااللتزام بتقديم نسخة عن الطلب  17.1 
 إتاحة النسخ 17.2 

 مودع الطلب 18 القاعدة
 محل اإلقامة والجنسية 18.1 
 [تحذف] 18.2 
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 تعدد مودعي الطلبات 18.3 
معلومـــــات عـــــن الشـــــروط المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي القـــــوانين الوطنيـــــة بشـــــأن  18.4 

 المودعين
 مكتب تسلم الطلبات المختص 19 القاعدة

 لطلبجهة إيداع ا 19.1 
 تعدد مودعي الطلبات 19.2 
 اإلشهار عن إحالة مهمات مكتب تسلم الطلبات 19.3 
 تحويل الطلب إلى المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات 19.4 

 الدولي تاريخ اإليداع 20 القاعدة
 )1(11المعاينة بناء على المادة  20.1 
 )1(11بناء على المادة ة المعاينة اإليجابي 20.2 
 )1(11أوجه النقص بناء على المادة  20.3 
 )1(11ة بناء على المادة المعاينة السلبي 20.4 
 األجزاء غير الموجودة 20.5 
 تأكيد تضمين العناصر واألجزاء باإلحالة 20.6 
 المهلة 20.7 
 عدم التماشي مع القوانين الوطنية 20.8 

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

 تحويل النسخة األصلية والترجمة 22 القاعدة
 اإلجراءات 22.1 
 [تحذف] 22.2 
 )3(12المهلة المشار إليها في المادة  22.3 

 إرسال صورة عن البحث والترجمة والكشف التسلسلي 23 القاعدة
 اإلجراءات 23.1 

23P القاعدة

(ثانيا)
P  وثائق تتعلق ببحث أو تصنيف سابقإرسال 

 23P

(ثانيا)
P1  إرســـــال وثــــــائق تتعلــــــق ببحــــــث ســــــابق فـــــي حــــــال عريضــــــة قــــــدِّمت بموجــــــب

 12.4 القاعدة
 23P

(ثانيا)
P2 2.41 أو تصنيف سابق وفقا ألحكام القاعدة إرسال الوثائق المتعلقة ببحث 

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

 التحقق من بعض عناصر الطلب الدولي وتصحيحها في مكتب تسلم الطلبات 26 القاعدة
 )(ب) إلجراء التصحيح1(14 الدعوة الموجهة بناء على المادة 26.1 
 مهلة التصحيح 26.2 
 26.2P(ثانيا)

P  2" و"1)(أ)"1(14التحقق من الشروط بناء على المادة" 
 "5)(أ)"1(14التحقق من الشروط المادية بناء على المادة  26.3 
 26.3P(ثانيا)

P  (ب) لتصــحيح أوجــه الــنقص بنــاء علــى 1(14توجيــه دعــوة بنــاء علــى المــادة(
 11القاعدة 

 26.3P(ثالثا)
P 1)"4(3النقص بناء على المادة  الدعوة إلى تصحيح أوجه" 

 اإلجراءات 26.4 
 قرار مكتب تسلم الطلبات 26.5 

26P القاعدة 

 (ثانيا)
Pتصحيح المطالبة باألولوية أو إضافتها 

 26P

(ثانيا)
P1 تصحيح المطالبة باألولوية أو إضافتها 

 26P

(ثانيا)
P2 أوجه النقص في المطالبة باألولوية 

 26P

(ثانيا)
P3  مكتب تسلم الطلباترد حق األولوية لدى 

26P القاعدة 

 (ثالثا)
P أو إضافتها 4.17تصحيح اإلعالنات المقدمة بناء على القاعدة 

 26P

(ثالثا)
P1 تصحيح اإلعالنات أو إضافتها 

 26P

(ثالثا)
P2 معالجة اإلعالنات 

 التخلف عن تسديد الرسوم 27 القاعدة
 الرسوم 27.1 

 أوجه النقص التي يلحظها المكتب الدولي 28 القاعدة
 مالحظة بشأن بعض أوجه النقص 28.1 

 الطلبات الدولية التي تعد مسحوبة 29 القاعدة
 مالحظة مكتب تسلم الطلبات 29.1 
 [تحذف] 29.2 
 تنبيه مكتب تسلم الطلبات إلى بعض الوقائع 29.3 
 )4(14تبليغ النية على إصدار إعالن بناء على المادة  29.4 

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

 13الصور المطلوبة بناء على المادة  31 القاعدة
 طلب الصور 31.1 
 إعداد الصور 31.2 

 تمديد آثار الطلب الدولي إلى بعض الدول الخلف 32 القاعدة
 طلب تمديد الطلب الدولي إلى دولة خلف 32.1 
 آثار التمديد إلى الدولة الخلف 32.2 
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 الة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة بالبحث الدوليح 33 القاعدة
 حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة بالبحث الدولي 33.1 
 المجاالت التي يجب أن يغطيها البحث الدولي 33.2 
 تحديد مجاالت البحث الدولي 33.3 

 الحد األدنى لمجموعة الوثائق 34 القاعدة
 تعريف 34.1 

 اإلدارة المختصة بالبحث الدولي 35 القاعدة
 إدارة واحدة مختصة بالبحث الدولي 35.1 
 إدارات عديدة مختصة بالبحث الدولي 35.2 
عنـــــدما يكـــــون المكتـــــب الـــــدولي مكتبـــــا لتســـــلم الطلبـــــات بنـــــاء علـــــى القاعــــــدة  35.3 

 "3(أ)"19.1
 المتطلبات الدنيا المطلوبة من إدارات البحث الدولي 36 القاعدة

 يف المتطلبات الدنياتعر  36.1 
 االسم الناقص أو المعيب 37 القاعدة

 االسم الناقص 37.1 
 وضع االسم 37.2 

 الملخص الناقص أو المعيب 38 القاعدة
 الملخص الناقص 38.1 
 وضع الملخص 38.2 
 تعديل الملخص 38.3 

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

 انعدام وحدة االختراع (البحث الدولي) 40 القاعدة
 اإلضافية والمهلة الدعوة إلى تسديد الرسوم 40.1 
 الرسوم اإلضافية 40.2 

 سابقوتصنيف مراعاة نتائج بحث  41 القاعدة
 12.4 مراعاة نتائج بحث سابق في حال عريضة قدِّمت بموجب القاعدة 41.1 
 ت األخرىمراعاة نتائج بحث وتصنيف سابق في الحاال 41.2 

 المهلة المحددة إلعداد البحث الدولي 42 القاعدة
 المهلة المحددة إلعداد البحث الدولي 42.1 

 تقرير البحث الدولي 43 القاعدة
 التعيينات 43.1 
 التواريخ 43.2 
 التصنيف 43.3 
 اللغة 43.4 
 النصوص المستشهد بها 43.5 
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 مجاالت البحث 43.6 
 43.6P(ثانيا)

P  تصحيح األخطاء السافرةالنظر في 
 مالحظات بخصوص وحدة االختراع 43.7 
 الموظف المصرح له 43.8 
 عناصر إضافية 43.9 
 الشكل 43.10 

43P القاعدة

(ثانيا)
P الرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي 

 43P

(ثانيا)
P1 الرأي المكتوب 

 إرسال تقرير البحث الدولي والرأي المكتوب، الخ. 44 القاعدة
 عن التقرير أو عن اإلعالن والرأي المكتوبصور  44.1 
 االسم أو الملخص 44.2 
 صور عن الوثائق المستشهد بها 44.3 

44P القاعدة

(ثانيا)
P التقرير التمهيدي الدولي إلدارة البحث الدولي عن األهلية للبراءة 

 44P

(ثانيا)
P1  إرسال التقرير إلى المودع –إصدار التقرير 

 44P

(ثانيا)
P2  إلى المكاتب المعّينةتحويل التقرير 

 44P

(ثانيا)
P3 الترجمة لفائدة المكاتب المعّينة 

 44P

(ثانيا)
P4 مالحظات عن الترجمة 

 ترجمة تقرير البحث الدولي 45 القاعدة
 اللغات 45.1 

45P القاعدة

(ثانيا)
P البحوث اإلضافية الدولية 

 45P

(ثانيا)
P1 التماس البحث اإلضافي 

 45P

(ثانيا)
P2  ضافياإلالمعالجة للبحث رسم 

 45P

(ثانيا)
P3  ضافيالبحث اإلرسم 

 45P

(ثانيا)
P4  ــق مــن التمــاس البحــث اإلضــافي وتصــحيح أوجــه الــنقص والتــأخير فــي التحّق

 المحددة ألغراض البحث اإلضافيدارة اإلتسديد الرسوم واإلرسال إلى 
 45P

(ثانيا)
P5 بدء البحث اإلضافي الدولي وأساسه ونطاقه 

 45P

(ثانيا)
P6 وحدة االختراع 

 45P

(ثانيا)
P7 تقرير البحث اإلضافي الدولي 

 45P

(ثانيا)
P8 إرسال تقرير البحث اإلضافي الدولي وأثره 

 45P

(ثانيا)
P9  إجراء البحث اإلضافي الدوليالمختصة بإدارات البحث الدولي 

 تعديل المطالب لدى المكتب الدولي 46 القاعدة
 المهلة 46.1 
 مكان اإليداع 46.2 
 التعديالت بهااللغة الواجب تحرير  46.3 
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 اإلعالن 46.4 
 طريقة تقديم التعديالت 46.5 

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

 النشر الدولي 48 القاعدة
 والوسائل الشكل 48.1 
 المحتويات 48.2 
 لغات النشر 48.3 
 النشر المسبق بناء على طلب مودع الطلب 48.4 
 تبليغ النشر الوطني 48.5 
 نشر بعض الوقائع 48.6 

 22الصور والتراجم والرسوم بناء على المادة  49 القاعدة
 اإلخطار 49.1 
 اللغات 49.2 
 البيانــــات المقدمــــة بنــــاء علــــى - 19اإلعالنــــات الصــــادرة بنــــاء علــــى المــــادة  49.3 

 4(ثانيا)13القاعدة 
 استعمال استمارة وطنية 49.4 
 محتويات الترجمة وشروطها المادية 49.5 
 22رّد الحقوق بعد إغفال أداء األعمال المشار إليها في المادة  49.6 

49P القاعدة

(ثانيا)
P البيانات المتعلقة بالحماية المنشودة ألغراض المعالجة الوطنية 

 49P

(ثانيا)
P1 عّينة من الحمايةاختيار أنواع م 

 49P

(ثانيا)
P2 موعد تقديم البيانات 

49P القاعدة

ا)لث(ثا
P  أثــر رد حــق األولويــة لــدى مكتــب تســلم الطلبــات ورد حــق األولويــة لــدى المكتــب

 المعّين
 49P

)ثالثا(
P1 أثر رد حق األولوية لدى مكتب تسلم الطلبات 

 49P

)ثالثا(
P2 رد حق األولوية في المكتب المعّين 

 )3(22المنصوص عليه في المادة  الحق 50 القاعدة
 ممارسة الحق 50.1 

 المراجعة بمعرفة المكاتب المعينة 51 القاعدة
 المهلة المحددة لطلب إرسال الصور 51.1 
 صورة عن اإلخطار 51.2 
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 المهلة المحددة لتسديد الرسم الوطني وتقديم الترجمة 51.3 
51P القاعدة

(ثانيا)
P  27المقبولة بناء على المادة بعض المتطلبات الوطنية 

 51P

(ثانيا)
P1 بعض المتطلبات الوطنية المقبولة 

 51P

(ثانيا)
P2 بعض الظروف التي ال يجوز فيها المطالبة بوثائق أو أدلة 

 51P

(ثانيا)
P3 إمكانية استيفاء المتطلبات الوطنية 

 تعديل المطالب والوصف والرسوم لدى المكاتب المعينة 52 القاعدة
 المهلة 52.1 

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

 الشكل 53.1 
 المحتويات 53.2 
 االلتماس 53.3 
 مودع الطلب 53.4 
 الوكيل أو الممثل العام 53.5 
 تحديد الطلب الدولي 53.6 
 اختيار الدول 53.7 
 التوقيع 53.8 
 التعديالتبيان عن  53.9 

 مودع الطلب المصرح له بتقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي 54 القاعدة
 محل اإلقامة والجنسية 54.1 
 الحق في تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي 54.2 
 الطلبات الدولية المودعة لدى المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات 54.3 
 بتقديم طلب للفحص التمهيدي الدوليمودع الطلب غير المصرح له  54.4 

54P القاعدة

(ثانيا)
P مهلة تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي 

 54P

(ثانيا)
P1 مهلة تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي 

 اللغات (الفحص التمهيدي الدولي) 55 القاعدة
 لغة طلب الفحص التمهيدي الدولي 55.1 
 ترجمة الطلب الدولي 55.2 
 ديالتترجمة التع 55.3 

 [تحذف] 56 القاعدة
 رسم المعالجة 57 القاعدة

 االلتزام بالدفع 57.1 
 مقدار الرسم 57.2 
 المبلغ المستحق -مهلة التسديد  57.3 
 رد الرسم 57.4 
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 رسم الفحص التمهيدي 58 القاعدة
 الحق في طلب دفع الرسم 58.1 
 [تحذف] 58.2 
 رد الرسم 58.3 

58P القاعدة

(ثانيا)
P  تسديد الرسومتمديد مهلة 

 58P

(ثانيا)
P1 دعوة إدارة الفحص التمهيدي الدولي 

 58P

(ثانيا)
P2 رسم عن الدفع المتأخر 

 اإلدارة المختصة بالفحص التمهيدي الدولي 59 القاعدة
 )(أ)2(31طلبات الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في المادة  59.1 
 )(ب)2(31المادة  طلبات الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في 59.2 
تحويــــل طلــــب الفحــــص التمهيــــدي الــــدولي إلــــى اإلدارة المختصــــة بــــالفحص  59.3 

 التمهيدي الدولي
 بعض أوجه النقص في طلب الفحص التمهيدي الدولي 60 القاعدة

 أوجه النقص في طلب الفحص التمهيدي الدولي 60.1 
 تبليغ طلب الفحص التمهيدي الدولي واالختيارات 61 القاعدة

 تبليغ المكتب الدولي ومودع الطلب 61.1 
 تبليغ المكاتب المختارة 61.2 
 المعلومات المقدمة لمودع الطلب 61.3 
 النشر في الجريدة 61.4 

صــورة عــن الــرأي المكتــوب إلدارة البحــث الــدولي وعــن التعــديالت التــي تّمــت بنــاء  62 القاعدة
 إلدارة الفحص التمهيدي الدولي 19على المادة 

صــورة عــن الــرأي المكتــوب إلدارة البحــث الــدولي وعــن التعــديالت التــي تّمــت قبــل  1 .62 
 إيداع طلب الفحص التمهيدي الدولي

 التعديالت التي تّمت بعد إيداع طلب الفحص التمهيدي الدولي 62.2 
62P القاعدة 

(ثانيا)
P  ليترجمة الرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي لفائدة إدارة الفحص التمهيدي الدو 

 62P

(ثانيا)
P1 الترجمة والمالحظات 

 الشروط الدنيا المطلوبة من إدارة الفحص التمهيدي الدولي 63 القاعدة
 تعريف الشروط الدنيا 63.1 

 تحديد حالة التقنية الصناعية السابقة ألغراض إجراء الفحص التمهيدي الدولي 64 القاعدة
 حالة التقنية الصناعية السابقة 64.1 
 التي ال يجرى فيها الكشف كتابة الحاالت 64.2 
 بعض الوثائق المنشورة 64.3 
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 النشاط االبتكاري أو عدم البداهة 65 القاعدة
 العالقة بحالة التقنية الصناعية السابقة 65.1 
 التاريخ المعني 65.2 

 اإلجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي 66 القاعدة
 التمهيدي الدوليأساس الفحص  66.1 
 66.1P(ثانيا) 

P الرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي 
 الرأي المكتوب إلدارة الفحص التمهيدي الدولي 66.2 
 الرد الرسمي على إدارة الفحص التمهيدي الدولي 66.3 
 الفرص اإلضافية لتقديم التعديالت أو الحجج 66.4 
 66.4P(ثانيا)

P بعين االعتبار خطاء السافرةوتصحيحات األ أخذ التعديالت والحجج 
 التعديالت 66.5 
 االتصاالت غير الرسمية بمودع الطلب 66.6 
 صورة وترجمة عن الطلب السابق المطالب بأولويته 66.7 
 شكل التعديالت 66.8 
 اللغة التي تحرر بها التعديالت 66.9 

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

 انعدام وحدة االختراع (الفحص التمهيدي الدولي) 68 القاعدة
 عدم الدعوة إلى الحد من المطالب أو الدفع 68.1 
 الحد من المطالب أو الدفع إلىالدعوة  68.2 
 الرسوم اإلضافية 68.3 
 اإلجراءات المتخذة في حالة الحد من المطالب على وجه غير كاف 68.4 
 االختراع الرئيسي 68.5 

 بدء الفحص التمهيدي الدولي والمهلة المحددة له 69 اعدةالق
 بدء الفحص التمهيدي الدولي 69.1 
 المهلة المحددة للفحص التمهيدي الدولي 69.2 

التقريـــر التمهيـــدي الـــدولي عـــن األهليـــة للبـــراءة إلدارة الفحـــص التمهيـــدي الـــدولي  70 القاعدة
 (تقرير الفحص التمهيدي الدولي)

 تعريف 70.1 
 أساس التقرير 70.2 
 التحديد 70.3 
 التواريخ 70.4 
 التصنيف 70.5 
 )2(35البيان الصادر بناء على المادة  70.6 
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 )2(35النصوص المستشهد بها بناء على المادة  70.7 
 )2(35اإليضاحات المقدمة بناء على المادة  70.8 
 الكشف غير المكتوب 70.9 
 بعض الوثائق المنشورة 70.10 
 بيان التعديالت 70.11 
 ذكر بعض أوجه النقص ومسائل أخرى 70.12 
 مالحظات بشأن وحدة االختراع 70.13 
 الموظف المصرح له 70.14 
 العنوان -الشكل  70.15 
 مرفقات التقرير 70.16 
 اللغة التي يحرر بها التقرير والمرفقات 70.17 

 إرسال تقرير الفحص التمهيدي الدولي 71 القاعدة
 سل إليهالمر  71.1 
 صورة عن الوثائق المستشهد بها 71.2 

 ترجمة تقرير الفحص التمهيدي الدولي والرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي 72 القاعدة
 اللغات 72.1 
 إعداد صور عن الترجمات لمودع الطلب 72.2 
 72.2P(ثانيا)

P ـــــوب إلدارة البحـــــ ـــــرأي المكت ـــــى ترجمـــــة ال ـــــاء عل ـــــدولي كمـــــا هـــــو معـــــّد بن ث ال
 1(ثانيا)43 القاعدة

 مالحظات بشأن الترجمة 72.3 
 إرسال تقرير الفحص التمهيدي الدولي أو الرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي 73 القاعدة

 إعداد الصور 73.1 
 إرسال الوثائق إلى المكاتب المختارة 73.2 

 ترجمة مرفقات تقرير الفحص التمهيدي الدولي وٕارسالها 74 القاعدة
 تويات الترجمة ومهلة إرسالهامح 74.1 

 [تحذف] 75 القاعدة
وتطبيــــق بعــــض القواعــــد علــــى اإلجــــراءات لــــدى المكاتــــب  ترجمــــة وثيقــــة األولويــــة 76 القاعدة

 المختارة
 [تحذف] 76.1 
 [تحذف] 76.2 
 [تحذف] 76.3 
 المهلة المحددة لترجمة وثيقة األولوية 76.4 
 المكاتب المختارةلدى  على اإلجراءات القواعد بعض تطبيق 76.5 
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 )(ب)1(39الحق المنصوص عليه في المادة  77 القاعدة
 ممارسة الحق 77.1 

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

 الجزء دال:  القواعد المتعلقة بالفصل الثالث من المعاهدة
 التقويم 79 القاعدة

 تحديد التواريخ 79.1 
 حساب المهل 80 القاعدة

 المهل المحددة بالسنوات 80.1 
 المهل المحددة باألشهر 80.2 
 المهل المحددة باأليام 80.3 
 التواريخ المحلية 80.4 
 انقضاء المهلة في يوم عطلة 80.5 
 تاريخ المستندات 80.6 
 نهاية يوم العمل 80.7 

 المهل المحددة في المعاهدةتعديل  81 القاعدة
 اقتراحات 81.1 
 قرارات الجمعية 81.2 
 التصويت بالمراسلة 81.3 

 عدم انتظام خدمات البريد 82 القاعدة
 التأخير في تسليم البريد أو فقده 82.1 

82P القاعدة

 (ثانيا)
Pاعتذار الدولة المعينة أو المختارة عن تأخرها في مراعاة بعض المهل 

 82P

(ثانيا)
P1 2(48ى "المهلة" في المادة معن( 

 82P

(ثانيا)
P2 2(48الحقوق واألحكام األخرى التي تطبق عليها المادة  استرداد( 

82P القاعدة

 (ثالثا)
Pتصحيح األخطاء التي يرتكبها مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي 

 82P

(ثالثا)
P1 األخطاء المتعلقة بتاريخ اإليداع الدولي وبالمطالبة باألولوية 

82P القاعدة

(رابعا)
P المهلمراعاة التأخر في  عذر 

 82P

(رابعا)
P1  المهلمراعاة التأخر في عذر 

 حق التصرف أمام اإلدارات الدولية 83 القاعدة
 إثبات الحق 83.1 
 83.1P(ثانيا)

P عندما يكون المكتب الدولي مكتب تسلم الطلبات 
 اإلبالغ 83.2 
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 الخامس من المعاهدةالجزء هاء:  القواعد المتعلقة بالفصل 
 مصاريف الوفود 84 القاعدة

 المصاريف التي تتحملها الحكومات 84.1 
 عدم توفر النصاب القانوني في الجمعية 85 القاعدة

 التصويت بالمراسلة 85.1 
 الجريدة 86 القاعدة

 المحتويات 86.1 
 التوقيت -شكل النشر وسائله  –اللغات  86.2 
 دورية النشر 86.3 
 يعالب 86.4 
 العنوان 86.5 
 التفاصيل األخرى 86.6 

 المنشورات تبليغ 87 القاعدة
 تبليغ المنشورات بناء على التماس 87.1 

 تعديل الالئحة التنفيذية 88 القاعدة
 شرط التصويت باإلجماع 88.1 
 [تحذف] 88.2 
 شرط عدم معارضة بعض الدول 88.3 
 اإلجراءات 88.4 

 التعليمات اإلدارية 89 القاعدة
 النطاق 89.1 
 المصدر 89.2 
 النشر والدخول حيز التنفيذ 89.3 

 الجزء واو:  القواعد المتعلقة بعدة فصول من المعاهدة
89P القاعدة 

 (ثانيا)
P إيـــــداع الطلبـــــات الدوليـــــة والمســـــتندات األخـــــرى ومعالجتهـــــا وتحويلهـــــا فـــــي شـــــكل

 إلكتروني أو بوسائل إلكترونية
 89P

(ثانيا)
P1 الطلبات الدولية 

 89P

(ثانيا)
P2 المستندات األخرى 

 89P

(ثانيا)
P3 التحويل بين المكاتب 

89P القاعدة

(ثالثا)
P النسخ المعدة في شكل إلكتروني عن المستندات المودعة على الورق 

 89P

(ثالثا)
P1 النسخ المعدة في شكل إلكتروني عن المستندات المودعة على الورق 

 الوكالء والممثلون العامون 90 القاعدة
 الوكيل تعيين 90.1 
 الممثل العام 90.2 
أو  اآلثــار المترتبــة علــى األعمــال التــي يباشــرها الــوكالء والممثلــون العــامون 90.3 

 تباشر لمصلحتهم
 طريقة تعيين الوكيل أو الممثل العام 90.4 
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 التوكيل العام 90.5 
 اإللغاء والعدول 90.6 

90P القاعدة

 (ثانيا)
Pالسحب 

 90P

(ثانيا)
P1 سحب الطلب الدولي 

 90P

(ثانيا)
P2 سحب التعيينات 

 90P

(ثانيا)
P3 سحب المطالبة باألولوية 

 90P

(ثانيا)
P3P(ثانيا)

P سحب التماس البحث اإلضافي 
 90P

(ثانيا)
P4 سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو االختيارات 

 90P

(ثانيا)
P5 التوقيع 

 90P

(ثانيا)
P6 أثر السحب 

 90P

(ثانيا)
P7  (ب)4(37الحق المنصوص عليه في المادة( 

 األخرى المستنداتالطلب الدولي و  األخطاء السافرة الواردة فيتصحيح  91 القاعدة
 األخطاء السافرة تصحيح 91.1 
 التماس التصحيح 91.2 
 التصريح بالتصحيح وأثر التصحيح 91.3 

 المراسالت 92 القاعدة
 ضرورة إرفاق كتاب بالمستند وتوقيعه 92.1 
 اللغات 92.2 
 المكاتب الوطنية والمنظمات الحكومية الدوليةإرسال البريد من  92.3 
 استعمال التلغراف والمبرقة الكاتبة وجهاز الفاكس، الخ. 92.4 

92P القاعدة

(ثانيا)
P  تســــجيل التغييـــــرات المتعلقــــة بـــــبعض البيانــــات فـــــي العريضــــة أو طلـــــب الفحـــــص

 التمهيدي الدولي
 92P

(ثانيا)
P1 تسجيل التغييرات من قبل المكتب الدولي 

 حفظ الملفات والسجالت 93 القاعدة
 مكتب تسلم الطلبات 93.1 
 المكتب الدولي 93.2 
 إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي 93.3 
 النسخ 93.4 

93P القاعدة

 (ثانيا)
Pطريقة تحويل الوثائق 

 93P

(ثانيا)
P1  التحويل عبر مكتبة رقمية -التحويل بناء على االلتماس 

 االطالع على الملفاتإمكانية  94 القاعدة
 إمكانية االطالع على الملف المحفوظ لدى المكتب الدولي 94.1 
 94.1P(ثانيا)

P إمكانية االطالع على الملف المحفوظ لدى مكتب تسلم الطلبات 
 94.1P)ثالثا(

P إمكانية االطالع على الملف المحفوظ لدى إدارة البحث الدولي 
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 لدى إدارة الفحص التمهيدي الدوليإمكانية االطالع على الملف المحفوظ  94.2 
 94.2P(ثانيا)

P  لدى إدارة الفحص التمهيدي الدوليإمكانية االطالع على الملف المحفوظ 
 إمكانية االطالع على الملف المحفوظ لدى المكتب المختار 94.3 

 الطلباتإمكانية االطالع على الملف المحفوظ لدى مكتب تسلم 
 تلقي المعلومات والنصوص المترجمة من المكاتب المعّينة والمكاتب المختارة 95 القاعدة

المعلومـــــات المتعلقـــــة بحـــــدوث اإلجـــــراءات فـــــي المكاتـــــب المعّينـــــة والمكاتـــــب  95.1 
 المختارة

 االلتزام بتقديم صور عن النصوص المترجمة 95.2 
 جدول الرسوم 96 القاعدة

 المرفق بالالئحة التنفيذيةجدول الرسوم  96.1 

 جدول الرسوم
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 الجزء ألف
 قواعد تمهيدية

 1القاعدة 
 مختصرات

 معنى المختصرات 1.1

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

كمــا تشــير كلمــة "الفصــل" فــي هــذه الالئحــة التنفيذيــة إلــى فصــل محــدد فــي المعاهــدة.  (ب)
 تشير كلمة "المادة" إلى مادة محددة في المعاهدة.

 2القاعدة 
 تفسير بعض الكلمات

 "مودع الطلب" 2.1

أيضــا وكيــل مــودع الطلــب أو أي شــخص آخــر يمثــل مــودع الطلــب، "مــودع الطلــب" تعنــي عبــارة 
ــم يســتنتج خــالف ذلــك بوضــوح مــن نــص الحكــم أو مــن طابعــه، أو مــن ســياق  حيثمــا ورد اســتعمالها، مــا ل

كمــا هــي الحــال بخاصــة إذا كــان نــص الحكــم يشــير إلــى محــل إقامــة  الكــالم الــذي تســتعمل فيــه هــذه العبــارة
 مودع الطلب أو إلى جنسيته.

 "الوكيل" 2.2

، حيثمـا ورد اسـتعمالها، مـا 90.1الوكيل الـذي يـتم اختيـاره بنـاء علـى القاعـدة  "الوكيل"تعني كلمة 
أو من طابعـه، أو مـن سـياق الكـالم الـذي تسـتعمل فيـه هـذه  لم يستنتج خالف ذلك بوضوح من نص الحكم

 الكلمة.

2.2P(ثانيا) 
P"الممثل العام" 

مـودع الطلـب الـذي يـتم اختيـاره كممثـل عـام أو يعتبـر كـذلك بنـاء علـى  "الممثل العام"تعني عبارة 
 ، حيثما ورد استعمالها.90.2القاعدة 

 "التوقيع" 2.3

مكتب تسلم الطلبـات أو اإلدارة المختصـة بالبحـث الـدولي أو إذا كان القانون الوطني الذي يطبقه 
بالفحص التمهيدي الدولي يتطلب استعمال خاتم معين بـدال مـن التوقيـع، فـإن كلمـة "التوقيـع" تعنـي "الخـاتم" 

 ألغراض عمل المكتب أو اإلدارة اآلنف ذكرهما، حيثما ورد استعمالها.
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 "فترة األولوية" 2.4

"فترة األولوية"، متـى اسـتعمل مقترنـا بمطالبـة باألولويـة، بمـا معنـاه فتـرة يفسر اصطالح  ( أ )
شهرا اعتبارا من تاريخ الطلب األسبق الذي تكون أولويته محل تلك المطالبة. وال تشمل تلـك الفتـرة يـوم  12

 إيداع الطلب السابق.

 على فترة األولوية مع ما يلزم من تبديل. 80.5تطبق القاعدة  (ب)

 باءالجزء 
 القواعد المتعلقة بالفصل األول من المعاهدة

 3القاعدة 
 العريضة (شكلها)

 استمارة العريضة 3.1

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

 االستحصال على االستمارات 3.2

كتـــب تســـلم يستحصـــل مودعـــو الطلبـــات مجانـــا علـــى نســـخ عـــن االســـتمارة المطبوعـــة ســـواء مـــن م
 الطلبات أو من المكتب الدولي بناء على رغبة المكتب األول.

 الجدول 3.3

 تشتمل العريضة على جدول يبين فيه ما يأتي: ( أ )

العدد اإلجمـالي ألوراق الطلـب الـدولي وعـدد أوراق كـل عنصـر مـن هـذا الطلـب،  "1"
الوصـــف ألي كشـــف  أي العريضــة والوصـــف (علـــى أن يـــذكر علـــى حـــدة عــدد الصـــفحات المخصصـــة فـــي

 تسلسلي) ومطالب الحماية والرسوم والملخص؛

 ســـند تعيـــينأن الطلـــب الـــدولي كمـــا تـــم إيداعـــه قـــد أرفـــق بـــه توكيـــل رســـمي (أي  "2"
أو  في شكل إلكترونـيالوكيل أو الممثل العام) أو صورة عن توكيل عام أو وثيقة أولوية أو كشف تسلسلي 

 خر (يحدد في الجدول) عند االقتضاء؛إيصال عن الرسوم المسددة أو أي مستند آ

رقم صورة الرسوم التي يقترح مودع الطلب نشرها باالقتران بالملخص عند نشره،  "3"
 علما بأنه يجوز لمودع الطلب اقتراح أكثر من صورة في بعض الحاالت االستثنائية.

ات يتعـــين علـــى مـــودع الطلـــب اســـتكمال الجـــدول، وٕاال أدخـــل عليـــه مكتـــب تســـلم الطلبـــ (ب)
 ".3البيانات الضرورية، دون أن يبين الرقم المشار إليه في الفقرة (أ)"
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 التفاصيل 3.4

، يجــري الــنص علــى تفاصــيل اســتمارة العريضــة المطبوعــة وأيــة عريضــة 3.3مــع مراعــاة القاعــدة 
 تقدم في شكل نسخة مطبوعة على حاسوب في التعليمات اإلدارية.

 4القاعدة 
 العريضة (محتوياتها)

 التوقيع -المحتويات اإلجبارية والمحتويات االختيارية  4.1

 يجب أن تشتمل العريضة على ما يأتي: ( أ )

 التماس؛ "1"

 اسم االختراع؛ "2"

 بيانات عن مودع الطلب وعن الوكيل إن وجد؛ "3"

بيانــات عــن المختــرع إذا تطلــب القــانون الــوطني لدولــة معينــة علــى األقــل إبــالغ  "4"
 إيداع طلب وطني.اسم المخترع عند 

 عند االقتضاء، يجب أن تشتمل العريضة على ما يأتي: (ب)

 مطالبة باألولوية؛ "1"

" 1"4.12بيانــات متعلقــة ببحــث ســابق وفقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي القاعــدتين  "2"
 ؛)د) و(ب(1(ثانيا)12و

 إشارة إلى طلب رئيسي أو إلى براءة رئيسية؛ "3"

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

 يجوز أن تشتمل العريضة على ما يأتي: (ج)

بيانــات متعلقــة بــالمخترع إذا لــم يتطلــب القــانون الــوطني أليــة دولــة معينــة إبــالغ  "1"
 اسم المخترع عند إيداع طلب وطني؛

إلــى التمــاس مرفــوع إلــى مكتــب تســلم الطلبــات لكــي يعــد ويرســل وثيقــة األولويــة  "2"
المكتب الدولي إذا كان الطلب المطالب بأولويته قد أودع لدى المكتب الـوطني أو اإلدارة الحكوميـة الدوليـة 

 التي هي مكتب تسلم الطلبات؛

 ؛4.17اإلعالنات وفقا لما هو منصوص عليه في القاعدة  "3"

 ؛4.18وفقا لما هو منصوص عليه في القاعدة بيان  "4"
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 ؛ويةالتماس لرد حق األول "5"

 ".2"4.12بيان وفقا لما هو منصوص عليه في القاعدة  "6"

 يجب توقيع العريضة. (د)

 االلتماس 4.2

يجــب أن يكــون الغــرض مــن االلتمــاس علــى النحــو الــوارد ذكــره أدنــاه، ومــن المستحســن أن يحــرر 
التعــاون بشــأن علــى الوجــه اآلتــي: "يلــتمس الموقــع أدنــاه أن يجــري تنــاول هــذا الطلــب الــدولي وفقــا لمعاهــدة 

 البراءات".

 اسم االختراع 4.3

يجــب أن يكــون اســم االختــراع مقتضــبا (ويستحســن أن يتــراوح عــدد كلماتــه مــا بــين كلمتــين وســبع 
 كلمات إن كان موضوعا باإلنكليزية أو مترجما إلى اإلنكليزية)، كما يجب أن يكون دقيقا.

 األسماء والعناوين 4.4

لطبيعيين بناء علـى اسـم العائلـة واالسـم الشخصـي، علـى يجب بيان أسماء األشخاص ا ( أ )
 أن يذكر اسم العائلة قبل االسم الشخصي.

 يجب بيان أسماء األشخاص المعنوية بناء على التسمية الرسمية الكاملة.  (ب)

يجب بيان العناوين بناء علـى الشـروط العاديـة لضـمان توزيـع البريـد علـى وجـه السـرعة  (ج)
حة. وعلى كـل حـال، يجـب أن تتضـمن العنـاوين كـل الوحـدات اإلداريـة المناسـبة، بمـا على العناوين الموض

المنــزل، فــإن فــي ذلــك رقــم المنــزل إن وجــد. وٕاذا كــان القــانون الــوطني للدولــة المعينــة ال يتطلــب بيــان رقــم 
بمودع الطلـب، مـن  التخلف عن بيان هذا الرقم لن يكون له أي أثر في هذه الدولة. ومن أجل االتصال سريعا

الموصـــى بـــه ذكـــر عنـــوان الطابعـــة الالســـلكية وكـــذلك أرقـــام الهـــاتف والفـــاكس أو ذكـــر المعلومـــات المتعلقـــة 
 بوسائل االتصال المماثلة األخرى لمودع الطلب، أو الوكيل أو الممثل العام عند االقتضاء.

. أمـا إذا لـم يعـين أي يجوز لكل مودع طلب أو مخترع أو وكيـل أن يـذكر عنوانـًا واحـدًا لـه (د)
وكيل لتمثيل مودع الطلب أو مودعي الطلب كافة إن كانوا أكثر من واحـد، فـإن مـودع الطلـب أو الممثـل العـام 
إن كــان هنــاك أكثــر مــن مــودع واحــد يجــوز لــه أن يــذكر عنوانــا إضــافيا ترســل إليــه اإلخطــارات عــالوة علــى أي 

 عنوان آخر يكون مذكورا في العريضة.

 طلبمودع ال 4.5

 يجب بيان ما يلي في العريضة: ( أ )

 االسم، "1"

 العنوان، "2"
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 الجنسية ومحل اإلقامة "3"

 للمودع أو لكل مودع إن كان هناك أكثر من مودع.

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

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

يجوز بيـان مـودعين مختلفـين فـي العريضـة عـن دول معينـة مختلفـة. وفـي هـذه الحالـة،  (د)
 يجب أن يبين في العريضة المودع أو المودعون عن كل دولة أو مجموعة دول معينة.

إذا كان المودع مسجال لدى المكتب الوطني الذي يعمـل بصـفته مكتبـا لتسـلم الطلبـات،  (ه)
 يَّن في العريضة رقم تسجيل المودع أو غير ذلك من البيانات المسجلة باسمه.جاز أن يب

 المخترع 4.6

فـــي أن يبـــّين " مـــن هـــذه الالئحـــة، يجـــب 1" أو (ج)"4(أ)"4.1فـــي حالـــة تطبيـــق القاعـــدة  ( أ )
 .اسم المخترع وعنوانه، وفي حالة وجود عدة مخترعين، يجب بيان اسم كل واحد منهم وعنوانه العريضة

إذا كــان مــودع الطلــب هــو المختــرع فــي الوقــت ذاتــه، وجــب أن تشــتمل العريضــة علــى  )(ب
 إعالن بهذا المعنى، بدال من كتابة البيانات الوارد ذكرها في الفقرة (أ).

إذا اختلفت متطلبات القوانين الوطنيـة للـدول المعينـة، جـاز ذكـر أشـخاص مختلفـين فـي  (ج)
ــة، يجــب أن تتضــمن العريضــة  العريضــة كمختــرعين بالنســبة إلــى الــدول المعينــة المختلفــة. وفــي هــذه الحال

هـذا  إعالنا منفصال عن كل دولة أو مجموعة دول معينة يعد فيها شخص معين أو عدة أشخاص معينين أو
 الشخص نفسه أو هؤالء األشخاص أنفسهم بمثابة المخترع أو المخترعين.

 الوكيل 4.7

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

إذا كان الوكيل مسجال لدى المكتب الوطني الـذي يعمـل بصـفته مكتبـا لتسـلم الطلبـات،  (ب)
 جاز أن يبيَّن في العريضة رقم تسجيل الوكيل أو غير ذلك من البيانات المسجلة باسمه.

 الممثل العام 4.8

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

 البراءات الوطنية واإلقليمية –أنواع الحماية  –تعيين الدول  4.9

 يجب أن يشمل إيداع العريضة ما يلي: ( أ )

تعيـــين كــــل الـــدول المتعاقــــدة التـــي تكــــون ملتزمـــة بالمعاهــــدة فـــي تــــاريخ اإليــــداع  "1"
 الدولي؛
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ــدولي يرمــي إلــى الحصــول علــى كــل أنــواع الحمايــة "2" ــًا بــأن الطلــب ال المتاحــة  بيان
 ؛44أو  43بتعيين الدولة، بالنسبة إلى كل دولة معّينة تنطبق عليها المادة 

بيانــًا بــأن الطلــب الــدولي يرمــي إلــى الحصــول علــى بــراءة إقليميــة، وعلــى بــراءة  "3"
 ).1(45)، بالنسبة إلى كل دولة معينة تنطبق عليها المادة 2(45وطنية أيضًا ما لم تسِر المادة 

ــة متعاقــدة يــنص، فــي إذا كــان ا (ب) ، علــى أن إيــداع 2005أكتــوبر  5لقــانون الــوطني لدول
طلب دولي، يرد فيه تعيـيُن تلـك الدولـة ومطالبـٌة بأولويـة طلـب وطنـي سـابق يسـري مفعولـه فـي تلـك الدولـة، 

مــع العواقــب ذاتهــا المترتبــة علــى ســحب الطلــب الــوطني  توقــف مفعــول الطلــب الــوطني الســابقيــؤدي إلــى 
علــى  تــرد فيهــا المطالبــة بطلــب وطنــي ســابق مــودع فــي تلــك الدولــة، أن تحتــوي أيــة عريضــة الســابق، جــاز

المكتـُب المعـّيُن المكتـب الـدولي،  يخطـر"، شـريطة أن 1بيان بعـدم تعيـين تلـك الدولـة، بـالرغم مـن الفقـرة (أ)"
ر لـم يـزل نافـذا وأن اإلخطـا ، بأن هذه الفقرة تنطبق على تعيـين تلـك الدولـة2006يناير  5في موعد أقصاه 

P. ويتولى المكتب الدولي نشر تلك المعلومة في الجريدة في أقرب فرصة.في تاريخ اإليداع الدولي

1 

 المطالبة باألولوية 4.10

) ("المطالبــة باألولويــة") علــى 1(8يجــوز أن يحتــوي أي إعــالن مشــار إليــه فــي المــادة  ( أ )
مطالبـــة بأولويـــة طلـــب ســـابق واحـــد أو أكثـــر أودع فـــي أي بلـــد طـــرف فـــي اتفاقيـــة بـــاريس لحمايـــة الملكيـــة 

تلـك أي عضو من أعضاء منظمة التجارة العالمية ليس طرفـا فـي  لدىالصناعية أو ألغراض ذلك البلد أو 
. وهـي تتكـون مـن بيـان يفيـد تفاقية أو ألغراض ذلك العضو. ويتعيَّن إدراج أية مطالبة باألولويـة فـي العريضـةاال

 يأتي: المطالبة بأولوية طلب سابق، ويذكر فيه ما

 التاريخ الذي أودع فيه الطلب السابق؛ "1"

 رقم الطلب السابق؛ "2"

الصـناعية أو العضـو فـي منظمـة البلد الطرف في اتفاقية بـاريس لحمايـة الملكيـة  "3"
 التجارة العالمية غير الطرف في تلك االتفاقية الذي أودع فيه الطلب السابق إن كان طلبا وطنيا؛

ـــة  "4" ـــراءات اإلقليمي ـــى معاهـــدة الب ـــاء عل ـــة بن ـــراءات اإلقليمي ـــة بمـــنح الب اإلدارة المكلف
 المطبقة إن كان الطلب السابق طلبا إقليميا؛

 بات الذي أودع فيه الطلب السابق إن كان طلبا دوليا.مكتب تسلم الطل "5"

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

يجوز أن يرد في المطالبة باألولوية ذكر بلد واحد أو أكثـر مـن البلـدان األطـراف  "1"
 بق إن كان طلبا إقليميا أو دوليا؛في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التي أودع عنها الطلب السا

ـــدان  "2" ـــل مـــن البل ـــى األق ـــد واحـــد عل ـــة ذكـــر بل ـــة باألولوي ـــي المطالب ـــرد ف يجـــب أن ي
األطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أو عضو واحـد علـى األقـل مـن األعضـاء فـي منظمـة 

                                                           
تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:  مالحظة الناشر: 1
>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html<. 
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ميــا ولــم يكــن بلــد واحــد علــى األقــل مــن التجــارة العالميــة، الــذي أودع عنــه الطلــب الســابق إن كــان طلبــا إقلي
ـــك  ـــي تل ـــاريس المـــذكورة أو عضـــوا ف ـــة ب ـــًا فـــي اتفاقي ـــة طرف ـــراءات اإلقليمي ـــدان األطـــراف فـــي معاهـــدة الب البل

 المنظمة.

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

 اإلشارة إلى تكملة أو تكملة جزئية أو طلب رئيسي أو سند رئيسي 4.11

 ذا:إ ( أ )

(أ) أو (ب)، يبـّين 1(ثانيـا)49كان المودع ينوي أن يقدم بيانًا، بناء على القاعـدة  "1"
فيه رغبته في أن ُيعاَمل الطلب الـدولي، فـي أي دولـة معينـة، كمـا لـو كـان طلـب 
بــــراءة إضــــافية أو شــــهادة إضــــافية أو شــــهادة مختــــرع إضــــافية أو شــــهادة منفعــــة 

 ؛إضافية

(د)، يبـّين فيـه 1(ثانيـا)49يقـدم بيانـًا، بنـاء علـى القاعـدة أو كان المودع ينوي أن  "2"
رغبته في أن ُيعاَمل الطلـب الـدولي، فـي أيـة دولـة معينـة، كمـا لـو كـان تكملـة أو 

 .تكملة جزئية لطلب سابق

ُيبــيَّن فيهــا الطلــب الرئيســي المعنــي أو البــراءة الرئيســية المعنيــة أو الســند و وجــب أن ُيبــيَّن ذلــك فــي العريضــة 
 الرئيسي اآلخر.

ال يـــــؤثر تضـــــمين العريضــــــة بيانـــــًا مـــــن النــــــوع المـــــذكور فـــــي الفقــــــرة (أ) فـــــي تطبيــــــق  (ب)
 .4.9 القاعدة

 مراعاة نتائج بحث سابق 4.12

إذا رغب المودع في أن تراعـي إدارة البحـث الـدولي، عنـد إجـراء البحـث الـدولي، نتـائج بحـث دولـي 
ابق أجرتـه اإلدارة ذاتهـا أو إدارة أخـرى للبحـث الـدولي سابق أو بحث سابق دولي الطابع أو بحـث وطنـي سـ

 أو أجراه مكتب وطني ("البحث السابق"):

وجـــب أن يبـــيَّن ذلـــك فـــي العريضـــة وأن تحـــدَّد فيهـــا اإلدارة المعنيـــة أو المكتـــب المعنـــي  "1"
 ؛وُيحدَّد فيها الطلب الذي تّم بشأنه البحث السابق

علـى بيـان مفـاده أن الطلـب الـدولي هـو ذاتـه  وجاز أن تحتوي العريضة، حسـب الحـال، "2"
أو أساسـا ذاتـه الطلــب الـذي تــم بشـأنه البحـث الســابق أو أن الطلـب الــدولي هـو ذاتـه أو أساســا ذاتـه الطلــب 

 السابق إال أنه مودع بلغة أخرى.

 ]ان[تحذف 4.14و 4.13

4.14P

(ثانيا)
P اختيار إدارة البحث الدولي 

إدارات البحــث الــدولي مختصــة ببحــث الطلــب الــدولي، تعــين علــى إذا كانــت إدارتــان أو أكثــر مــن 
 مودع الطلب أن يذكر في العريضة إدارة البحث الدولي التي اختارها.
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 التوقيع 4.15

يجـــب علـــى مـــودع الطلـــب أن يوقـــع العريضـــة، أو يوقعهـــا كـــل مـــودع فـــي حالـــة وجـــود أكثـــر مـــن 
 مودع.

 نقل حروف بعض الكلمات أو ترجمتها 4.16

ــــالحروف إذ ( أ ) ــــه أيضــــا ب ــــة، وجــــب بيان ــــالحروف الالتيني ــــوان ب ــــب أي اســــم أو عن ــــم يكت ا ل
الالتينيــة ســواء بنقــل حروفــه أو بترجمتــه إلــى اإلنكليزيــة. ويختــار مــودع الطلــب الكلمــات التــي يكتفــي بنقــل 

 حروفها والكلمات التي يتعين ترجمتها.

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

 "5" إلى "1(أ)"1(ثانيا)51اإلعالنات المتعلقة بالمتطلبات الوطنية المشار إليها في القاعدة  4.17

يجوز أن تحتوي العريضة على إعالن واحد أو أكثر من اإلعالنات التالية بالصياغة المقـررة فـي 
 من الدول المعينة:  التعليمات اإلدارية، ألغراض القانون الوطني المطبق في دولة أو أكثر

 "؛1(أ)"1(ثانيا)51إعالن بهوية المخترع كما هو مشار إليه في القاعدة  "1"

إعالن بحق المودع، فـي تـاريخ اإليـداع الـدولي، فـي طلـب بـراءة والحصـول عليهـا،  "2"
 "؛2(أ)"1(ثانيا)51كما هو مشار إليه في القاعدة 

الـــدولي، فــــي المطالبـــة بأولويـــة الطلــــب إعـــالن بحـــق المـــودع، فــــي تـــاريخ اإليـــداع  "3"
 "؛3(أ)"1(ثانيا)51السابق، كما هو مشار إليه في القاعدة 

"، علـى أن 4(أ)"1(ثانيـا)51إعالن بأبوة االختـراع، كمـا هـو مشـار إليـه فـي القاعـدة  "4"
 يكون موقعا وفقا لما هو مقرر في التعليمات اإلدارية؛

واالستثناءات لعدم توفر الِجدَّة، كما هـو مشـار إعالن بحاالت الكشف غير الضارة  "5"
 ".5(أ)"1(ثانيا)51إليه في القاعدة 

 بيان التضمين باإلحالة 4.18

إذا كان الطلب الدولي، في التـاريخ الـذي يكـون فيـه مكتـب تسـلم الطلبـات قـد تسـلم أصـال عنصـرا 
ولويـــة طلـــب ســـابق، جـــاز أن "، يطالـــب بأ3)"1(11 واحـــدا أو أكثـــر مـــن العناصـــر المشـــار إليهـــا فـــي المـــادة

تحتـــــوي العريضـــــة علـــــى بيـــــان يفيـــــد بـــــأن أي عنصـــــر مـــــن عناصـــــر الطلـــــب الـــــدولي المشـــــار إليهـــــا فـــــي 
أو أي جــــزء مــــن أجــــزاء الوصــــف أو المطالــــب أو الرســــوم المشــــار إليهــــا فــــي (ه) "(د) أو 3)"1(11 المــــادة
ب الســابق، شــرط إجــراء التثبيــت (أ)، إذا لــم يــرد فــي الطلــب الــدولي ولكنــه كــان واردا فــي الطلــ20.5 القاعــدة

. وٕاذا لم يرد ذلك البيان في العريضة في ذلـك التـاريخ، جـازت إضـافته إلـى العريضـة 20.6 بموجب القاعدة
 بشرط واحد ال غير وهو أن يكون ذلك البيان قد ورد في الطلب الدولي أو قدِّم معه، في ذلك التاريخ.



 

 )2018يوليو  1من (نص نافذ اعتبارا الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات 

28 

 إضافيةعناصر  4.19

 4.1الـوارد ذكرهـا فـي القواعـد العناصر خالف عناصر عريضـة أية يجب أال تتضمـن ال ( أ )
إضــافية منصــوص عليهــا فــي عناصــر . بيــد أنــه يجــوز أن تســمح التعليمــات اإلداريــة بــإدراج أيــة 4.18إلــى 

 التعليمات اإلدارية في العريضة دون أن تلزم بذلك.

إلـى  4.1القواعـد الـوارد ذكرهـا فـي العناصـر خـالف عناصـر إذا تضمنت العريضـة أيـة  (ب)
تســمح بهــا التعليمــات اإلداريــة بنــاء علــى الفقــرة (أ)، وجــب علــى مكتــب تســلم عناصــر ، أو تضــمنت 4.18

 اإلضافية من تلقاء نفسه.العناصر الطلبات أن يحذف 

 5القاعدة 
 الوصف

 طريقة صياغة الوصف 5.1

العريضـة. كمـا يجب أن يتضمن الوصف بادئ ذي بدء اسم االختراع كما هو وارد في  ( أ )
 يجب:

ح فيه المجال التقني الذي يرتبط به االختراع؛ "1"  أن يوضَّ

أن تبيَّن فيه التقنية السابقة التي يمكن النظر إليها تبعا لمعرفة مـودع الطلـب لهـا  "2"
 كأمر مفيد لفهم االختراع وبحثه وفحصه، وأن تذكر فيه باألحرى المستندات التي تصور تلك التقنية؛

ُيكشـــف فيـــه عـــن االختـــراع المطلـــوب حمايتـــه بأســـلوب يســـمح بفهـــم المشـــكلة أن  "3"
ــم تكــن المشــكلة محــددة صــراحة علــى هــذا النحــو)، وأن تبــيَّن فيــه اآلثــار المفيــدة  التقنيــة وحلهــا (حتــى لــو ل

 لالختراع إن وجدت باإلشارة إلى التقنية السابقة؛

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

بــــين فيــــه علــــى األقــــل أفضــــل طريقــــة يراهــــا مــــودع الطلــــب مناســــبة إلنجــــاز أن ت "5"
االختراع المطلوب حمايته، على أن يستعمل لذلك األمثلة عند الضرورة ويشير إلى الرسـوم إن وجـدت. أمـا 
إذا لم يتطلب القانون الوطني للدولة المعينة وصف أفضل طريقـة إلنجـاز االختـراع، وٕانمـا اكتفـى بالمطالبـة 

أيــة طريقــة إلنجــازه (ســواء كانــت أو لــم تكــن الطريقــة المثلــى)، فــإن عــدم وصــف أفضــل طريقــة لــن بوصــف 
 يكون له أي أثر في تلك الدولة؛

أن يبـــين فيـــه صـــراحة، إذا لـــم يتضـــح ذلـــك بداهـــة مـــن وصـــف االختـــراع أو مـــن  "6"
تاجـه وباسـتعماله، أو طابعه، الطريقة التي تسمح باستغالل االختراع في الصناعة، والطريقة التي تسـمح بإن

الطريقة التي تسمح باستعماله إذا كان في اإلمكـان اسـتعماله فقـط. ويجـب فهـم مصـطلح "الصـناعة" بأوسـع 
 معانيه، كما هو الحال في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

يتعين اتباع النهج والترتيب الموضحين في الفقرة (أ)، ما لم يترتب فهـم أفضـل وعـرض  (ب)
 أوفر على أي نهج أو ترتيب مخالف نتيجة لطابع االختراع.
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مــع مراعــاة الفقــرة (ب)، مــن المستحســن أن يســبق كــل بيــان وارد فــي الفقــرة (أ) بعنــوان  (ج)
 مالئم، كما مقترح في التعليمات اإلدارية.

 الكشف عن تسلسل النوويدات أو الحوامض األمينية 5.2

عـــن تسلســـل واحـــد أو أكثـــر للنوويـــدات أو الحـــوامض إذا تضـــمن الطلـــب الـــدولي كشـــفًا  ( أ )
األمينيــــة، وجــــب أن يتضــــمن الوصــــف كشــــفا تسلســــليا مســــتوفيا للقاعــــدة المعياريــــة المنصــــوص عليهــــا فــــي 

 التعليمات اإلدارية ومقدما في جزء منفصل من الوصف وفقا للقاعدة المعيارية المذكورة.

صـــف أي نـــص دخيـــل كمـــا ورد إذا تضـــمن الجـــزء الخـــاص بالكشـــف التسلســـلي فـــي الو  (ب)
تعريفه في القاعدة المعياريـة الـواردة فـي التعليمـات اإلداريـة، وجـب أن يظهـر ذلـك الـنص الـدخيل أيضـا فـي 

 الجزء الرئيسي للوصف وبلغته.

 6القاعدة 
 مطالب الحماية

 عدد مطالب الحماية وترقيمها 6.1

إلى طابع االختراع المطلـوب يجب أن يكون عدد مطالب الحماية عددا معقوال، بالنظر  ( أ )
 حمايته.

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

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

 إشارات إلى أجزاء أخرى من الطلب الدولي 6.2

لالختراع، يجـب أال تسـتند مطالـب الحمايـة إلـى إشـارات  بالنسبة إلى الخصائص التقنية ( أ )
إلى الوصف أو إلـى الرسـوم، مـا لـم تسـتدِع ذلـك الضـرورة القصـوى. ويجـب أال تسـتند بخاصـة إلـى إشـارات 

 ... من الرسوم". نظير "كما هو موضح في الجزء ... من الوصف" أو "كما هو موضح في الصورة

وجــب بــاألحرى أن تتلــى الخصــائص التقنيــة الــواردة إذا تضــمن الطلــب الــدولي رســوما،  (ب)
فــي مطالــب الحمايــة بإشــارات مرجعيــة متعلقــة بهــذه الخصــائص. وفــي حالــة اســتعمال اإلشــارات المرجعيــة، 
يجب وضعها باألحرى بين قوسـين. وٕاذا لـم يكـن مـن شـأن اسـتعمال اإلشـارات المرجعيـة تيسـير فهـم مطلـب 

وجـب االمتنـاع عـن اسـتعمالها. ويجـوز لكـل مكتـب معـين أن  الحماية بصـورة أسـرع علـى وجـه الخصـوص،
 يحذف اإلشارات المرجعية ألغراض النشر.

 طريقة صياغة مطالب الحماية 6.3

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

 يأتي:يجب أن تشتمل مطالب الحماية، كلما كان ذلك مناسبا، على ما  (ب)
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ــــد الموضــــوع  "1" ــــراع الضــــرورية لتحدي ــــة لالخت ــــه الخصــــائص التقني ــــين في إعــــالن تب
 المطالب بحمايته، والتي هي مع ذلك جزء من حالة التقنية السابقة في حالة الجمع بينها؛

"ويتضـــــمن  " أوبيســــبق بعبــــارات مثـــــل "يتميــــز بأنــــه" أو "يتمـــــيز  –جــــزء مميــــز  "2"
وتعــــرض فيــــه بإيجــــاز  -ة عبــــارات أخــــرى تهـــدف إلــــى الغــــرض ذاتــــه التحســـين الــــذي أدخــــل عليــــه"، أو أيــــ

 ".1الخصائص التقنية المنشود حمايتها باإلضافة إلى الخصائص التقنية الواردة في البند "

إذا لــــم يتطلـــــب القــــانون الـــــوطني للدولــــة المعينـــــة صــــياغة مطالـــــب الحمايــــة بالطريقـــــة  (ج)
لمطالــب بهــذه الطريقــة ال يكــون لــه أي أثــر فــي تلــك المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة (ب)، فــإن عــدم صــياغة ا

 الدولة، شرط صياغتها بطريقة متمشية مع القانون الوطني لتلك الدولة.

 المطالب التابعة للحماية 6.4

مطلب الحماية الذي يتضمن كل خصـائص مطلـب واحـد أو أكثـر مـن مطالـب الحمايـة  ( أ )
يـه فيمـا بعـد بمصـطلح "المطلـب التـابع للحمايـة") يجـب أن األخرى (مطلب الحماية التابع الشكل والمشـار إل

يصاغ بهذا الشكل باإلشارة في البداية إن أمكن إلى هـذا المطلـب اآلخـر أو هـذه المطالـب األخـرى، ويجـب 
أن تحدد فيه الخصائص اإلضافية المطلوب حمايتها. وكل مطلب تابع للحماية يشير إلى أكثر من مطلـب 

ابع والمتعدد") يجب أال يشير إلـى هـذه المطالـب األخـرى إال كحـل بـديل فقـط. أمـا آخر ("مطلب الحماية الت
مطالــب الحمايــة التابعــة والمتعــددة، فيجــب عــدم اســتخدامها كأســاس ألي مطلــب حمايــة تــابع ومتعــدد آخــر. 
وٕاذا كــان القــانون الــوطني للمكتــب الــوطني الــذي يعمــل كــإدارة للبحــث الــدولي ال يســمح بصــياغة المطالــب 

تابعـــة والمتعـــددة بصـــورة مختلفـــة عمـــا هـــو منصـــوص عليـــه فـــي الجملتـــين الســـابقتين، فـــإن عـــدم صـــياغة ال
)(ب) فـي تقريـر البحـث الـدولي، وعـدم 2(17المطالب بهذا الشكل قد يؤدي إلى بيان ذلك بناء علـى المـادة 

د صـيغت بشـكل صياغة المطالب بالشكل المذكور ليس له أي أثر في أية دولة معينة إذا كانت المطالب ق
 يتفق مع القانون الوطني لهذه الدولة.

يجـــب تفســـير أي مطلـــب تـــابع للحمايـــة علـــى أنـــه يشـــمل كـــل التقييـــدات المتضـــمنة فـــي  (ب)
مطلــب الحمايــة الــذي يشــير إليــه، أو علــى أنــه يشــمل كــل التقييــدات الــواردة فــي مطلــب الحمايــة الــذي يؤخــذ 

 ة تابع ومتعدد.معه بعين االعتبار إذا تعلق األمر بمطلب حماي

يجـــب الجمـــع بقـــدر اإلمكـــان وبأفضـــل طريقـــة عمليـــة ممكنـــة بـــين كـــل المطالـــب التابعـــة  (ج)
للحماية التي تشير إلى مطلب واحد سابق للحماية من جهة، وكل المطالب التابعة للحماية التـي تشـير إلـى 

 عدة مطالب سابقة للحماية من جهة أخرى.

 نماذج المنفعة 6.5

معينـــة يطلـــب فيهـــا نمـــوذج منفعـــة علـــى أســـاس طلـــب دولـــي أن تطبـــق األحكـــام يجـــوز لكـــل دولـــة 
، بعـد مـا تبـدأ معالجـة 6.4إلـى  6.1المنصوص عليها في هذا الشـأن فـي قانونهـا الـوطني بـدال مـن القواعـد 

الطلب الدولي في هذه الدولـة. وفـي هـذه الحالـة، يحـق لمـودع الطلـب أن يعـدل طلبـه وفقـا لمتطلبـات أحكـام 
 .22الوطني خالل شهرين على األقل من انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة القانون 
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 7القاعدة 
 الرسوم

 رسم تخطيط سير العمل والرسوم البيانية 7.1

 رسوم تخطيط سير العمل والرسوم البيانية تعد رسوما. 

 المهلة 7.2

إلــى شــروط كــل حالــة، " يجــب أن تكــون معقولــة بــالنظر 2)"2(7المهلــة المشــار إليهــا فــي المــادة 
ويجــب أال تقــل بــأي حــال عــن شــهرين اعتبــارا مــن تــاريخ الــدعوة المرســلة كتابيــا إليــداع الرســوم أو الرســوم 

 اإلضافية بناء على الحكم السابق ذكره.

 8القاعدة 
 الملخص

 محتويات الملخص وشكله 8.1

 يجب أن يشتمل الملخص على ما يأتي: ( أ )

الوصف ومطالب الحماية وأية رسـوم. ويجـب أن  موجز ما هو مكشوف عنه في "1"
فكــرة يبــيَّن فــي المــوجز المجــال التقنــي الــذي ينتمــي إليــه االختــراع، كمــا يجــب تحريــره بشــكل يســمح بتكــوين 

االسـتعماالت  واضحة عـن المشـكلة التقنيـة، وجـوهر حـل هـذه المشـكلة بوسـاطة االختـراع واالسـتعمال الرئيسـي أو
 الرئيسية لالختراع؛

ــــى أفضــــل وجــــه  "2" ــــراع عل ــــز االخت ــــي تمي ــــة الت ــــد االقتضــــاء، الصــــيغة الكيميائي عن
 بالمقارنة بكل الصيغ األخرى الواردة في الطلب الدولي.

يجب أن يكون الملخص مقتضبا بقدر ما يسـمح بـه الكشـف (ويستحسـن أن يتـراوح بـين  (ب)
 ).خمسين ومائة وخمسين كلمة إذا حرر باإلنكليزية أو ترجم إلى هذه اللغة

يجــــب أال يتضــــمن الملخــــص أي إعــــالن بشــــأن المزايــــا أو القيمــــة المزعومــــة لالختــــراع  (ج)
 المطلوب حمايته، أو بشأن تطبيقاته المتوقعة.

كــل خاصــية مــن الخصــائص التقنيــة الرئيســية المــذكورة فــي الملخــص والموضــحة برســم  (د)
 في الطلب الدولي، يجب أن تتبع بإشارة مرجعية موضوعة بين قوسين.

 الصورة 8.2

"، أو إذا رأت إدارة 3(أ)"3.3إذا لــم يقــدم مــودع الطلــب البيــان المشــار إليــه فــي القاعــدة  ( أ )
البحــث الــدولي أن أيــة صــورة أو صــور خــالف تلــك التــي يقترحهــا مــودع الطلــب قــد تســمح بتمييــز االختــراع 

ين الصورة أو الصـور التـي على وجه أفضل بالمقارنة بكل صور الرسوم، وجب على اإلدارة المذكورة أن تب
(ب). وفي هـذه الحالـة، يصـحب  يجب أن تصحب الملخص عندما ينشره المكتب الدولي، مع مراعاة الفقرة
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ــــدولي، وٕاال صــــحب الملخــــص بالصــــورة أو  ــــي تحــــددها إدارة البحــــث ال الملخــــص بالصــــورة أو بالصــــور الت
 (ب). بالصور التي اقترحها مودع الطلب، مع مراعاة الفقرة

ذا رأت إدارة البحــث الــدولي أن صــور الرســوم ال تفيــد فــي فهــم الملخــص، وجــب عليهــا إ (ب)
أن تبلــغ ذلــك للمكتــب الــدولي. وفــي هــذه الحالــة، ال يصــحب الملخــص عنــدما ينشــره المكتــب الــدولي بأيــة 

 ".3(أ)"3.3صورة للرسوم، حتى إذا قدم مودع الطلب اقتراحا بناء على القاعدة 

 سترشاد بها لتحرير الملخصالمبادئ الواجب اال 8.3

أي  يجب تحرير الملخص بشكل يسمح باستعماله على نحو فعال كأداة مسـح ألغـراض البحـث فـي
مجـــال تقنـــي محـــدد، وال ســـيما لمســـاعدة رجـــال العلـــم أو الهندســـة أو البحـــث فـــي معرفـــة مـــا إذا كـــان مـــن 

 الضروري االطالع على الطلب الدولي بالذات.

 9القاعدة 
 الواجب عدم استعمالها .لخإالعبارات، 

 تعريف 9.1

 يجب أال يشتمل الطلب الدولي على ما يأتي:

 عبارات أو رسوم مخالفة لآلداب؛ "1"

 عبارات أو رسوم مخالفة للنظام العام؛ "2"

إعالنـــات تحـــط مـــن شـــأن منتجـــات الغيـــر أو طرائـــق صـــنعه، أو تحـــط مـــن قيمـــة  "3"
مجــرد المقارنــة بحالــة التقنيــة الصــناعية الســابقة ال يعــد  طلبــات الغيــر أو براءاتــه أو مــن صــحتها (علمــا بــأن

 مِحّطًا في حد ذاته)؛

إعالنــــات أو غيــــر ذلــــك مــــن البيانــــات التــــي ال تكــــون مناســــبة أو ضــــرورية فــــي  "4"
 ظروف الحال.

 التنبيه إلى المخالفات 9.2

ـــدولي واإلدارة المحـــدَّدة ألغـــراض  ـــات وٕادارة البحـــث ال البحـــث يجـــوز لكـــل مـــن مكتـــب تســـلم الطلب
، واالقتــراح علــى 9.1اإلضــافي والمكتــب الــدولي التنبيــه إلــى عــدم اســتيفاء أي طلــب دولــي ألحكــام القاعــدة 

مودع الطلـب بـإجراء التصـحيح الـالزم مـن تلقـاء نفسـه، وفـي تلـك الحالـة وجـب إبـالغ مكتـب تسـلم الطلبـات 
ث اإلضـــافي والمكتـــب الـــدولي، وٕادارة البحـــث الـــدولي المختصـــة واإلدارة المختصـــة المحـــدَّدة ألغـــراض البحـــ

 حسب الحال، بذلك االقتراح.

 )6(21اإلشارة إلى المادة  9.3

) مـــا ورد 6(21يقصـــد بعبـــارة "اإلعالنـــات التـــي تحـــط مـــن شـــأن الغيـــر" المشـــار إليهـــا فـــي المـــادة 
 ".3"9.1تحديده في القاعدة 
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 10القاعدة 
 المصطلحات والرموز

 المصطلحات والرموز 10.1

ت األوزان والمكاييـــل تبعـــا للنظـــام المتـــري، أو تحـــدد كـــذلك بنـــاء علـــى هـــذا تحـــدد وحـــدا ( أ )
 النظام إذا سبق تحديدها أول األمر بناء على نظام آخر.

تحـــدد درجـــة حـــرارة الجـــو بالدرجـــة المئويـــة، أو تحـــدد كـــذلك بالدرجـــة المئويـــة إذا ســـبق  (ب)
 تحديدها أول األمر بناء على نظام آخر.

 [تحذف] (ج)

 لقواعـــــد المعمـــــول بهـــــا دوليـــــا، لبيـــــان الحـــــرارة والطاقـــــة والضـــــوء والصـــــوت والقـــــوةتراعـــــى ا (د)
المغناطيسية وكذلك الصيغ الرياضية والوحدات الكهربائية. وتطبق الرموز واألوزان الذرية والصـيغ الجزيئيـة 

 المتبعة عموما على الصيغ الكيميائية.

العالمــات والرمــوز التقنيــة ينبغــي االقتصــار بصــفة عامــة علــى اســتعمال المصــطلحات و  (ه)
 المقررة عموما في كل فرع تقني.

إذا كــان الطلــب الــدولي محــررا باإلنكليزيــة أو الصــينية أو اليابانيــة أو مترجمــا إلــى هــذه  (و)
اللغـــات، وجـــب بيـــان الكســـور العشـــرية بنقطـــة. أمـــا إذا كـــان الطلـــب الـــدولي محـــررا أو مترجمـــا بلغـــة غيـــر 

 اليابانية، فإنه يجب بيان الكسور العشرية بفاصلة.اإلنكليزية أو الصينية أو 

 الثبات 10.2

 تكتب مصطلحات ورموز الطلب الدولي بطريقة واحدة ثابتة.

 11القاعدة 
 الشروط المادية للطلب الدولي

 عدد النسخ 11.1

مع مراعاة الفقرة (ب)، يجب إيداع الطلب الدولي وكل من المستندات المشار إليها في  ( أ )
 ") بنسخة واحدة.2(أ)"3.3(القاعدة  الجدول

يجــوز لكــل مكتــب مــن مكاتــب تســلم الطلبــات المطالبــة بإيــداع الطلــب الــدولي وأي مــن  (ب)
") بنسختين أو ثالث نسخ، باستثناء إيصال أو شيك 2(أ)"3.3المستندات المشار إليها في الجدول (القاعدة 

ات مســؤوال عــن التحقــق مــن مطابقــة كــل نســخة تســديد الرســوم. وفــي هــذه الحالــة، يكــون مكتــب تســلم الطلبــ
 للنسخة األصلية.
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 صالحية النسخ 11.2

تقـــدم كـــل عناصـــر الطلـــب الـــدولي (أي العريضـــة والوصـــف ومطالـــب الحمايـــة والرســـوم  ( أ )
والملخــــص) بشــــكل يســــمح بنســــخها مباشــــرة بالتصــــوير الفوتــــوغرافي وبالوســــائل اإللكتروســــتاتية واألوفســــت 

 من النسخ.والميكروفيلم بأي عدد 

 يجب أال تكون األوراق متجعدة أو ممزقة أو مثنية. (ب)

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

(ي)، يجـــب اســـتعمال كـــل ورقـــة عموديـــًا 11.13(د) والقاعـــدة 11.10مـــع مراعـــاة القاعـــدة  (د)
 (أي يجب أن تكون جوانبها الصغيرة في أعلى الورقة وفي أسفلها).

 واجب استعمالهااألوراق ال 11.3

تكتـــب كـــل عناصـــر الطلـــب الـــدولي علـــى ورق مـــرن ومتـــين وأبـــيض وأملـــس وغيـــر بـــراق وشـــديد 
 التحمل.

 .لخإاألوراق المنفصلة،  11.4

يكتب كل عنصر من عناصر الطلب الدولي (أي العريضة والوصف ومطالب الحماية  ( أ )
 والرسوم والملخص) على ورقة جديدة.

الـــدولي بشـــكل يســـمح بتقليبهـــا بســـهولة عنـــد االطـــالع عليهـــا،  تجّمـــع كـــل أوراق الطلـــب (ب)
 وبالفصل بينها وتجميعها من جديد إذا تطلب األمر الفصل بينها ألغراض النسخ.

 قياس األوراق 11.5

ســـم). بيـــد أنـــه يجـــوز لمكاتـــب تســـلم  21 × ســـم A4 (29.7 يجـــب أن تكـــون األوراق مـــن قيـــاس
لى أوراق من قياس آخر، شرط أن تكون النسخة األصلية المقدمة الطلبات قبول الطلبات الدولية المقدمة ع

 .A4للمكتب الدولي وكذلك صورة البحث التي تطلبها إدارة البحث الدولي المختصة من قياس 

 الهوامش 11.6

ـــة  ( أ ) ـــب الحماي يجـــب أن يكـــون الحـــد األدنـــى لهـــوامش األوراق المتضـــمنة الوصـــف ومطال
 والملخص كاآلتي:
 سم 2لى: الهامش األع -
 سم 2.5الهامش األيسر:  -
 سم 2الهامش األيمن:  -
 سم 2الهامش األسفل:  -

 الحد األقصى الموصى به للهوامش المشار إليها في الفقرة (أ) هو كاآلتي: (ب)
 سم 4الهامش األعلى:  -
 سم 4الهامش األيسر:  -
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 سم 3الهامش األيمن:  -
 سم 3الهامش األسفل:  -

 26.2مســاحة األوراق التــي تتضــمن الرســوم والتــي تصــلح لالســتعمال يجــب أال تتجــاوز  (ج)
ســـم، كمـــا يجـــب أال تتضـــمن أي إطـــار حـــول المســـاحة الصـــالحة لالســـتعمال أو المســـتعملة.  17.0× ســـم 

 ويجب أن يكون الحد األدنى للهوامش كاآلتي:
 سم 2.5الهامش األعلى:  -
 سم 2.5الهامش األيسر:  -
 سم 1.5الهامش األيمن:  -
 سم 1.0الهامش األسفل:  -

ـــرات (أ) إلــى (ج) عـــلى (د) . A4األوراق مــن قيــاس  تنطبــق الهــوامش المشــار إليهــا فــي الفقـ
حتـى إذا وافـق مكتـب تسـلم الطلبـات  A4وبالتالي، فإن النسـخة األصـلية للطلـب الـدولي التـي تكـون مـن قيـاس 
إن طلـب تقـديمها، يجـب أن تراعـى  A4على قبول أوراق من قياسات أخرى، وكـذلك صـورة البحـث مـن قيـاس 

 فيهما الهوامش السابق ذكرها.

(ب)، يجب أن تكون هوامش الطلب الدولي المقـدم 11.8مع مراعاة الفقرة (و) والقاعدة  (ه)
 بيضاء تماما.

يجــوز أن يتضــمن ركــن اليســار مــن الهــامش األعلــى إشــارة إلــى رقــم مرجــع ملــف مــودع  (و)
سـم مـن أعلـى الورقـة. ويجـب أال يتجـاوز عـدد حـروف  1.5فـي حـدود الطلب، شرط أن يظهر رقـم المرجـع 

 رقم مرجع ملف مودع الطلب الحد األقصى المحدد في التعليمات اإلدارية.

 ترقيم األوراق 11.7

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

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

 ترقيم السطور 11.8

مــــن الموصــــى بــــه جــــدا تــــرقيم كــــل خمســــة أســــطر مــــن أوراق الوصــــف وأوراق مطالــــب  ( أ )
 الحماية.

 ينبغي كتابة األرقام في النصف األيمن من الهامش األيسر. (ب)

 طريقة كتابة النصوص 11.9

الحمايـــة والملخـــص علـــى اآللـــة الكاتبـــة أو يجـــب طباعـــة العريضـــة والوصـــف ومطالـــب  ( أ )
 الحاسوب.

يجـــوز عنـــد الضـــرورة كتابـــة الرمـــوز والحـــروف البيانيـــة والصـــيغ الكيميائيـــة أو الحســـابية  (ب)
 وبعض حروف اللغة الصينية أو اليابانية فقط باليد أو رسمها.
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 يجب أن تفصل كل سطرين في النصوص المطبوعة مسافة ونصف. (ج)

ســم، كمــا  0.28النصــوص بحــروف ال يقــل ارتفــاع الكبيــرة منهــا عــن  يجــب كتابــة كــل (د)
، شـرط أن يكـون مـن 11.2يجب أن تكون بلون أسود داكـن وثابـت مـع مراعـاة الشـروط الـواردة فـي القاعـدة 

 .سم 0.21الجائز أن يكون أي نص يرد في العريضة مكتوبا بأحرف ال يقل ارتفاع الكبيرة منها عن 

فة بــين األســطر الواجــب مراعاتهــا فــي النصــوص المطبوعــة وحجــم بالنســبة إلــى المســا (ه)
 الحروف، ال تنطبق الفقرتان (ج) و(د) على النصوص الموضوعة باللغة الصينية أو اليابانية.

 استعمال الرسوم والصيغ والجداول في النصوص 11.10

 م.يجب أال يتضمن كل من العريضة والوصف ومطالب الحماية والملخص أية رسو  ( أ )

يجوز أن يشتمل كل مـن الوصـف ومطالـب الحمايـة والملخـص علـى صـيغ كيميائيـة أو  (ب)
 حسابية. 

يجوز أن يشتمل كل من الوصف والملخص على جداول. أما مطالب الحماية، فإنـه ال  (ج)
 يجوز أن تشتمل على أية جداول إال إذا كان من المستحسن استعمالها بسبب موضوعها.

الجـــداول والصـــيغ الكيميائيـــة أو الحســـابية أفقيـــا علـــى الورقـــة إذا كـــان مـــن يجــوز وضـــع  (د)
المستحيل كتابتها عموديا علـى وجـه مناسـب. ويجـب إعـداد األوراق التـي توضـع عليهـا الجـداول أو الصـيغ 
الكيميائيـــة أو الحســـابية أفقيـــا بحيـــث يظهـــر الجـــزء األعلـــى للجـــداول أو للصـــيغ علـــى الجانـــب األيســـر مـــن 

 الورقة.

 الكلمات الواردة في الرسوم 11.11

يجـب أال تشــتمل الرسـوم علــى أيــة نصـوص، باســتثناء كلمــة واحـدة أو بضــع كلمــات إذا  ( أ )
"، وعـدد ABتطلبت الضرورة القصـوى ذلـك، مثـل "مـاء" أو "بخـار" أو "مفتـوح" أو "مغلـق" أو "مقطـع حسـب 

لــدورات الكهربائيــة أو للمنشــآت أو لســير قليــل مــن الكلمــات األساســية الضــرورية لفهــم الرســوم التخطيطيــة ل
 العمل.

يجــب بيــان كــل كلمــة مســتعملة بحيــث يمكــن لصــق ترجمتهــا عليهــا دون إخفــاء أي خــط  (ب)
 من الرسوم.

 التصحيحات، الخ. 11.12

يجب االمتناع عن محو الكلمات الواردة في كـل ورقـة بـإفراط. ويجـب أال تشـتمل الورقـة علـى أيـة 
اءات لهــذه القاعــدة إذا لــم نتعليقــات بــين الســطور. ويجــوز الســماح بــبعض اســتثتصــحيحات أو إضــافات أو 

 تكن لتؤثر في صحة المحتويات أو تنتقص من الشروط الالزمة للنسخ السليم.

 الشروط الخاصة الواجب توفرها في الرسوم 11.13

يكة علـى يجب إعداد الرسوم بخطوط ثابتة وسوداء وكثيفة وداكنة بما فيه الكفاية، وسـم ( أ )
 نسق واحد ومحددة بوضوح دون تلوين.
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يجب بيان المقاطع العرضية بخطوط تظليل منحرفة شرط أال تحـول دون قـراءة الرمـوز  (ب)
 المرجعية والخطوط الرئيسية بسهولة.

يجب اختيار مقياس الرسـوم وتخطيطهـا بوضـوح بحيـث يسـهل تمييـز كـل تفاصـيلها فـي  (ج)
 يرها إلى الثلثين.حالة نسخها فوتوغرافيا بعد تصغ

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

ــواردة فــي الرســوم بســيطة  (ه) يجــب أن تكــون كــل األرقــام والحــروف والخطــوط المرجعيــة ال
 وواضــحة. ويجـــب االمتنــاع عـــن اســتعمال أيـــة أقـــواس أو دوائــر أو عالمـــات للتنصــيص باالرتبـــاط باألرقـــام

 والحروف.

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

يجـــب أن يكـــون كـــل عنصـــر مـــن عناصـــر كـــل صـــورة متناســـبا مـــع كـــل مـــن العناصـــر  (ز)
 األخرى للصورة، ما لم يتطلب األمر استعمال نسبة مختلفة لتوضيح الصورة.

عمال حـروف الهجـاء سـم. ويجـب اسـت 0.32يجب أال يقل ارتفاع األرقام والحروف عن  (ح)
 الالتينية في الرسوم، ولكن يجوز استعمال حروف الهجاء اليونانية حسب العرف.

يجوز وضع عدة صور في ورقة رسـم واحـدة. وٕاذا كانـت الصـور الـواردة فـي ورقتـين أو  (ط)
مـن أكثر تمثل صورة كاملة واحدة، وجب بيانها بطريقة تسمح بتجميع الصورة بأكملهـا دون إخفـاء أي جـزء 

 الصور المبينة في مختلف األوراق.

تكــون يجــب ترتيــب مختلــف الصــور علــى ورقــة واحــدة أو أكثــر، واألفضــل عموديــا، علــى أن  (ي)
منفصــلة الواحــدة عــن األخــرى بكــل وضــوح، مــع عــدم التفــريط فــي المســاحة. وٕاذا لــم ترتــب الصــور عموديــا، 

 ب األيسر من الورقة.وجب وضعها أفقيا على أن يوضع الجزء األعلى منها في الجان

ـــرقيم  (ك) ـــة بغـــض النظـــر عـــن ت ـــام العربي ـــوالي باألرق ـــى الت ـــف الرســـوم عل ـــرقيم مختل يجـــب ت
 األوراق.

يجـــب أال تظهـــر فـــي الرســـوم اإلشـــارات المرجعيـــة غيـــر الـــواردة فـــي الوصـــف، والعكـــس  (ل)
 صحيح.

طلـــب يجـــب أن تكـــون اإلشـــارات المرجعيـــة الدالـــة علـــى العناصـــر ذاتهـــا متماثلـــة فـــي ال (م)
 الدولي بأكمله. 

إذا تضــمنت الرســوم عــددا كبيــرا مــن اإلشــارات المرجعيــة، فمــن الموصــى بــه بشــدة أن  (ن)
 يرفق الطلب الدولي بورقة منفصلة تسرد فيها كل اإلشارات وكذلك كل العناصر التي تدل عليها.

 المستندات الالحقة 11.14

أيضــا علــى كــل المســتندات التــي تقــدم بعــد إيــداع الطلــب  11.13إلــى  11.1و 10تنطبــق القواعــد 
 ومطالب الحماية المعدلة والتراجم. كاألوراق البديلةالدولي، 
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 12القاعدة 
 اللغة المحرر بها الطلب الدولي

 جم المطلوبة ألغراض البحث الدولي والنشر الدولياوالتر 

 اللغات المقبولة إليداع الطلبات الدولية 12.1

إيداع كل طلب دولي بأي لغة من اللغات التي يقبلهـا مكتـب تسـلم الطلبـات لـذلك يجب  ( أ )
 الغرض.

 علـــى كـــل مكتـــب لتســـلم الطلبـــات أن يقبـــل إيـــداع الطلبـــات الدوليـــة بلغـــة واحـــدة علـــى األقـــل (ب)
 تستوفي الشرطين التاليين:

 أن تكـــون اللغـــة مقبولـــة لـــدى إدارة البحـــث الـــدولي أو لـــدى إحـــدى إدارات البحـــث "1"
الـــدولي علـــى األقـــل وعنـــد االقتضـــاء، علـــى أن تكـــون تلـــك اإلدارة مختصـــة فـــي إجـــراء البحـــوث الدوليـــة فـــي 

 الطلبات الدولية المودعة لدى ذلك المكتب لتسلم الطلبات،

 وأن تكون لغة من لغات النشر. "2"

بــــالرغم مــــن الفقــــرة (أ)، تــــودع العريضــــة بــــأي لغــــة نشــــر يقبلهــــا مكتــــب تســــلم الطلبــــات  (ج)
 اض هذه الفقرة.ألغر 

ــالرغم مــن الفقــرة (أ)، يقــدم كــل نــص وارد فــي الجــزء الخــاص بالكشــف التسلســلي فــي  (د) ب
 (أ) وفقا للقاعدة المعيارية المنصوص عليها في التعليمات اإلدارية.5.2الوصف المشار إليه في القاعدة 

12.1P(ثانيا)
P  20.6أو  20.5أو  20.3 القاعدةاللغة المحررة بها العناصر واألجزاء المقدمة بناء على 

الــــذي يقدمــــه المــــودع بنــــاء علــــى (ه) "(د) أو 3)"1(11يكــــون العنصــــر المشــــار إليــــه فــــي المــــادة 
(أ) والجــزء مــن الوصــف أو المطالــب أو الرســوم الــذي يقدمــه المــودع بنــاء علــى 20.6(ب) أو 20.3 القاعـدة
رى إيداعـــه، وٕاذا كانـــت ترجمـــة الطلـــب (أ) محـــررا بلغـــة الطلـــب الـــدولي كمـــا جـــ20.6(ب) أو 20.5 القاعـــدة

(أ)، وجــب أن يكــون العنصــر والجــزء المعنــي محــررين بلغــة 12.4(أ) أو 12.3 مطلوبــة بنــاء علــى القاعــدة
 الطلب كما جرى إيداعه ولغة تلك الترجمة.

12.1Pا)لث(ثا
P 4.(ثانيا)13 لغة البيانات المقدمة بناء على القاعدة 

محــررا باللغــة  4.(ثانيــا)13 مودعــة يقــدَّم بنــاء علــى القاعــدة يكــون أي بيــان يتعلــق بمــادة بيولوجيــة
التي جرى بها إيداع الطلب الدولي، على أن من المشترط تقديم أي بيان من ذلـك القبيـل، إذا كانـت ترجمـة 

(أ)، باللغـة التـي جـرى بهـا إيـداع الطلـب الـدولي 12.4(أ) أو 12.3 الطلب الدولي مطلوبة بناء على القاعدة
 الترجمة.ولغة تلك 

 اللغة التي تحرر بها التغييرات المدخلة على الطلب الدولي 12.2

كل تعديل مدخل على الطلب الدولي يجب تحريـره باللغـة التـي أودع بهـا الطلـب، شـرط  ) أ (
 .55.3و 46.3مراعاة القاعدتين 
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بشـــأن خطـــأ ســـافر فـــي الطلـــب الـــدولي يجـــب  91.1كـــل تصـــويب يباشـــر وفقـــا للقاعـــدة  (ب)
 باللغة التي أودع بها الطلب مع مراعاة الشرطين التاليين:تحريره 

(أ) 12.4 (أ) أو12.3إذا كانت ترجمة الطلب الدولي مطلـوبة بنـاء علـى القاعــدة  "1"
" بلغـة الطلـب وبلغـة تلـك 3" و"2)"ب(91.1(أ)، وجب إيداع التصـويبات المشـار إليهـا فـي القاعـدة 55.2أو 

 الترجمة؛

(ثالثـــا)(ج)، فإنـــه يكفـــي 26.3عريضـــة مطلوبـــة بنـــاء علـــى القاعـــدة وٕاذا كانـــت ترجمـــة ال "2"
 " بلغة تلك الترجمة.1)"ب(91.1إيداع التصويبات المشار إليها في القاعدة 

بشــأن أوجــه الــنقص الــواردة فــي  26كــل التصــحيحات التــي تباشــر بنــاء علــى القاعــدة  (ج)
الــدولي. وكــل التصــحيحات المباشــرة بنــاء علــى الطلــب الــدولي يجــب تحريرهــا باللغــة التــي أودع بهــا الطلــب 

، 12.4أو  12.3بشأن أوجه النقص الواردة في ترجمة للطلب الدولي مقدمـة بنـاء علـى القاعـدة  26القاعدة 
(ج) بشــأن أوجــه الــنقص فــي ترجمــة مقدمــة بنــاء 55.2 أو كــل التصــحيحات التــي تباشــر بنــاء علــى القاعــدة

فـــي ترجمـــة للعريضـــة مقدمـــة بنـــاء علـــى  ت بشـــأن أوجـــه الـــنقصكـــل التصـــحيحا (أ) أو55.2 علـــى القاعـــدة
 (ثالثا)(ج) يجب تحريرها بلغة الترجمة.26.3القاعدة 

 الترجمة المطلوبة ألغراض البحث الدولي 12.3

إذا لم تكن اللغة التي أودع بها الطلـب الـدولي مقبولـة لـدى إدارة البحـث الـدولي المكلفـة  ( أ )
لـى مـودع الطلـب أن يقـدم إلـى مكتـب تسـلم الطلبـات ترجمـة للطلـب الـدولي بمباشرة البحث الدولي، وجـب ع

بلغة تستوفي كل الشروط التالية، في غضـون شـهر واحـد مـن التـاريخ الـذي يتسـلم فيـه ذلـك المكتـب الطلـب 
 الدولي:

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

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

-12 ن تكــون تلـك اللغــة مقبولـة لـدى مكتـب تسلــم الطلبـات بنـاء علـى القاعـدةوأ "3"
 (أ)، ما لم يودع الطلب الدولي بلغة من لغات النشر.1

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

عليـــه فـــي  إذا أرســـل مكتـــب تســـلم الطلبـــات إلـــى مـــودع الطلـــب اإلخطـــار المنصـــوص (ج)
(ج) ولــــم يكـــن مــــودع الطلـــب، حتــــى ذلــــك الحـــين، قــــد أرســـل الترجمــــة المطلوبـــة بنــــاء علــــى 20.2القاعـــدة 

(أ)، وجـــب علـــى مكتـــب تســـلم الطلبـــات أن يوجـــه إلـــى مـــودع الطلـــب دعـــوة مـــن المستحســـن إرفاقهـــا  الفقـــرة
 باإلخطار للغرضين التاليين:

 عليها في الفقرة (أ)؛ تقديم الترجمة المطلوبة في غضون المهلة المنصوص "1"

وفــي حــال لــم تقــدم الترجمــة المطلوبــة فــي غضــون المهلــة المنصــوص عليهــا فــي  "2"
عنـد االقتضـاء، فـي غضـون شـهر واحـد (ه) الفقرة (أ)، تقديمها وتسديد رسم التأخير المشار إليـه فـي الفقـرة 
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لطلــب الــدولي، مــع األخــذ مــن تــاريخ الــدعوة أو شــهرين مــن التــاريخ الــذي تســلم فيــه مكتــب تســلم الطلبــات ا
 بالتاريخ الذي ينقضي آخرا.

إذا كان مكتب تسلم الطلبات قد أرسل إلى مودع الطلب دعوة بناء على الفقرة (ج) ولم  (د)
يقــدم مــودع الطلــب الترجمــة المطلوبــة ولــم يســدد رســم التــأخير عنــد االقتضــاء، فــي غضــون المهلــة المطبقــة 

إعـالن  الطلـب الـدولي مسـحوبا وتعـين علـى مكتـب تسـلم الطلبـات"، وجـب اعتبـار 2الفقـرة (ج)" بناء علـى
ذلك. وتعد أي ترجمة تسلمها مكتب تسلم الطلبات كما يعد أي مبلغ مسدد لذلك المكتب قبل إعالن الطلب 

شـهرا مـن تـاريخ األولويـة كمـا لـو كـان المكتـب تسـلمهما قبـل  15مسحوبا وفقا للجملة السابقة وقبل انقضـاء 
 انقضاء تلك المهلة.

مـن  ٪25لحسـابه يسـاوي له و رسم تأخير  يجوز لمكتب تسلم الطلبات أن يشترط تسديد (ه)
مــن جــدول الرســوم مقابــل تقــديم الترجمــة بعــد انقضــاء المهلــة  1رســم اإليــداع الــدولي المشــار إليــه فــي البنــد 

المنصوص عليها فـي الفقـرة (أ)، مـن غيـر أن يأخـذ فـي الحسـبان أي رسـم عـن كـل ورقـة مـن أوراق الطلـب 
 الدولي بعد الورقة الثالثين.

 مة المطلوبة ألغراض النشر الدوليالترج 12.4

إذا لــم تكــن اللغــة التــي أودع بهــا الطلــب الــدولي لغــة نشــر ولــم تكــن أي ترجمــة مطلوبــة  ) أ (
(أ)، وجــب علــى مــودع الطلــب أن يقــدم إلــى مكتــب تســّلم الطلبــات ترجمــة للطلــب 12.3بنــاء علــى القاعــدة 

شــهرا مــن تــاريخ  14ه الفقــرة، فــي غضــون الــدولي بــأي لغــة نشــر يقبلهــا مكتــب تســّلم الطلبــات ألغــراض هــذ
 األولوية.

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

إذا لــم يكــن مــودع الطلــب قــد قــّدم الترجمــة المطلوبــة بنــاء علــى الفقــرة (أ)، فــي غضــون  (ج)
الطلبــات أن يــدعو مــودع الطلــب إلــى تقــديم المهلــة المشــار إليهــا فــي تلــك الفقــرة، وجــب علــى مكتــب تســلم 

 16عنــد االقتضــاء، فــي غضــون (ه) الترجمــة المطلوبــة، وتســديد رســم التــأخير المنصــوص عليــه فــي الفقــرة 
شهرا من تاريخ األولوية. وتعّد أي ترجمة يتسلمها مكتـب تسـلم الطلبـات قبـل أن يرسـل ذلـك المكتـب الـدعوة 

 المكتب تسلمها قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أ).بناء على الجملة السابقة كما لو كان 

إذا لم يكن مودع الطلب قد قّدم الترجمة المطلوبة ولم يسّدد رسم التأخير المطلوب عند  (د)
االقتضــاء، فـــي غضـــون المهلـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي الفقـــرة (ج)، وجـــب اعتبـــار الطلـــب الـــدولي مســـحوبا 

لبـات إعـالن ذلـك. وتعـّد أي ترجمـة يتسـّلمها مكتـب تسـّلم الطلبـات كمـا يعـّد أي وتعّين على مكتب تسـّلم الط
شـهرا مـن تـاريخ  17مبلغ مسّدد لذلك المكتب قبل إعالن الطلب مسحوبا وفقا للجملة السابقة وقبل انقضـاء 

 األولوية كما لو كان المكتب تسّلمها قبل انقضاء تلك المهلة.

٪ مـن 25لحسـابه يسـاوي له و يشترط تسديد رسم تأخير يجوز لمكتب تسّلم الطلبات أن  (ه)
مــن جــدول الرســوم مقابــل تقــديم الترجمــة بعــد انقضــاء المهلــة  1رســم اإليــداع الــدولي المشــار إليــه فــي البنــد 

المنصوص عليها فـي الفقـرة (أ)، مـن غيـر أن يأخـذ فـي الحسـبان أي رسـم عـن كـل ورقـة مـن أوراق الطلـب 
 الدولي بعد الورقة الثالثين.
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12Pالقاعدة 

(ثانيا)
P 

 تقديم مودع الطلب وثائق تتعلق ببحث سابق

12P

(ثانيا)
P1 12.4 تقديم مودع الطلب وثائق تتعلق ببحث سابق في حال عريضة قدِّمت بموجب القاعدة 

، أن تراعي إدارة البحث الـدولي نتـائج 12.4في حال التمس المودع، بناء على القاعدة  ( أ )
ذاتهـــا أو إدارة أخـــرى للبحـــث الـــدولي أو أجـــراه مكتـــب وطنـــي، فإنـــه يتعـــين علـــى بحـــث ســـابق أجرتـــه اإلدارة 

المـــودع، شـــرط مراعـــاة أحكـــام الفقـــرات مـــن (ب) إلـــى (د)، أن يقـــّدم إلـــى مكتـــب تســـلم الطلبـــات مـــع الطلـــب 
 الدولي صورة عن نتائج البحث السابق أيا كان الشكل الذي قـدمّتها بـه اإلدارة المعنيـة أو قـّدمها بـه المكتـب
ـــر  ـــة الصـــناعية الســـابقة المستشـــهد بهـــا أو تقري ـــة التقني ـــر البحـــث أو قائمـــة بحال المعنـــي (مـــثال، بشـــكل تقري

 الفحص).

فـي حـال أجـرى البحـث السـابق المكتـب ذاتـه الـذي يعمـل بصـفته مكتبـا لتسـلم الطلبــات،  (ب)
ر إليهـا فـي الفقـرة جاز للمودع أن يعرب عن رغبته في أن يتولى مكتب تسلم الطلبـات إعـداد الصـورة المشـا

(أ) وٕارسالها إلى إدارة البحث الدولي، بدال من أن يقّدمها المودع نفسه. ويتعـين أن يقـدَّم ذلـك االلتمـاس فـي 
 العريضة ويجوز لمكتب تسلم الطلبات أن يفرض دفع رسم له ولحسابه نظير ذلك االلتماس.

أجـراه المكتـب ذاتـه الـذي  في حـال أجـرت البحـث السـابق إدارة البحـث الـدولي ذاتهـا، أو (ج)
يعمــل بصــفته إدارة للبحــث الــدولي، فــال ُيشــترط تقــديم الصــورة المشــار إليهــا فــي الفقــرة (أ) بنــاء علــى تلــك 

 الفقرة.

فــــي حــــال كانــــت الصــــورة المشــــار إليهــــا فــــي الفقــــرة (أ) متاحــــة لمكتــــب تســــلم الطلبــــات  (د)
ال مـن مكتبـة رقميـة ، وكـان المـودع يبـّين ذلـك فـي إلدارة البحث الدولي بالشكل والطريقة التي تقبلها، مـث أو

 العريضة، فال ُيشترط تقديم الصورة بناء على تلك الفقرة.

طلب إدارة البحـث الـدولي الحصـول علـى وثـائق تتعلـق ببحـث سـابق فـي حـال عريضـة قـدِّمت  2(ثانيا)12
 12.4بموجب القاعدة 

ــدولي، مــع مراعــاة أحكــام  )أ  ( الفقــرتين (ب) و(ج) أن تــدعو المــودع يجــوز إلدارة البحــث ال
 إلى تقديم ما يلي في غضون مهلة تكون معقولة حسب ظروف الحال:

 صورة عن الطلب السابق المعني؛ "1"

، ترجمــة ال تقبلهــا إدارة البحــث الــدوليالطلــب الســابق محــررا بلغــة فــي حــال كــان  "2"
 ؛تقبلها تلك اإلدارة لغةبللطلب السابق 

ة ال تقبلهــا إدارة البحــث الــدولي، غــلنتــائج البحــث الســابق محــررة بكانــت فــي حــال  "3"
 ترجمة لتلك النتائج بلغة تقبلها تلك اإلدارة؛

 صورة عن أية وثيقة مستشهد بها في نتائج البحث السابق. "4"

فــي حــال أجــرت البحــث الســابق إدارة البحــث الــدولي ذاتهــا، أو أجــراه المكتــب ذاتــه الــذي  )ب(
ة البحث الدولي، أو كانت الصورة أو الترجمة المشار إليهمـا فـي الفقـرة (أ) متـاحتين إلدارة يعمل بصفته إدار 
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البحــث الــدولي بالشــكل والطريقــة التــي تقبلهمــا، مــثال مــن مكتبــة رقميــة أو بشــكل وثيقــة أولويــة، فــال ُيشــترط 
 تقديم الصورة أو الترجمة المشار إليهما في الفقرة (أ) بناء على تلك الفقرة.

" مفــاده أن الطلــب الــدولي هــو ذاتــه أو أساســا 2"12.4فــي حــال تقــديم بيــان وفقــا للقاعــدة  )ج(
ذاته الطلب الذي تم بشأنه البحـث السـابق أو أن الطلـب الـدولي هـو ذاتـه أو أساسـا ذاتـه الطلـب السـابق إال 

بنــاء " 2" و"1(أ)" أنــه مــودع بلغــة أخــرى، فــال ُيشــترط تقــديم الصــورة أو الترجمــة المشــار إليهمــا فــي الفقــرتين
 على تلك الفقرتين.

 13القاعدة 
 وحدة االختراع

 شرط وحدة االختراع 13.1

ال يجــوز أن يتعلــق الطلــب الــدولي بــأكثر مــن اختــراع واحــد أو بمجموعــة مــن االختراعــات التــي 
 يتصل الواحد منها باآلخر، وتمثل مفهوما ابتكاريًا عامًا واحدًا ("شرط وحدة االختراع").

 الحاالت التي يعتبر فيها أن شرط وحدة االختراع قد استوفي 13.2

إذا طلبـــت حمايـــة مجموعـــة مـــن االختراعـــات فـــي طلـــب دولـــي واحـــد، فـــإن شـــرط وحـــدة االختـــراع 
ال يكون قد استوفي إال إذا كانـت بـين هـذه االختراعـات عالقـة تقنيـة تخـتص  13.1المشار إليه في القاعدة 

العناصـــر التقنيـــة الخاصـــة المتماثلـــة أو المتشـــابهة. ويقصـــد بعبـــارة "بعنصـــر واحـــد أو أكثـــر مـــن العناصـــر 
بها وتعتبـر  التقنية الخاصة" العناصر التقنية التي تحدد مساهمة كل اختراع من االختراعات التي يطالب

 ككل بالنسبة إلى حالة التقنية الصناعية السابقة.

 االختراع طريقة تحديد مطالب الحماية دون المساس بتقدير وحدة 13.3

مـــن أجـــل معرفـــة مـــا إذا كانـــت مجموعـــة مـــن االختراعـــات مترابطـــة فيمـــا بينهـــا بحيـــث أنهـــا تمثـــل 
مفهومــا ابتكاريــًا عامــًا واحــدًا، ال يهــم أن تكــون االختراعــات موضــع مطالــب منفصــلة أو اختيــارات بديلــة فــي 

 مطلب واحد.

 المطالب التابعة للحماية 13.4

دراج عــــدد معقــــول مــــن المطالــــب التابعــــة للحمايــــة المتعلقــــة ، يجــــوز إ13.1مــــع مراعــــاة القاعــــدة 
باألشكال المحددة لالختراع موضوع المطلب المستقل للحماية في طلب دولـي واحـد، حتـى لـو أمكـن النظـر 

 إلى خصائص مطلب تابع واحد على أنها تمثل في حد ذاتها اختراعا.

 نماذج المنفعة 13.5

منفعـــة علـــى أســـاس طلـــب دولـــي أن تطبـــق األحكـــام  يجـــوز لكـــل دولـــة معينـــة يطلـــب فيهـــا نمـــوذج
، بعـدما يبـدأ فحـص الطلـب 13.4إلـى  13.1المنصوص عليها في قانونها الوطني بـدال مـن أحكـام القواعـد 

الدولي في هذه الدولة. وفي هذه الحالة، يحق لمودع الطلب أن يعدل طلبه الـدولي حسـب متطلبـات أحــكام 
 .22األقل من انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة القانـون الوطني خـالل شهرين على 
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13Pالقاعدة 

 (ثانيا)

Pاالختراعات المتصلة بالمواد البيولوجية 

13P

(ثانيا)
P1 تعريف 

ألغراض هذه القاعـدة، يقصـد بعبـارة "اإلشـارة إلـى مـادة بيولوجيـة مودعـة" المعلومـات المقدمـة فـي 
سة إيداع أو بخصوص المادة البيولوجية المودعـة أي طلب دولي بخصوص إيداع مواد بيولوجية لدى مؤس

 على هذا النحو.

13P

(ثانيا)
P2 (بصفة عامة) اإلشارات 

يشار إلى أي مادة بيولوجية مودعة طبقا لهذه القاعدة. وٕاذا كان األمر كذلك، فإنها تعـد مسـتوفية 
 لمتطلبات القانون الوطني لكل دولة معينة.

13P

(ثانيا)
P3  إغفال إدراج اإلشارة أو أي بيان -اإلشارات:  محتوياتها 

 يجب أن يبّين في اإلشارة إلى أي مادة بيولوجية مودعة ما يأتي: ( أ )

 اسم وعنوان مؤسسة اإليداع التي أجري اإليداع لديها؛ "1"

 تاريخ إيداع المادة البيولوجية لدى هذه المؤسسة؛ "2"

 الرقم التسلسلي الذي خصصته هذه المؤسسة لإليداع؛ "3"

المعلومـــــات اإلضـــــافية التـــــي ُأخطـــــر بهـــــا المكتـــــب الـــــدولي بنـــــاء علـــــى القاعـــــدة  "4"
"، شرط أن يكون النص على ضرورة بيان هذه المعلومـات قـد سـبق نشـره فـي الجريـدة وفقـا 1(أ)"7(ثانيا)13

 (ج) قبل إيداع الطلب الدولي بشهرين على األقل.7.(ثانيا)13للقاعدة 

أي  رة إلــى أي مــادة بيولوجيــة مودعــة أو إغفــال إدراجال يترتــب علــى إغفــال إدراج اإلشــا (ب)
ال  بيان مشار إليـه فـي الفقـرة (أ) فـي اإلشـارة إلـى أي مـادة بيولوجيـة مودعـة أي أثـر فـي كـل دولـة معينـة

 يقتضي قانونها الوطني إدراج هذه اإلشارة أو هذا البيان في الطلب الوطني.

13P

(ثانيا)
P4 اإلشارات: مهلة تقديم البيانات 

(أ) فـي اإلشـارة إلـى 3(ثانيـا)13إذا لم يدرج أحد البيانات المنصوص عليهـا فـي القاعـدة  ) ( أ
أي مــادة بيولوجيــة فــي الطلــب الــدولي كمــا جــرى إيداعــه، تعــين أحــد األمــرين التــاليين شــرط مراعــاة الفقــرتين 

 (ب) و(ج):

د أن يعتبــر كــل مكتــب معــين أن البيــان قــد أرســل فــي الوقــت المناســب إن كــان قــ "1"
 شهرا من تاريخ األولوية؛ 16أرسل إلى المكتب الدولي في غضون 

أن يعتبر كل مكتب معين أن البيان قد أرسل في اليوم األخير من مهلة األشـهر  "2"
الســتة عشــر المحســوبة اعتبــارا مــن تــاريخ األولويــة إن كــان قــد أرســل إلــى المكتــب الــدولي بعــد تلــك المهلــة 

 اء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية.وتسلمه ذلك المكتب قبل االنته
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يجوز للمكتب المعين أن يشترط إرسال أي بيان مـن البيانـات المشـار إليهـا فـي القاعـدة  (ب)
(أ) قبل األشهر الستة عشر المحسوبة اعتبارا من تـاريخ األولويـة إذا كـان القـانون الـوطني الـذي 3(ثانيا)13

يخــص الطلبــات الوطنيــة وعلــى أن يكــون المكتــب الــدولي قــد ُأخطــر  يطبقــه ذلــك المكتــب يقتضــي ذلــك فيمــا
(ج) قبـل 7(ثانيـا)13" ونشر ذلك الشرط فـي الجريـدة وفقـا للقاعـدة 2(أ)"7(ثانيا)13بذلك الشرط وفقا للقاعدة 

 إيداع الطلب الدولي بشهرين على األقل.

جـاز لكـل مكتـب )(ب)، 2(21إذا التمس مـودع الطلـب النشـر المبكـر بنـاء علـى المـادة  (ج)
معــين أن يعــد البيــان الــذي لــم يرســل قبــل االنتهــاء مــن إعــداد النشــر الــدولي مــن الناحيــة التقنيــة كمــا لــو لــم 

 يرسل في الوقت المناسب.

يتولى المكتب الدولي إخطار مودع الطلب بالتاريخ الذي تسلم فيه أي بيان مرسل بنـاء  (د)
 :على الفقرة (أ) ويباشر أحد األمرين التاليين

م البيان قبـل االنتهـاء مـن إعـداد النشـر الـدولي مـن الناحيـة التقنيـة، وجـب إذا تسلّ  "1"
 ؛(أ) وٕاشارة إلى تاريخ تسلمه، مع الطلب الدولي ينشر البيان المقدَّم بناء على الفقرةعليه أن 

م البيان بعد االنتهاء من إعـداد النشـر الـدولي مـن الناحيـة التقنيـة، وجـب وٕاذا تسلّ  "2"
 عليه أن يخطر المكاتب المعينة بذلك التاريخ والعناصر المعنية من البيان.

13P

(ثانيا)
P5  اإليـــداعات المختلفـــة  -اإلشـــارات والبيانـــات ألغـــراض دولـــة واحـــدة أو أكثـــر مـــن الـــدول المعينـــة

 المخطرةاإليداعات لدى مؤسسات اإليداع غير  -لمختلف الدول المعينة 

مادة بيولوجية مودعة أنها قد أجريـت ألغـراض كـل الـدول المعينـة، تعد اإلشارة إلى أي  ( أ )
مــا لــم تجــر صــراحة ألغــراض بعــض الــدول المعينــة فقــط. وينطبــق ذلــك بالمثــل علــى البيانــات الــواردة فــي 

 اإلشارة.

 تجوز اإلشارة إلى اإليداعات المختلفة للمادة البيولوجية لمختلف الدول المعينة. (ب)

ين إغفال اإليـداع الـذي يجـرى لـدى أي مؤسسـة إيـداع خـالف تلـك يجوز لكل مكتب مع (ج)
 (ب).7(ثانيا)13التي أرسل لها إخطارًا بناء على القاعدة 

13P

(ثانيا)
P6 تقديم العينات 

، ال يجــوز إال بنــاء علــى تصــريح مــن مــودع الطلــب تقــديم عينــات 40و 23وفقــا ألحكــام المــادتين 
ها في طلب دولي قبل انقضاء المهلة المطبقة التي يجوز الشـروع من المادة البيولوجية المودعة والمشار إلي

الطلـب األعمـال بعدها في اتخاذ اإلجراءات الوطنية بناء على المادتين السابق ذكرهما. أمـا إذا أنجـز مـودع 
ذكرهــا، فإنــه يجــوز  بعــد النشــر الــدولي ولكــن قبــل انقضــاء المهــل الســابق 39أو  22المشــار إليهــا فــي المــادتين 

يم عينات من المادة البيولوجية المودعـة إثـر إنجـاز األعمـال المـذكورة. وعلـى الـرغم مـن الحكـم السـابق، تسل
يجوز تسليم عينات من المادة البيولوجية المودعة بناء على القانون الوطني الذي يطبقـه كـل مكتـب معـين، 

يــر مفحــوص وفقــا للقــانون مــا أن تترتــب علــى النشــر الــدولي آثــار النشــر الــوطني اإلجبــاري لطلــب وطنــي غ
 السابق ذكره.
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13P

(ثانيا)
P7 المتطلبات الوطنية:  اإلخطار والنشر 

يجـــوز لكـــل مكتـــب وطنـــي أن يخطـــر المكتـــب الـــدولي بمتطلبـــات القـــانون الـــوطني التـــي  ( أ )
 تقتضي ما يلي:

بيان المعلومات المحددة في اإلخطار باإلضافة إلى المعلومات المشار إليها في  "1"
 " في اإلشارة إلى أية مادة بيولوجية مودعة وواردة في طلب وطني؛3" و"2" و"1(أ)"3(ثانيا)13القاعدة 

(أ) 3(ثانيـا)13وٕادراج بيـان واحـد أو أكثـر مـن البيانـات المشـار إليهـا فـي القاعـدة  "2"
فـــي أي طلـــب وطنـــي كمـــا جـــرى إيداعـــه، أو تقـــديم البيانـــات فـــي وقـــت محـــدد فـــي اإلخطـــار وســـابق لتـــاريخ 

 لوية بستة عشر شهرا.األو 

على كل مكتب وطني أن يخطر المكتب الدولي بأسـماء مؤسسـات اإليـداع التـي يجـوز  (ب)
إيــداع المــواد البيولوجيــة لــديها بموجــب القــانون الــوطني التخــاذ اإلجــراءات المتعلقــة بــالبراءات أمــام المكتــب 

 ا اإليداع أو ال يجيزه.الوطني، أو يتعين عليه اإلخطار بأن القانون الوطني ال ينص على هذ

علــى المكتــب الــدولي أن ينشــر المتطلبــات التــي ُأخطــر بهــا بنــاء علــى الفقــرة (أ) وكــذلك  (ج)
 المعلومات التي أخطر بها بناء على الفقرة (ب) في الجريدة في أقرب فرصة.

13Pالقاعدة 

 (ثالثا)

Pالكشف عن تسلسل النوويدات أو الحوامض األمينية 

13P

(ثالثا)
P1  لدى إدارة البحث الدولياإلجراء 

إذا كــان الطلـــب الـــدولي يحتـــوي علـــى كشـــف عـــن تسلســـل واحـــد أو أكثـــر للنوويـــدات أو  ( أ )
الحــوامض األمينيــة، جــاز إلدارة البحــث الــدولي أن تــدعو المــودع إلــى تزويــدها، ألغــراض البحــث الــدولي، 

التعليمـات اإلداريـة، مـا لـم يكــن بكشـف تسلسـلي فـي شـكل إلكترونـي يسـتوفي المعيـار المنصـوص عليـه فـي 
ذلك الكشف التسلسـلي فـي شـكله اإللكترونـي متاحـا لهـا فـي شـكل وبطريقـة تقبلهمـا، وٕالـى دفـع رسـم الكشـف 

 (ج)، عند االقتضاء، في غضون مهلة تكون محددة في الدعوة. المتأخر المشار إليه في الفقرة

الـــورق ورأت إدارة البحـــث  إذا كـــان جـــزء علـــى األقـــل مـــن الطلـــب الـــدولي مودعـــا علـــى (ب)
(أ)، جــاز لهـــا أن تــدعو المـــودع إلــى تزويـــدها، ألغــراض البحـــث 5.2 الــدولي أن الوصـــف ال يفــي بالقاعـــدة

الــدولي، بكشــف تسلســلي فــي شــكل ورقــي يســتوفي المعيــار المنصــوص عليــه فــي التعليمــات اإلداريــة، مــا لــم 
لهمــا، ســواء دعــت إلــى تزويــدها بكشــف يكــن ذلــك الكشــف فــي شــكل ورقــي متاحــا لهــا فــي شــكل وبطريقــة تقب

(أ) أو لــم تــدع إلــى ذلــك، وجــاز لهــا أن تــدعو إلــى دفــع رســم  تسلســلي فــي شــكل إلكترونــي بنــاء علــى الفقــرة
 (ج)، عند االقتضاء، في غضون مهلة تكون محددة في الدعوة. الكشف المتأخر المشار إليه في الفقرة

ا بكشف تسلسلي استجابة لدعوة بناء علـى يجوز إلدارة البحث الدولي أن تجعل تزويده (ج)
(أ) أو (ب) محل رسم مقابل الكشف المتأخر يسدد لها ولصالحها وتحدد مقداره إدارة البحـث الـدولي،  الفقرة

ومــن غيــر أن  مــن جــدول الرســوم 1 ٪ مــن رســم اإليــداع الــدولي المشــار إليــه فــي البنــد25علــى أال يتجــاوز 
كــل ورقــة فــي الطلــب الــدولي بعــد الورقــة الثالثــين، علمــا بــأن مــن يؤخــذ فــي الحســبان أي رســم مســتحق عــن 

 (أ) أو (ب) وليس الفقرتين معا. الجائز اشتراط تسديد رسم الكشف المتأخر بناء على الفقرة
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إذا تخّلف المودع عن تقـديم الكشـف التسلسـلي المطلـوب ودفـع أي رسـم مطلـوب مقابـل  (د)
، تكـون إدارة البحـث (أ) أو (ب) فـي الـدعوة بنـاء علـى الفقـرةالكشـف المتـأخر، فـي غضـون المهلـة المحـددة 

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

ال ُيعد أي كشف تسلسلي لم يرد في الطلب الـدولي كمـا جـرى إيداعـه، سـواء تـم تقديمـه  (ه)
(أ) أو (ب) أو خالفا لذلك، جزءًا من الطلب الدولي، على أن هذه الفقـرة ال  استجابة لدعوة بناء على الفقرة

 )(ب).2(34 تمنع المودع من أن يعّدل الوصف فيما يتعلق بكشف تسلسلي وفقا للمادة

(ب)، فإنهـا تـدعو المـودع 5.2 إذا رأت إدارة البحث الدولي أن الوصف ال يفي بالقاعدة (و)
، مـع مـا يلـزم مـن تبـديل، علـى أي تصـحيح يتقـدم بـه 26.4 تسـري القاعـدةإلى تقديم التصـحيح المطلـوب. و 

 المودع. وتحّول إدارة البحث الدولي التصحيح إلى مكتب تسلم الطلبات وٕالى المكتب الدولي.

13P

(ثالثا)
P2 اإلجراء لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي 

المباشـــر لـــدى إدارة الفحـــص ، مـــع مـــا يلـــزم مـــن تبـــديل، علـــى اإلجـــراء 1(ثالثـــا)13 تســـري القاعـــدة
 التمهيدي الدولي.

13P

(ثالثا)
P3 الكشف التسلسلي لفائدة المكتب المعّين 

ال يجـــوز ألي مكتـــب معـــّين أن يشـــترط علـــى المـــودع تزويـــده بكشـــف تسلســـلي خـــالف الكشـــف 
 التسلسلي الذي يفي بالمعيار المنصوص عليه في التعليمات اإلدارية.

 14القاعدة 
 رسم التحويل

 التحويل رسم 14.1

ولحسـابه يجوز لكل مكتب من مكاتب تسلم الطلبات مطالبة مودع الطلب بأن يـدفع لـه  ( أ )
 مقابل تسلم الطلب الدولي، وتحويل صور عنه إلى المكتب الدولي وٕالى إدارة البحـث الـدولي المختصـة،رسما 

مكتبـا لتسـلم الطلبـات وأداء كل المهمات األخرى المكلف بها ذلك المكتب بخصوص الطلب الدولي بصفته 
 ("رسم التحويل").

 يحدد مكتب تسلم الطلبات مقدار رسم التحويل، إن وجد. (ب)

يســدد رســم التحويــل فــي غضــون شــهر مــن تــاريخ تســلم الطلــب الــدولي. ويكــون المقــدار  (ج)
 المستحق هو المقدار المطبق في ذلك التاريخ لتسلم الطلب الدولي.

 15القاعدة 
 رسم اإليداع الدولي

 رسم اإليداع الدولي 15.1

ـــــــل مكتـــــــب تســـــــلم الطلبـــــــات لحســـــــاب المكتـــــــب الـــــــدولي رســـــــما عـــــــن كـــــــل طلـــــــب دولـــــــي  يحصِّ
 الدولي"). اإليداع ("رسم
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 مقدار الرسم 15.2

 يكون رسم اإليداع الدولي بالمقدار المحدَّد في جدول الرسوم. ( أ )

فـي مكتـب تسـلم الطلبـات يسدد رسم اإليداع الـدولي بالعملـة أو إحـدى العمـالت المقـررة  (ب)
 ("العملة المقررة")

الرســم مكتــب التســلم الطلبــات  يحيــلإذا كانــت العملــة المقــررة هــي الفرنــك السويســري،  (ج)
 .في أقرب فرصة المذكور بالفرنك السويسري إلى المكتب الدولي

 وكانت تلك العملة: إذا كانت العملة المقررة عملة خالف الفرنك السويسري (د)

المـدير العـام، بالنسـبة يحـدد  قابلة للتحويل إلى الفرنك السويسري دون قيد أو شرط، "1" 
 مبلغــاعملــة مــن ذلــك القبيــل لتســديد رســم اإليــداع الــدولي، ب يقــرإلــى كــل مكتــب مــن مكاتــب تســلم الطلبــات 

بتلـك العملـة المبلـغ مكتب تسلم الطلبـات  ويحيل، لذلك الرسم بالعملة المقررة وفقا لتوجيهات الجمعية معادال
 ؛في أقرب فرصة إلى المكتب الدولي

ب تســلم غيــر قابلــة للتحويــل إلــى الفرنــك السويســري دون قيــد أو شــرط، يكــون مكتــ "2" 
الطلبــات مســؤوال عــن تحويــل رســم اإليــداع الــدولي مــن العملــة المقــررة إلــى الفرنــك السويســري ويحيــل ذلــك 

. ، بمقــدار المبلــغ المحــدد فــي جــدول الرســومفــي أقــرب فرصــة المكتــب الــدوليالرســم بالفرنــك السويســري إلــى 
أن يستعيض عن ذلك بتحويل رسم اإليداع الدولي من العملة المقررة إلـى اليـورو أو  لمكتب تسلم الطلباتو 

بــــاليورو أو الــــدوالر الــــدوالر األمريكــــي، إن رغــــب فــــي ذلــــك، علــــى أن يحيــــل المبلــــغ المعــــادل لــــذلك الرســــم 
، كمــا يحــدده المــدير العــام وفقــا لتوجيهــات الجمعيــة المشــار فــي أقــرب فرصــة الــدولي األمريكــي إلــى المكتــب

 ".1" إليها في البند

 المبلغ المستحق -مهلة التسديد  15.3

في غضون شهر من تاريخ تسلم الطلـب الـدولي.  لمكتب تسلم الطلبات رسم اإليداع الدولي يسدد
 تاريخ.ويكون المبلغ المستحق المبلغ المطبق في ذلك ال

 الرسوم رد 15.4

 يردُّ مكتب تسلم الطلبات رسم اإليداع الدولي للمودع:

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

أو إذا سحب الطلب الدولي أو اعتبـر مسـحوبًا قبـل إرسـال النسـخة األصـلية إلـى  "2"
 المكتب الدولي،

الـــدولي باعتبـــاره طلبـــا دوليـــا لمقتضـــيات تتعلـــق بـــاألمن أو إذا لـــم يعامـــل الطلـــب  "3"
 القومي.
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 16القاعدة 
 رسم البحث

 الحق في المطالبة بالرسوم 16.1

يجــوز لكــل إدارة مــن إدارات البحــث الــدولي أن تطالــب مــودع الطلــب بتســديد رســم لهــا  ( أ )
ى إدارات البحـث الـدولي بنـاء مقابل إجراء البحث الـدولي وأداء كـل المهمـات األخـرى المعهـودة إلـولحسابها 

 على المعاهدة وهذه الالئحة التنفيذية ("رسم البحث").

المكتــب ذلــك يقررهــا  يحّصــل مكتــب تســلم الطلبــات رســم البحــث الــذي يســدد بالعملــة التــي (ب)
 ").المقررة("عملة 

المـذكور حددت بها إدارة البحث الـدولي الرسـم كانت العملة المقررة هي العملة التي إذا  (ج)
ــة المحــددة")، وبتلــك  فــي أقــرب فرصــة مكتــب تســلم الطلبــات الرســم المــذكور إلــى تلــك اإلدارةيحيــل  ("العمل

 .العملة

 وكانت تلك العملة: العملة المحددةإذا كانت العملة المقررة عملة خالف  (د)

دون قيــد أو شــرط، يحــدد المــدير العــام، بالنســبة  العملــة المحــددةقابلــة للتحويــل إلــى  "1" 
، مبلغـا معـادال لـذلك البحـثإلى كل مكتب من مكاتب تسلم الطلبات يقر بعملة من ذلك القبيل لتسديد رسـم 

إدارة الرســم بالعملــة المقــررة وفقــا لتوجيهــات الجمعيــة، ويحيــل مكتــب تســلم الطلبــات المبلــغ بتلــك العملــة إلــى 
 ؛فرصة في أقرب الدولي البحث

غيــر قابلــة للتحويــل إلــى الفرنــك السويســري دون قيــد أو شــرط، يكــون مكتــب تســلم  "2" 
بالعملـة ويحيـل ذلـك الرسـم  العملـة المحـددةمـن العملـة المقـررة إلـى  البحثالطلبات مسؤوال عن تحويل رسم 

 . ث الدوليالذي تحدده إدارة البح، بمقدار المبلغ في أقرب فرصة الدولي إدارة البحثإلى  المحددة

المحــددة، إذا كــان خــالف العملــة  بعملــة مقــررة تكــونفيمــا يتعلــق بتســديد رســم البحــث  (ه)
، رةعملة المقـر الب " من هذه القاعدة1بناء على الفقرة (د)" فعال مقدار الرسم الذي تسلمته إدارة البحث الدولي

المكتـب الـدولي الفـرق  يسـددأقـل مـن مقـدار الرسـم الـذي كانـت قـد حددتـه،  عند تحويله إلى العملة المحددة،
 إلدارة المذكورة. أما إذا تجاوز مقدار الرسم المتسلم مقدار الرسم المحدد، فإن الفرق يعود للمكتب الدولي.ل

ـــة تســـديد رســـم  15.3تنطبـــق أحكـــام القاعـــدة  (و) ـــدولي علـــى مهل ـــداع ال المتعلقـــة برســـم اإلي
 غ المستحق مع ما يلزم من تبديل.البحث والمبل

 الرسوم رد 16.2

 يرّد مكتب تسلم الطلبات رسم البحث إلى المودع:

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

أو إذا ســحب الطلـــب الــدولي أو اعتبـــر مســحوبًا قبـــل إرســال صـــورة البحــث إلـــى  "2"
 إدارة البحث الدولي،
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لـــم يعامـــل الطلـــب الـــدولي باعتبـــاره طلبـــا دوليـــا لمقتضـــيات تتعلـــق بـــاألمن أو إذا  "3"
 القومي.

 جزء من الرسوم رد 16.3

، عنــد إجــراء البحـــث 41.1إذا راعــت إدارة البحــث الــدولي نتــائج بحــث ســابق بنــاء علــى القاعــدة 
المحــددة فــي  وجــب علــى اإلدارة المــذكورة رد رســم البحــث المســدد عــن الطلــب الــدولي وفقــا للشــروطالــدولي، 

 )(ب).3(16االتفاق المنصوص عليه في المادة 

16Pالقاعدة 

 (ثانيا)

Pتمديد مهل تسديد الرسوم 

16P

(ثانيا)
P1 دعوة مكتب تسلم الطلبات 

(ج) 14.1إذا تبـــين لمكتـــب تســـلم الطلبـــات، وقـــت اســـتحقاق الرســـوم بنـــاء علـــى القواعـــد  ( أ )
(و)، أن أي رســم لــم يســدد لــه أو أن المقــدار المســدد لــه أقــل ممــا هــو ضــروري لتغطيــة رســم 16.1و 15.3و

خالل مهلة التحويل ورسم اإليداع الدولي ورسم البحث، وجب عليه أن يدعو مودع الطلب إلى أن يدفع له 
مشـار إليـه ال شهر من تاريخ الدعوة المبلغ المطلوب لتغطية هذه الرسوم، عالوة على رسـم الـدفع المتـأخر

 .(د) وشرط مراعاة الفقرة ، عند االقتضاء2(ثانيا)16في القاعدة 

 [تحذف] (ب)

إذا أرســـل مكتـــب تســـلم الطلبـــات الـــدعوة إلـــى المـــودع بنـــاء علـــى الفقـــرة (أ)، ولـــم يـــدفع  (ج)
خر المتـأالمودع خالل المهلة المشار إليها في تلك الفقرة المبلغ المستحق بالكامل، بما فـي ذلـك رسـم الـدفع 

يلي بشرط  ، عند االقتضاء، وجب على المكتب المذكور أن يباشر ما2(ثانيا)16المشار إليه في القاعدة 
 ):همراعاة الفقرة (

 )،3(14أن يصدر اإلعالن المنصوص عليه في المادة  "1"

 .29وأن يتخذ اإلجراءات المنصوص عليها في القاعدة  "2"

(أ)  الفقـرةيعتبر كل مبلغ يتسـلمه مكتـب تسـلم الطلبـات قبـل إرسـال الـدعوة المـذكورة فـي  (د)
(و)، 16.1أو  15.3(ج) أو 14.1كمـــا لـــو تـــم تســـلمه قبـــل انقضـــاء المهلـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي القـاعــــدة 

 حسب الحال.

يعتبر كل مبلغ يتسلمه مكتب تسلم الطلبات قبل إصدار اإلعالن المنصوص عليـه فـي  (ه)
 ) كما لو تم تسلمه قبل انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة (أ).3(14المادة 

16P

(ثانيا)
P2 رسم عن الدفع المتأخر 

عـــن الـــدفع المتـــأخر علـــى لـــه ولحســـابه يجـــوز لمكتـــب تســـلم الطلبـــات أن يفـــرض رســـما  ( أ )
 ويبلغ هذا الرسم:(أ). 1(ثانيا)16الرسوم المدفوعة استجابة للدعوة الموجهة بناء على القاعدة 

 من مقدار الرسوم غير المدفوعة المحدد في الدعوة، 50٪ "1"
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أو مــا يعــادل مقــدار رســم التحويــل إذا كــان مقــدار الرســوم المحســوب بنــاء علــى  "2"
 " أقل منه.1البند "

٪ مـــن مقـــدار رســـم اإليـــداع 50يجـــب أال يكـــون مقـــدار رســـم الـــدفع المتـــأخر أعلـــى مـــن  (ب)
مـن جـدول الرسـوم مـن غيـر أن يؤخـذ فـي الحسـبان أي رسـم عـن كـل ورقـة  1فـي البنـد الدولي المشـار إليـه 

 من أوراق الطلب الدولي بعد الورقة الثالثين.

 17القاعدة 
 وثيقة األولوية

 االلتزام بتقديم نسخة عن الطلب الوطني أو الدولي السابق 17.1

، يجـب علـى 8في حالة المطالبة بأولوية طلب وطني أو دولـي سـابق بنـاء علـى المـادة  ( أ )
اإلدارة  مودع الطلب أن يقدم للمكتب الدولي أو لمكتب تسلم الطلبات نسخة عن ذلك الطلـب السـابق مصـدقة مـن

ن بالطلـب الـدولي التي أودع لديها ("وثيقة األولوية")، ما لم يسبق إيداعها لدى مكتب تسلم الطلبات بـاالقترا
)، بعــد انقضــاء تــاريخ األولويــة بســتة عشــر ثانيــا.(بالمطالــب فيــه باألولويــة وشــرط مراعــاة الفقــرتين (ب) و

شهرا على األكثـر، علمـا بـأن كـل نسـخة عـن الطلـب السـابق المـذكور يتسـلمها المكتـب الـدولي بعـد انقضـاء 
األخيـر مـن تلـك المهلـة إذا بلغتـه قبـل تـاريخ  تلك المهلة تعد كما لـو كـان ذلـك المكتـب قـد تسـلمها فـي اليـوم

 النشر الدولي للطلب الدولي.

إذا كانـــت وثيقـــة األولويـــة صـــادرة عـــن مكتـــب تســـلم الطلبـــات، جـــاز لمـــودع الطلـــب أن  (ب)
يلتمس من المكتب المذكور إعداد تلك الوثيقة وتحويلها إلى المكتب الدولي بدال من تقديمها بنفسه. ويجـب 

مـــاس بعـــد انقضـــاء تـــاريخ األولويـــة بســـتة عشـــر شـــهرا علـــى األكثـــر، ويجـــوز لمكتـــب تســـلم تقـــديم ذلـــك االلت
 الطلبات أن يفرض رسما عليه.

للتعليمــات اإلداريــة، مــن مكتبــة لمكتــب الــدولي، وفقــا لإذا كانــت وثيقــة األولويــة متاحــة  )ثانيا.ب(
 يستعيض عن تقديم وثيقـة األولويـة، جاز لمودع الطلب أن قبل تاريخ النشر الدولي للطلب الدولي رقمية

الحصـول علـى وثيقـة األولويـة مـن تلـك المكتبـة  المكتـب الـدولي، قبـل تـاريخ النشـر الـدولي،أن يلـتمس مـن ب
 .الرقمية

إذا لم ُتستوَف شروط أي من الفقرات الثالث السابقة، يجوز ألي مكتب معـّين أال يأخـذ  (ج)
عـاة الفقــرة (د)، علمـا بأنــه ال يجــوز ألي مكتـب معــّين أن يمتنــع المطالبـة باألولويــة بعـين االعتبــار شــرط مرا

عن أخذ المطالبة باألولوية بعين االعتبار قبل أن يتيح لمودع الطلب فرصة لتقديم وثيقة األولوية في مهلـة 
 تكون معقولة حسب ظروف الحال.

اء علــــى ال يجــــوز ألي مكتــــب معــــّين أال يأخــــذ المطالبــــة باألولويــــة بعــــين االعتبــــار بنــــ (د)
(ج) إذا كان الطلب السابق المشار إليه في الفقرة (أ) قد أودع لديه بصـفته مكتبـا وطنيـا أو إذا كانـت  الفقرة

 وثيقة األولوية متاحة، وفقا للتعليمات اإلدارية، انطالقا من مكتبة رقمية.
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 إتاحة النسخ 17.2

)، علـــى المكتـــب انيـــاً ث.(أ) أو (ب) أو (ب17.1فـــي حـــال امتثـــل مـــودع الطلـــب للقاعـــدة  ( أ )
الدولي أن يزّود المكتب المعّين، بناء على التماس صريح منه، بنسخة عن وثيقة األولوية في أقـرب فرصـة 
ولكن ليس قبل النشر الدولي للطلب الدولي. ويجب أال يطلب أي مكتب معّين إلى مودع الطلب أن يـزّوده 

بترجمة قبل انقضاء المهلـة المطبقـة بنـاء علـى المـادة  بنسخة. وال يلتزم مودع الطلب بتزويد المكتب المعّين
) قبل النشـر الـدولي 2(23. وٕاذا تقدم مودع الطلب بالتماس صريح إلى المكتب المعّين بناء على المادة 22

صريح منـه، بنسـخة عـن وثيقـة  للطلب الدولي، تولى المكتب الدولي تزويد المكتب المعّين، بناء على التماس
 رب فرصة بعد تسلمها.األولوية في أق

يحظر على المكتب الدولي أن يوفر لعامة الجمهور أية نسـخة عـن وثيقـة األولويـة قبـل  (ب)
 النشر الدولي للطلب الدولي.

، وجــــب علــــى المكتــــب الــــدولي أن يــــزّود أي 21إذا نشــــر الطلــــب الــــدولي وفقــــا للمــــادة  (ج)
 التكلفة، ما لم يتم قبل هذا النشر:تسديد شخص بنسخة عن وثيقة األولوية بناء على طلبه ومقابل 

 سحب الطلب الدولي، "1"

(ب) 2(ثانيـــا)26أو سحــــب المطالبـــــة باألولويـــــة أو اعتبـــــارها بنــــاء علـــى القاعـــدة  "2"
 كما لو لم تقدم.

 18القاعدة 
 مودع الطلب

 محل اإلقامة والجنسية 18.1

ديـــد محـــل إقامـــة مـــودع الطلـــب أو مـــع مراعـــاة أحكـــام الفقـــرتين (ب) و(ج)، يتوقـــف تح ( أ )
جنسيته على القانون الـوطني للدولـة المتعاقـدة التـي يـزعم أنـه مقـيم فيهـا أو أنـه مـن مواطنيهـا. ويبـت مكتـب 

 تسلم الطلبات في هذه المسألة.

 على كل حال،  (ب)

يعد امتالك منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعليـة فـي أيـة دولـة متعاقـدة محـل  "1"
 ا،إقامة فيه

 يعد أي شـخص معنـوي مؤسـس وفقـا للقـانون الـوطني لدولـة متعاقـدة واحـدًا مـن "2"
 مواطنيها.

إذا أودع الطلب الدولي لدى المكتب الـدولي باعتبـاره مكتبـا لتسـلم الطلبـات، تعـين علـى  (ج)
المكتـــب الـــدولي، فـــي الظـــروف المحـــددة فـــي التعليمـــات اإلداريـــة، أن يلـــتمس مـــن المكتـــب الـــوطني للدولـــة 

لمتعاقــدة المعنّيــة أو المكتــب العامــل نيابــة عنهــا أن يبــت فــي المســألة المشــار إليهــا فــي الفقــرة (أ). وعلــى ا
المكتب الدولي أن يخطر مودع الطلـب بـذلك االلتمـاس، وُيمـنح مـودع الطلـب فرصـة لتقـديم حججـه مباشـرة 

 قرب فرصة.إلى المكتب الوطني. وعلى المكتب الوطني أن يبت في المسألة المذكورة في أ
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 [تحذف] 18.2

 تعدد مودعي الطلبات 18.3

إذا كـان هنــاك أكثــر مــن مـودع، فــإن الحــق فــي إيـداع طلــب دولــي ينشــأ إذا كـان واحــد مــنهم علــى 
 .9األقل مؤهال إليداع طلب دولي وفقا للمادة 

 معلومات عن الشروط المنصوص عليها في القوانين الوطنية بشأن المودعين 18.4

 [تحذفان] ( أ ) و(ب)

ينشـــر المكتـــب الـــدولي مـــن وقـــت آلخـــر معلومـــات عـــن مختلـــف القـــوانين الوطنيـــة التـــي  (ج)
يجـــوز بمقتضـــاها معرفـــة الشـــخص المؤهـــل إليـــداع طلـــب وطنـــي (المختـــرع أو خلفـــه أو صـــاحب االختـــراع، 

ّينـة قـد إلخ.). ويصحب تلك المعلومات بتنبيـه يفيـد أن اآلثـار المترتبـة علـى الطلـب الـدولي فـي أيـة دولـة مع
تتوقــف علــى معرفــة مــا إذا كــان الشــخص المعــين فــي الطلــب الــدولي كمــودع طلــب ألغــراض تلــك الدولــة 

 مؤهال إليداع طلب وطني بناء على القانون الوطني لتلك الدولة.

 19القاعدة 
 مكتب تسلم الطلبات المختص

 جهة إيداع الطلب 19.1

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

لــدى المكتــب الــوطني للدولــة المتعاقــدة التــي يقــيم فيهــا مــودع الطلــب أو المكتــب  "1"
 الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة؛

أو لدى المكتب الوطني للدولة المتعاقدة التي هو واحـد مـن مواطنيهـا أو المكتـب  "2"
 الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة؛

 لدولي، بصرف النظر عن الدولـة المتعاقـدة التـي يكـون مـودعأو لدى المكتب ا "3"
 الطلب من مواطنيها أو المقيمين فيها.

يجوز لكل دولة متعاقدة أن تتفق مع دولة متعاقـدة أخـرى أو مـع منظمـة حكوميـة دوليـة  (ب)
غـراض أو على أن يقوم المكتـب الـوطني للدولـة األخيـرة أو تقـوم المنظمـة الحكوميـة الدوليـة بالعمـل لكـل األ

للبعض منها نيابة عن المكتب الوطني للدولة األولى كمكتـب لتسـلم الطلبـات بالنسـبة إلـى مـودعي الطلبـات 
الــذين يقيمــون فــي تلــك الدولــة األولــى أو يكونــون مــن مواطنيهــا. وبالرغـــم مــن ذلــك االتفــاق، يعــد المكتــب 

 ).5(15 لمادةالوطني للدولة األولى مكتب تسلم الطلبات المختص ألغراض تطبيق ا

)، تختـــار الجمعيـــة المكتـــب الـــوطني 2(9فيمــا يخـــص أي قـــرار يتخـــذ بنـــاء علـــى المـــادة  (ج)
الــذي يعمــل أو المنظمــة الحكوميــة الدوليــة التــي تعمــل كمكتــب لتســلم طلبــات مــواطني الــدول التــي تحــددها 

سـابقة لـذلك المكتـب الجمعية أو المقيمـين فـي تلـك الـدول. ويتطلـب ذلـك االختيـار الحصـول علـى الموافقـة ال
 الوطني أو لتلك المنظمة الحكومية الدولية.
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 تعدد مودعي الطلبات 19.2

 في حالة تعدد مودعي الطلبات،

مســـتوفاة إذا كـــان المكتـــب الـــوطني الـــذي يـــودع لديـــه  19.1تعـــد شـــروط القاعـــدة  "1"
نيابـة عنهـا، وكـان واحـد مـن الطلب الدولي هو المكتب الوطني لدولة متعاقدة أو المكتـب الـوطني الـذي يعمـل 

 مودعي الطلبات على األقل من مواطنيها أو المقيمين فيها؛

" 3(أ)"19.1يجـوز إيداع الطلـب الـدولي لــدى المكــتب الــدولي بنـاء علـى القاعـدة  "2"
 إذا كان أحد مودعي الطلب على األقل من المقيمين في إحدى الدول المتعاقدة أو من مواطنيها.

 ار عن إحالة مهمات مكتب تسلم الطلباتاإلشه 19.3

تخطـر الدولــة المتعاقــدة التــي تحيــل مهمــات مكتــب تســلم الطلبــات ســواء إلــى المكتــب الــوطني  ( أ )
لدولـــة متعاقـــدة أخـــرى أو إلـــى المكتـــب الـــذي يعمـــل نيابـــة عنهـــا، أو إلـــى منظمـــة حكوميـــة دوليـــة، المكتـــب الـــدولي 

 في أقرب فرصة. (ب)19.1باالتفاق المشار إليه في القاعدة 

 ينشر المكتب الدولي اإلخطار في الجريدة في أقرب فرصة بعد تسلمه. (ب)

 تحويل الطلب إلى المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات 19.4

إذا أودع طلــــب دولــــي لــــدى مكتــــب وطنــــي يعمــــل كمكتــــب لتســــلم الطلبــــات بنــــاء علــــى  ( أ )
 ة:المعاهدة، لكنه ثبتت إحدى الحاالت التالي

لتسـلم ذلــك  19.2أو  19.1أن المكتـب الـوطني لــيس مختصـا بنـاء علــى القاعـدة  "1"
 الطلب الدولي،

أو أن الطلب الدولي محرر بلغة غير مقبولة في ذلك المكتب الوطني بناء علـى  "2"
(أ) ولكنــه محــرر بلغــة مقبولــة فــي المكتــب الــدولي العامــل كمكتــب 12.1القاعــدة 

 ك القاعدة، لتسلم الطلبات بناء على تل

أو أن المكتــــب الــــوطني والمكتــــب الــــدولي وافقــــا علــــى ضــــرورة مباشــــرة اإلجــــراء  "3"
المنصوص عليـه فـي هـذه القاعـدة ألي سـبب خـالف مـا ورد تحديـده فـي البنـدين 

 " وبتصريح من مودع الطلب،2" و"1"

 الدولي باعتبـاره مكتبـافإن ذلك الطلب الدولي يعتبر كما لو كان ذلك المكتب تسلمه بالنيابة عن المكتب 
 "، شرط مراعاة الفقرة (ب).3(أ)"19.1لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 

إذا تسلم مكتب وطني بالنيابة عن المكتب الدولي باعتباره مكتبـا لتسـلم الطلبـات بنـاء  (ب)
يحـــول  "، طلبـــا دوليـــا بنـــاء علـــى الفقـــرة (أ)، تعـــين علـــى ذلـــك المكتـــب الـــوطني أن3(أ)"19.1علـــى القاعـــدة 

الطلــب الــدولي إلــى المكتــب الــدولي فــي أقــرب فرصــة، مــا لــم تحــل مقتضــيات األمــن القــومي دون تحويــل 
لحســـابه لـــه و وُيـــدفع الطلـــب الـــدولي. ويجـــوز أن يخضـــع هـــذا التحويـــل لرســـم يفرضـــه ذلـــك المكتـــب الـــوطني 

. ويعتبــر الطلـــب الـــدولي 14ويســاوي رســـم التحويــل الـــذي يطلبــه ذلـــك المكتـــب الــوطني بنـــاء علــى القاعـــدة 
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المحول بهذا الشكل كما لو كان المكتب الدولي قـد تسـلمه باعتبـاره مكتبـا لتسـلم الطلبـات بنـاء علـى القاعـدة 
 " في التاريخ الذي تسلم فيه ذلك المكتب الوطني الطلب الدولي.3(أ)"19.1

(و)، يعتبــر تــاريخ تســلم الطلــب الــدولي هــو 16.1و 15.4(ج) و14.1ألغــراض القواعــد  ج)(
التــاريخ الــذي يتســلم فيــه المكتــب الــدولي الطلــب الــدولي فعــال إذا تــم تحويلــه إلــى المكتــب الــدولي بنــاء علــى 

 الفقرة (ب). وألغراض هذه الفقرة، ال تطبق الجملة األخيرة من الفقرة (ب).

 20القاعدة 
 الدوليخ اإليداع تاري

 )1(11المعاينة بناء على المادة  20.1

أن  بعــدما يتســلم مكتــب تســلم الطلبــات المســتندات المزعــوم أنهــا طـــلب دولــي، يتعــين عليــه ( أ )
الشـــــروط المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي  تســـــتوفييعـــــاين تلـــــك المســـــتندات فـــــي أقـــــرب فرصـــــة ليتأكـــــد مـــــن أنهـــــا 

 ).1(11 المادة

"(ج)، يكفي بيان اسـم مـودع الطلـب علـى وجـه يسـمح 3)"1(11ألغراض تطبيق المادة  (ب)
بإثبات هويته، حتى إذا كان هناك خطأ في إمالء ذلك االسـم، أو لـم يكـن االسـم الشخصـي كـامال، أو كـان 

 االسم مبينا باختصار أو على وجه غير كامل إن تعلق األمر بشخص معنوي.

جــزء الــذي يبــدو وصــفا (مــا عــدا ال أن يكــون"، يكفــي 2)"1(11ألغــراض تطبيــق المــادة  (ج)
بلغـة مقبولـة لمكتـب تسـلم  محـررين الجزء الخاص بأي كشف تسلسلي) والجزء الـذي يبـدو مطلبـا أو مطالـب

 (أ).12.1الطلبات بناء على القاعدة 

إذا لم تكن الفقرة (ج) متمشية مع القانون الوطني الذي يطبقه مكتب تسلم الطلبات فـي  (د)
القــانون،  ذلــك، فإنهــا ال تطبــق علــى المكتــب المــذكور مـا دامــت غيــر متمشــية مــع 1997األول مـن أكتــوبر 

علــى أكثــر تقـــدير.  1997ديســمبر  31شــرط أن يحــيط المكتــب المــذكور المكتــب الــدولي علمـــًا بــذلك فــي 
Pيتعين على المكتب الدولي أن ينشر المعلومات المتسلمة بهذا الشأن في الجريدة في أقرب فرصة.و 

2 

 )1(11بناء على المادة ة المعاينة اإليجابي 20.2

إذا رأى مكتـــب تســـلم الطلبـــات، وقـــت تســـلم المســـتندات المزعـــوم أنهـــا طلـــب دولـــي، أن  ( أ )
تسلم الطلبات أن يعتمد تـاريخ تسـلم الطلـب الـدولي بمثابـة ) مستوفاة، تعّين على مكتب 1(11 شروط المادة

 تاريخ اإليداع الدولي.

يختم مكتب تسلم الطلبات عريضة الطلب الدولي الذي اعتمد له تاريخا لإليداع الـدولي  (ب)
كمــا هــو مقــرر فــي التعليمــات اإلداريــة. وتعــد نســخة الطلــب الــدولي التــي تكــون عريضــتها مختومــة بـــذلك 

 ة األصلية عن الطلب الدولي.الشكل النسخ

                                                           
تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:  مالحظة الناشر: 2
>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html<. 
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ُيخِطر مكتـب تسـلم الطلبـات مـودع الطلـب بـرقم الطلـب الـدولي وبتـاريخ اإليـداع الـدولي  (ج)
في أقرب فرصة. ويرسل في الوقت ذاته صورة عن هذا اإلخطار إلى المكتب الـدولي، مـا لـم يكـن قـد سـبق 

ى المكتـــــب الـــــدولي بنـــــاء علـــــى لـــــه أن أرســـــل النســـــخة األصـــــلية أو مـــــا لـــــم يرســـــلها فـــــي الوقـــــت ذاتـــــه إلـــــ
 (أ).22.1 القاعدة

 )1(11أوجه النقص بناء على المادة  20.3

إذا رأى مكتــب تســلم الطلبــات، عنــد معاينــة المســتندات المزعــوم أنهــا طلــب دولــي للتأكــد  ( أ )
) لـم ُيسـتوف أو ال يبـدو مسـتوفى، 1(11 )، أن أيـا مـن شـروط المـادة1(11 من أنهـا تسـتوفي شـروط المـادة

 ّين عليه أن يدعو المودع في أقرب فرصة إلى أحد األمرين حسب اختيار المودع:تع

 )؛2(11أن يقدم التصحيح الالزم بناء على المادة  "1"

"(د) 3)"1(11 المـادة (أ) أن العنصر المشار إليه في20.6أو أن يؤكد وفقا للقاعدة  "2"
الشــروط المعنيــة تتعلــق ، إذا كانــت 4.18 مضــّمن باإلحالــة بنــاء علــى القاعــدة(ه) أو 

 بعنصر من ذلك القبيل؛

. وٕاذا كانــت تلــك المهلــة 20.7 وأن يــدلي بأيــة مالحظــات، فــي غضــون المهلــة المطبقــة بنــاء علــى القاعــدة
شهرا من تاريخ إيداع أي طلب يطالب بأولويته، وجب علـى مكتـب تسـلم الطلبـات  12تنقضي بعد انقضاء 

 .أن ُيلفت عناية المودع إلى ذلك الظرف

ــاليتين عقــب دعــوة موجهــة بنــاء علــى الفقــرة (ب) (أ) أو خالفــا  إذا قامــت إحــدى الحــالتين الت
 لذلك:

) 2(11 قدَّم المودع إلـى مكتـب تسـلم الطلبـات التصـحيح الـالزم بنـاء علـى المـادة "1"
بعـد تـاريخ تسـلم الطلـب الـدولي المزعـوم ولكـن فـي تــاريخ الحـق يقـع فـي غضـون المهلـة المطبقـة بنـاء علــى 

، وجب على مكتب تسلم الطلبات أن يعتمد ذلك التاريخ الالحـق بمثابـة تـاريخ اإليـداع الـدولي 20.7 القاعدة
 (ب) و(ج)؛20.2 ويتخذ اإلجراءات المنصوص عليها في القاعدة

، بنـــاء علـــى ه)"(د) أو(3)"1(11 اعتُبـــر أحـــد العناصـــر المشـــار إليهـــا فـــي المـــادة "2"
الدولي في التاريخ الـذي تسـلم فيـه مكتـب تسـلم الطلبـات أصـال عنصـرا  (ب)، واردا في الطلب20.6 القاعدة

"، وجب على مكتـب تسـلم الطلبـات أن يعتمـد 3)"1(11 واحدا أو أكثر من العناصر المشار إليها في المادة
) بمثابــة تــاريخ اإليــداع الــدولي وأن يتخــذ اإلجــراءات 1(11 التــاريخ الــذي تســتوفى فيــه جميــع شــروط المــادة

 (ب) و(ج).20.2 عليها في القاعدة المنصوص

إذا تبــّين للمكتــب الــدولي الحقــا، أو أدرك باالســتناد إلــى رد المــودع، أنــه أخطــأ بإصــدار  (ج)
) كانــت مســتوفاة عنــد تســلم المســتندات، وجــب عليــه أن 1(11 (أ) ألن شــروط المــادة دعــوة بنــاء علــى الفقــرة

 .20.2 يتخذ اإلجراءات المنصوص عليها في القاعدة
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 )1(11ة بناء على المادة المعاينة السلبي 20.4

أو  التصـحيح ،7-20المطبقة بنـاء علـى القاعـدة خالل المهلة  ،إذا لم يتسلم مكتب تسلم الطلبات
شــروط أو التأكيــد ولكنــه لــم يكــن يســتوفي التصــحيح  تســّلمأو إذا  ،(أ)20.3 التأكيــد المشــار إليــه فــي القاعــدة

 ):1(11 المادة

يخطـــر مـــودع الطلـــب فـــي أقـــرب فرصـــة بأنـــه ال يعـــد طلبـــه فـــي وجـــب عليـــه أن  "1"
 الحاضر وفي المستقبل كطلب دولي، وأن يوضح له أسباب هذا القرار؛

وجب عليه أن يخطر المكتب الدولي بأن الرقم الذي وضعه على المستندات لـن  "2"
 يستخدم كرقم لطلب دولي؛

ــــي، وكــــذلك بأيــــة وجــــب عليــــه أن يحــــتفظ بالمســــتندات المزعــــوم أنهــــا طلــــب د "3" ول
 ؛93.1مراسالت متعلقة بها كما هو منصوص عليه في القاعدة 

 وجب عليه أن يرسل صورة عـن تلـك المسـتندات إلـى المكتـب الـدولي، إن كـان "4"
ــــة  ــــك الصــــورة وطلبهــــا صــــراحة، تلبي ــــى تل ــــي حاجــــة إل ــــب ف ــــك المكت ــــب الذل ــــاء علــــى لطل ــــدم بن مــــودع المق

 ).1(25 المادة

 جودةاألجزاء غير المو  20.5

إذا رأى مكتــب تســلم الطلبــات، عنــد معاينــة المســتندات المزعــوم أنهــا طلــب دولــي للتأكــد  ( أ )
)، أن جزءًا من الوصف أو المطالب أو الرسوم لـيس موجـودا أو يبـدو 1(11 من أنها تستوفي شروط المادة

بـدو غيـر موجـودة، أنه لـيس موجـودا، بمـا فـي ذلـك الحالـة التـي تكـون فيهـا جميـع الرسـوم غيـر موجـودة أو ت
غيـر موجـود (ه) "(د) أو 3)"1(11 ولكن عدا الحالة التي يكون فيها أحـد العناصـر المشـار إليهـا فـي المـادة

أو يبــدو غيــر موجــود، علــى اإلطــالق، تعــّين أن يــدعو ذلــك المكتــب المــودع إلــى أحــد األمــرين التــاليين فــي 
 أقرب فرصة، حسب اختيار المودع:

 ولي المزعوم بتقديم الجزء غير الموجود؛أن يستكمل الطلب الد "1"

(أ)، أن الجزء مضّمن باإلحالة بناء على القاعـدة 20.6 أو أن يؤكد، وفقا للقاعدة "2"
 ؛4.18

. وٕاذا كانــت تلــك المهلــة 20.7 وأن يــدلي بأيــة مالحظــات، فــي غضــون المهلــة المطبقــة بنــاء علــى القاعــدة
طلب يطالب بأولويته، وجب علـى مكتـب تسـلم الطلبـات شهرا من تاريخ إيداع أي  12تنقضي بعد انقضاء 

 أن ُيلفت عناية المودع إلى ذلك الظرف.

(أ)  إذا قــدَّم المــودع لمكتــب تســلم الطلبــات الجــزء غيــر الموجــود المشــار إليــه فــي الفقــرة (ب)
تكـون (أ) أو خالفـا لـذلك، فـي التـاريخ الـذي  الستكمال الطلب الـدولي، عقـب دعـوة موجهـة بنـاء علـى الفقـرة

، تعــين 20.7 المهلــة المطبقــة بنــاء علــى القاعــدة) أو قبلــه ولكــن فــي غضــون 1(11 فيــه جميــع شــروط المــادة
مكتــب تســلم الطلبــات التــاريخ الــذي تكــون فيــه جميــع شــروط  إدراج ذلــك الجــزء فــي الطلــب ووجــب أن يعتمــد

نصـــــوص عليهـــــا فـــــي ) مســـــتوفاة بمثابـــــة تـــــاريخ اإليـــــداع الـــــدولي وأن يتخـــــذ اإلجـــــراءات الم1(11 المـــــادة
 (ب) و(ج).20.2 القاعدة
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(أ)  إذا قــدَّم المــودع لمكتــب تســلم الطلبــات الجــزء غيــر الموجــود المشــار إليــه فــي الفقــرة (ج)
(أ) أو خالفـا لـذلك، بعـد التـاريخ الـذي تكـون  الستكمال الطلب الدولي، عقب دعـوة موجهـة بنـاء علـى الفقـرة

، تعـين 20.7 ي غضـون المهلـة المطبقـة بنـاء علـى القاعـدة) مستوفاة ولكن ف1(11 فيه جميع شروط المادة
إدراج ذلك الجزء في الطلب ووجـب أن يصـحح مكتـب تسـلم الطلبـات تـاريخ اإليـداع الـدولي ليصـبح التـاريخ 
الذي تسلم فيه مكتب تسلم الطلبات ذلك الجزء، وأن يخطـر المـودع بـذلك وأن يتخـذ اإلجـراءات المنصـوص 

 رية.عليها في التعليمات اإلدا

(أ) أو  (أ)، عقـب دعـوة موجهـة بنـاء علـى الفقـرة إذا اعتُبر الجزء المشار إليه فـي الفقـرة (د)
(ب)، فـي التـاريخ الـذي يكـون فيـه 20.6 خالفا لذلك، مضّمنا في الطلب الدولي المزعوم، بناء على القاعـدة

"، تعـّين 3)"1(11 ي المـادةمكتب تسلم الطلبات قد تسلم أصال واحدا أو أكثـر مـن العناصـر المشـار إليهـا فـ
) مســتوفاة بمثابــة 1(11 علــى مكتــب تســلم الطلبــات أن يعتمــد التــاريخ الــذي تكــون فيــه جميــع شــروط المــادة

 .(ب) و(ج)20.2 تاريخ اإليداع الدولي وأن يتخذ اإلجراءات المنصوص عليها في القاعدة

ز للمــودع أن يلــتمس، (ج)، جــا إذا تــم تصــحيح تــاريخ اإليــداع الــدولي بنــاء علــى الفقــرة (ه)
بموجـــب إشـــعار مقـــّدم إلـــى مكتـــب تســـلم الطلبـــات فـــي غضـــون شـــهر واحـــد مـــن تـــاريخ اإلخطـــار بنـــاء علـــى 

(ج)، اعتبـــار الجـــزء المعنـــي غيـــر الموجـــود كمـــا لـــو لـــم يكـــن. وفـــي هـــذه الحالـــة، يعتبـــر الجـــزء غيـــر  الفقـــرة
علـى تلـك الفقـرة كمـا لـو لـم يـتم، ويتخـذ الموجود كما لو لم يقّدم ويعتبر تصـحيح تـاريخ اإليـداع الـدولي بنـاء 

 مكتب تسلم الطلبات اإلجراءات المنصوص عليها في التعليمات اإلدارية.

 تأكيد تضمين العناصر واألجزاء باإلحالة 20.6

يجــوز للمــودع أن يقــّدم لمكتــب تســلم الطلبــات، فــي غضــون المهلــة المطبقــة بنــاء علــى  ( أ )
فيه أن عنصرا أو جزءًا قد تـم تضـمينه باإلحالـة فـي الطلـب الـدولي بنـاء ، إشعارا مكتوبا يؤكد 20.7 القاعدة

 ، مشفوعا بما يلي:4.18 على القاعدة

ورقــة واحــدة أو عــدة أوراق تكــون بمثابــة العنصــر المكتمــل كمــا ورد فــي الطلــب  "1"
 السابق أو بمثابة الجزء المعني؛

ثانيــا) فيمــا يتعلــق .أو (ب(أ) أو (ب) 17.1 إذا لــم يكــن المــودع قــد امتثــل للقاعــدة "2"
 بوثيقة األولوية، صورة عن الطلب السابق كما تم إيداعه؛

إذا لــم يكــن الطلــب الســابق محــررا باللغــة التــي أودع بهــا الطلــب الــدولي، ترجمــة  "3"
(أ) أو 12.3 للطلــب الســابق إلــى تلــك اللغــة، أو إذا كانــت ترجمــة الطلــب الــدولي مطلوبــة بنــاء علــى القاعــدة

 رجمة للطلب السابق إلى اللغة التي أودع بها الطلب الدولي ولغة تلك الترجمة؛(أ)، ت12.4

إذا تعلــق األمــر بجــزء مــن الوصــف أو المطالــب أو الرســوم، بيــان بالمكــان الــذي  "4"
 " عند االقتضاء.3" يرد فيه ذلك الجزء في الطلب السابق، وفي أي ترجمة مشار إليها في البند

(أ) قــــد اســــتوفيت وأن  والفقــــرة 4.18 طلبــــات أن شــــروط القاعـــدةإذا رأى مكتـــب تســــلم ال (ب)
(أ) يــرد بكاملـه فــي الطلـب الســابق المعنـي، فــإن ذلـك العنصــر أو  العنصـر أو الجـزء المشــار إليـه فــي الفقـرة

الجـزء يعتبـر كمــا لـو كــان واردا فـي الطلــب الـدولي المزعــوم فـي التــاريخ الـذي كــان مكتـب تســلم الطلبـات قــد 
 ".3)"1(11 واحدا أو أكثر من العناصر المشار إليها في المادة تسلم فيه أصال
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(أ) لــــم  أو الفقــــرة 4.18 إذا رأى مكتــــب تســــلم الطلبــــات أن شــــرطا مــــن شــــروط القاعــــدة (ج)
(أ) لم يرد بالكامل في الطلب السابق المعني، تعـّين  يستوف أو أن العنصر أو الجزء المشار إليه في الفقرة

 " أو1(ب)"20.3 أن يتخــــذ اإلجــــراءات المنصــــوص عليهــــا فــــي القاعــــدةعلــــى مكتــــب تســــلم الطلبــــات 
 (ج)، حسب الحال.20.5(ب) أو 20.5

 المهلة 20.7

 20.4 (أ) و(ب) والقاعــــــدة20.3 تكــــــون المهلــــــة المطبقــــــة المشــــــار إليهــــــا فــــــي القاعــــــدة ( أ )
 (أ) كما يلي:20.6 ج) والقاعدة(أ) و(ب) و(20.5 والقاعدة

(أ)، حسـب مـا 20.5(أ) أو 20.3 المودع بناء علـى القاعـدةإذا أرسلت دعوة إلى  "1"
 يقتضيه الحال، شهرين اعتبارا من تاريخ الدعوة؛

إذا لم ترسل دعوة من ذلك القبيل إلـى المـودع، شـهرين اعتبـارا مـن التـاريخ الـذي  "2"
يكـــــون فيـــــه مكتـــــب تســـــلم الطلبـــــات قـــــد تســـــلم أصـــــال واحـــــدا أو أكثـــــر مـــــن العناصـــــر المشـــــار إليهـــــا فـــــي 

 ".3)"1(11 مادةال

ــم إذا (ب) ــاء علــى المــادةي ل ) أو إشــعارا بنــاء 2(11 تســلم مكتــب تســلم الطلبــات تصــحيحا بن
باإلحالـة، (ه) "(د) أو 3)"1(11 يؤكد تضمين أحد العناصـر المشـار إليهـا فـي المـادة (أ)20.6 على القاعدة

مــن هــذا القبيــل يتســلمه ذلــك  فــإن أي تصــحيح أو إشــعار(أ)  انقضــاء المهلــة المطبقــة بنــاء علــى الفقــرة قبــل
ولكــــــن قبــــــل أن ُيرســــــل المكتــــــب إخطــــــارا إلــــــى المــــــودع بنــــــاء علــــــى المكتــــــب بعــــــد انقضــــــاء هــــــذه المهلــــــة 

 " يعتبر كما لو كان متسلما في غضون تلك المهلة.1"20.4 القاعدة

 عدم التماشي مع القوانين الوطنية 20.8

ـــــم تكـــــن أي مـــــن القواعـــــد ( أ ) ، فـــــي 20.6" و(د) و2(أ)"20.5و" 2" و(ب)"2(أ)"20.3 إذا ل
تتماشــى مــع القــانون الــوطني الــذي يطبقــه مكتــب تســلم الطلبــات، فــإن القواعــد المعنيــة ال  2005أكتــوبر  5

دامــت ال تتماشــى مــع ذلــك القــانون، شــرط أن يعلــم  تطبــق علــى طلــب دولــي مــودع لــدى ذلــك المكتــب مــا
المكتـب الـدولي المعلومـة . وينشـر 2006يـل أبر  5المكتب المـذكور المكتـب الـدولي بـذلك فـي موعـد أقصـاه 

Pالتي يتسلمها في الجريدة في أقرب فرصة.

3 

إذا اســتحال تضــمين الطلــب الــدولي باإلحالــة عنصــرا أو جــزءًا غيــر موجــود، بنــاء علــى  )ثانيا.(أ
(أ) مــن هــذه القاعــدة، يتخــذ مكتــب تســلم الطلبــات اإلجــراءات  بســبب إعمــال الفقــرة 20.6و 4.18القاعــدتين 

(ج)، حســب الحــال. وٕاذا اتخــذ مكتــب 20.5(ب) أو 20.5" أو 1(ب)"20.3 نصــوص عليهــا فــي القاعــدةالم
(ج)، جـــاز للمـــودع أن يتخـــذ اإلجـــراءات 20.5 تســـلم الطلبـــات اإلجـــراءات المنصـــوص عليهـــا فـــي القاعـــدة

 (ه).20.5 المنصوص عليها في القاعدة

ـــــم تكـــــن أي مـــــن القواعـــــد  (ب) ، فـــــي 20.6" و(د) و2(أ)"20.5" و2" و(ب)"2(أ)"20.3إذا ل
، متماشــية مــع القــانون الــوطني الــذي يطبقــه المكتــب المعــّين، ال تنطبــق القواعــد المعنيــة 2005أكتــوبر  5

لــدى ذلــك  22 علــى ذلــك المكتــب فيمــا يتعلــق بطلــب دولــي بوشــرت بشــأنه األفعــال المشــار إليهــا فــي المــادة
                                                           

تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:  مالحظة الناشر: 3
>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html<. 
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علــم المكتــب المــذكور المكتــب الــدولي بــذلك فــي دامــت ال تتماشــى مــع ذلــك القــانون، شــرط أن ي المكتــب، مــا
Pفي الجريدة في أقرب فرصة.. وينشر المكتب الدولي المعلومة المتسلمة 2006أبريل  5موعد أقصاه 

4 

ـــدولي بموجـــب نتيجـــة  (ج) ـــة فـــي الطلـــب ال إذا كـــان عنصـــر أو جـــزء يعتبـــر مضـــمنا باإلحال
ولكن ذلك التضمين باإلحالة ال ينطبق علـى (ب) 20.6 خلص إليها مكتب تسلم الطلبات بناء على القاعدة

جـاز (ب) من هـذه القاعـدة،  الطلب الدولي ألغراض اإلجراء المباشر لدى مكتب معّين بسبب إعمال الفقرة
ـــــى  ـــــاء عل ـــــم اعتمـــــاده بن ـــــدولي قـــــد ت ـــــاريخ إيداعـــــه ال ـــــو كـــــان ت ـــــب كمـــــا ل ـــــب المعـــــّين أن يعامـــــل الطل للمكت

(ج)، حسـب الحـال، شـرط تطبيـق 20.5 بناء على القاعدة(ب) أو تصحيحه 20.5" أو 1(ب)"20.3 القاعدة
 (ج) و(د) مع ما يلزم من تبديل.1(ثالثا)82 القاعدة

 21القاعدة 
 إعداد النسخ

 مسؤولية مكتب تسلم الطلبات 21.1

إذا وجــب إيــداع الطلــب الــدولي فــي نســخة واحــدة، تعــين علــى مكتــب تســلم الطلبــات أن  ( أ )
 ).1(12الخاصة به وصورة البحث المطلوبتين بناء على المادة يكون مسؤوال عن إعداد الصورة 

إذا وجب إيداع الطلب الدولي فـي نسـختين، تعـين علـى مكتـب تسـلم الطلبـات أن يكـون  (ب)
 مسؤوال عن إعداد الصورة الخاصة به.

إذا جرى إيداع الطلب الدولي بعدد من النسخ أقل مما هو منصـوص عليـه فـي القاعـدة  (ج)
تعين على مكتب تسلم الطلبـات أن يباشـر إعـداد العـدد المطلـوب مـن النسـخ فـي أقـرب فرصـة. (ب)، 11.1

 ويحق له في هذه الحالة أن يفرض رسما على تنفيذ هذه المهمة وأن يحّصله من مودع الطلب.

 إصدار نسخة مصدقة لمودع الطلب 21.2

الطلبـات نسـخا تـب تسـلم بناء على طلب مودع الطلب ومقابل تسديد الرسم المقرر، يصـدر لـه مك
 مصدقة عن الطلب الدولي كما جرى إيداعه، وكذلك أية تصحيحات متعلقة به.

 22القاعدة 
 تحويل النسخة األصلية والترجمة

 اإلجراءات 22.1

 ) إيجابيــــة، وال تحـــول التعليمــــات1(11إذا كانـــت المعاينـــة المنصــــوص عليهـــا فــــي المـــادة  ( أ )
ول الطلـب الـدولي علـى هـذا األسـاس، وجـب علـى مكتـب تسـلم الطلبـات أن المتعلقة باألمن القومي دون تنا

يحّول النسخة األصلية إلـى المكتـب الـدولي. ويجـب إجـراء هـذا التحويـل فـي أقـرب فرصـة بعـد تسـلم الطلـب 
الدولي، أو الحصول علـى اإلذن إن كانـت المراقبـة ضـرورية للحفـاظ علـى األمـن القـومي. وعلـى كـل حـال، 

سـلم الطلبـات أن يحـّول النسـخة األصـلية فـي الوقـت المناسـب بحيـث تصـل إلـى المكتـب يجب على مكتب ت

                                                           
تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:  مالحظة الناشر: 4
>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html<. 
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لدولي بعد انقضاء الشهر الثالث عشر على األكثر اعتبارا مـن تـاريخ األولويـة. وٕاذا جـرى التحويـل بالبريـد، 
 وجــب علــى مكتــب تســلم الطلبــات أن يرســل النســخة األصــلية قبــل انقضــاء الشــهر الثالــث عشــر مــن تــاريخ

 األولوية بخمسة أيام على األكثر.

تكـون  (ج)، دون أن20.2إذا تسلم المكتب الدولي صورة عن اإلخطـار بنـاء علـى القاعـدة  (ب)
النسخة األصلية في حوزته بعد انقضـاء الشـهر الثالـث عشـر مـن تـاريخ األولويـة، تعـين عليـه تـذكير مكتـب 

 تسلم الطلبات بأن يرسل إليه النسخة األصلية في أقرب فرصة.

تكـون  (ج)، دون أن20.2إذا تسلم المكتب الدولي صورة عن اإلخطـار بنـاء علـى القاعـدة  (ج)
تــه بعــد انقضــاء الشــهر الرابــع عشــر مــن تــاريخ األولويــة، تعــين عليــه أن يخطــر النســخة األصــلية فــي حوز 

 مودع الطلب ومكتب تسلم الطلبات بذلك.

بعــد انقضــاء الشــهر الرابــع عشــر مــن تــاريخ األولويــة، يجــوز لمــودع الطلــب أن يلــتمس مــن  (د)
ب الـدولي المـودع، ويجـوز لـه مكتب تسلم الطلبات أن يصّدق على صورة عن طلبه الدولي باعتبارها مطابقة للطل

 أن يرسل هذه الصورة المصدق عليها إلى المكتب الدولي.

يجـــري التصـــديق بنـــاء علـــى الفقـــرة (د) بالمجـــان، وال يجـــوز رفضـــه إال ألحـــد األســـباب  (ه)
 اآلتية:

إذا كانــت الصــورة التــي الــتمس مــن مكتــب تســلم الطلبــات التصــديق عليهــا غيــر  "1"
 دع؛مطابقة للطلب الدولي المو 

إذا كانت التعليمات المتعلقة بـاألمن القـومي تحظـر تنـاول الطلـب الـدولي بصـفته  "2"
 هذه؛

إذا ســبق لمكتــب تســلم الطلبــات أن أرســل النســخة األصــلية إلــى المكتــب الــدولي،  "3"
 وأبلغه المكتب األخير بأنه تسلمها.

تعتبــر النســخة ها، مــا لــم يتســلم المكتــب الــدولي النســخة األصــلية أو إلــى حــين أن يتســلم (و)
 والمتسلمة من المكتب الدولي النسخة األصلية.(ه) المصدق عليها بناء على الفقرة 

عنـد انقضـاء الفتـرة  22إذا كان مودع الطلب قد باشر األعمال المشار إليها في المـادة  (ز)
النســخة ن بتســلم المطبقــة بنــاء علــى المــادة المــذكورة، دون أن يكــون المكتــب الــدولي قــد أخبــر المكتــب المعــيّ 

حـوزة فـي  األصلية، تعين علـى المكتـب المعـّين أن يخبـر المكتـب الـدولي بـذلك. وٕاذا لـم تكـن النسـخة األصـلية
لـم يكـن  مـا المكتب الدولي، تعين عليه أن يخطر مودع الطلب ومكتـب تسـلم الطلبـات بـذلك فـي أقـرب فرصـة،

 قد سبق له أن أخطرهما بذلك بناء على الفقرة (ج).

، 12.4أو  12.3إذا كــان مــن المقــرر نشــر الطلــب الــدولي مترجمــًا بنــاء علــى القاعــدة  (ح)
تولى مكتب تسلم الطلبات تحويل تلك الترجمة إلى المكتب الدولي مـع النسـخة األصـلية المحّولـة بنـاء علـى 

صـلية إلـى الفقرة (أ) أو في أقرب فرصة بعد تسلم الترجمة إن كان مكتب تسلم الطلبات قد حّول النسخة األ
 المكتب الدولي بناء على تلك الفقرة.

 [تحذف] 22.2
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 )3(12المهلة المشار إليها في المادة  22.3

اإلخطــار الــذي يرســله ) هــي ثالثــة أشــهر اعتبــارا مــن تــاريخ 3(12المهلــة المشــار إليهــا فــي المــادة 
 (ج) أو (ز).22.1المكتب الدولي إلى مودع الطلب بناء على القاعدة 

 23القاعدة 
 إرسال صورة عن البحث والترجمة والكشف التسلسلي

 اإلجراءات 23.1

يرسـل  (أ)،12.3إذا لم يكن من المطالب به تقديم ترجمة للطلب الدولي بناء علـى القاعـدة  ( أ )
مكتب تسلم الطلبات صورة البحث إلى إدارة البحث الدولي في اليوم ذاتـه الـذي ترسـل فيـه النسـخة األصـلية 

ولي علــى األكثــر، إال إذا لــم يــدفع رســم البحــث. وفــي هــذه الحالــة، ترســل الصــورة فــي أقــرب إلــى المكتــب الــد
 فرصة بعد دفع رسم البحث.

، يرســـل مكتـــب تســـلم 12.3فـــي حـــال تقـــديم ترجمـــة للطلـــب الـــدولي بنـــاء علـــى القاعـــدة  (ب)
ختان معـــا الطلبــات إلـــى إدارة البحـــث الـــدولي نســخة عـــن تلـــك الترجمـــة ونســـخة عــن العريضـــة وتعتبـــر النســـ

)، إال إذا لـم يـدفع رسـم البحـث. وفـي هـذه الحالـة، ترسـل نسـخة 1(12بمثابة صورة البحث بناء على المـادة 
 عن الترجمة والعريضة في أقرب فرصة بعد دفع رسم البحث.

إلكترونــــي فــــي شــــكل  مقــــدَّماً  يكــــون يرســــل مكتــــب تســــلم الطلبــــات أي كشــــف تسلســــلي (ج)
تلـك  إلـى موجـه إلـى مكتـب تسـلم الطلبـات بـدال مـن إدارة البحـث الـدولي، (ثالثـا) ولكنـه13 ألغراض القاعـدة

 .في أقرب فرصة دارةاإل

23Pالقاعدة 

(ثانيا)
P 

 إرسال وثائق تتعلق ببحث أو تصنيف سابق

23P

(ثانيا)
P1  12.4إرسال وثائق تتعلق ببحث سابق في حال عريضة قدِّمت بموجب القاعدة 

إدارة البحـــث الـــدولي، مـــع صـــورة البحـــث، أي صـــورة يرســـل مكتـــب تســـلم الطلبـــات إلـــى  ) أ (
(أ) وتتعلـــق ببحـــث ســـابق قـــدم مـــودع الطلـــب عريضـــة بشـــأنه بموجـــب 1(ثانيـــا)12مشـــار إليهـــا فـــي القاعـــدة 

 على أن تستوفي تلك الصورة الشروط التالية: 12.4القاعدة 

 تقديم مودع الطلب لها إلى مكتب تسلم الطلبات مع الطلب الدولي؛ "1"

س مـــودع الطلـــب مـــن مكتـــب تســـلم الطلبـــات إعـــدادها وٕارســـالها إلـــى اإلدارة التمـــا "2"
 الدولية؛

توافرها لدى مكتـب تسـلم الطلبـات بشـكل وطريقـة يقبلهمـا، مـثال مـن مكتبـة رقميـة  "3"
 (د).1(ثانيا)12وفقا للقاعدة 
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يرســل مكتــب تســلم الطلبــات أيضــا إلــى إدارة البحــث الــدولي، مــع صــورة البحــث، صــورة  )(ب
ائج أي تصنيف سابق أجراه هذا المكتب، إن كانت متوافرة فعال وٕان لم تكن مدرجة فـي صـورة نتـائج عن نت

 (أ).1(ثانيا)12البحث السابق المشار إليها في القاعدة 

23P

(ثانيا)
P2 2.41أو تصنيف سابق وفقا ألحكام القاعدة بحث إرسال الوثائق المتعلقة ب 

يطاَلب في طلب دولي بأولويـة طلـب سـابق أو أكثـر ، عندما 2.41 وفقا ألحكام القاعدة ) أ (
المكتـب قـد أجـرى بحثـا سـابقا  ذلـكويكـون الطلبـات تسـلم ا لأودع لدى المكتب ذاته الذي يعمـل بصـفته مكتبـ

الطلبـــات، مـــع مراعـــاة الطلـــب الســـابق، يرســـل مكتـــب تســـلم  ذلـــكالطلـــب الســـابق أو صـــنَّف ذلك يتعلـــق بـــ
إلـى إدارة البحـث الـدولي، مـع ) والفقـرات (ب) و(د) و(ه)، 3(30 ادة)(أ) المنطبقة بموجب المـ2(30 المادة

ـــدى المكتـــب صـــورة البحـــث ـــه ل ـــذي تكـــون متاحـــة ب ـــا كـــان الشـــكل ال ـــائج البحـــث الســـابق أي ، صـــورة عـــن نت
المعني(مثال، بشكل تقرير بحث أو قائمة بحالة التقنية الصـناعية السـابقة المستشـهد بهـا أو تقريـر فحـص)، 

م . ويجــوز كــذلك لمكتــب تســلكانــت متــوافرة فعــالإن  ،ي تصــنيف ســابق وضــعه المكتــبوصــورة عــن نتــائج أ
أن يرسـل إلـى إدارة البحـث الـدولي  )،3(30 )(أ) المنطبقـة بموجـب المـادة2(30 الطلبات، مع مراعـاة المـادة

 اإلدارة ألغراض إجراء البحث الدولي تلكيعتبرها مفيدة لو أي وثائق إضافية تتعلق ببحث سابق 

الرغم مــن الفقـــرة (أ)، يجــوز لمكتــب تســـلم الطلبــات إخطــار المكتـــب الــدولي فــي أجـــل بــ (ب)
بأنه يمكنه، بناء على التماس يقدمه المودع مع الطلب الدولي، تقرير عـدم إرسـال  2016أبريل  14أقصاه 

نتــائج بحــث ســابق إلــى هيئــة البحــث الــدولي. وينشــر المكتــب الــدولي أي إخطــار بنــاء علــى هــذا الحكــم فــي 
Pلجريدة.ا
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حســـب اختيـــار مكتـــب تســـلم الطلبـــات، تطبَّـــق الفقـــرة (أ) مـــع مـــا يلـــزم مـــن تبـــديل عنـــدما  (ج)
يطاَلــب فــي طلــب دولــي بأولويــة طلــب ســابق أو أكثــر أودع لــدى مكتــب يختلــف عــن المكتــب الــذي يعمــل 

ـــد أجـــرى بحثـــا ســـابقا يتعلـــق بـــذلك الطلـــب  الســـابق بصـــفته مكتبـــا لتســـلم الطلبـــات، ويكـــون ذلـــك المكتـــب ق
صنَّف ذلك الطلب السابق، وتكون نتائج ذلك البحـث أو التصـنيف السـابق متاحـة لمكتـب تسـلم الطلبـات  أو

 بشكل وطريقة يقبلهما، مثال من مكتبة رقمية.

ال تطبَّق الفقرتـان (أ) و(ج) فـي حـال أجـرت البحـث السـابق إدارة البحـث الـدولي ذاتهـا،  (د)
بصـفته إدارة للبحـث الـدولي أو إذا علـم مكتـب تسـلم الطلبـات بـأن صـورة أو أجراه المكتـب ذاتـه الـذي يعمـل 

عن البحث أو التصنيف السابق متاحة إلدارة البحث الدولي بالشكل والطريقة التي تقبلهما، مثال مـن مكتبـة 
 رقمية.

فــي حــال كــان إرســال الصــور المشــار إليهــا فــي الفقــرة (أ) أو إرســال تلــك الصــور بشــكل  (ه)
ال المشــار إليهــا فــي الفقــرة (أ) دون الحصــول علــى إذن مــودع الطلــب متعارضــا مــع القــانون معــين كاألشــك

، ال تطبَّـق تلـك الفقـرة علـى إرسـال تلـك 2015أكتـوبر  14الوطني المنطبق علـى مكتـب تسـلم الطلبـات فـي 
الصـور أو إرسـال تلـك الصـور بالشـكل المعـين المعنــي فيمـا يخـص أي طلـب دولـي أودع لـدى مكتـب تســلم 
ــغ  الطلبــات المــذكور طالمــا ظــّل اإلرســال دون إذن مــودع الطلــب متعارضــا مــع ذلــك القــانون، شــرط أن يبِل

ــــي موعــــد أقصــــاه  ــــذلك ف ــــدولي ب ــــب ال ــــب المــــذكور المكت ــــل  14المكت ــــدولي 2016أبري ــــب ال . وينشــــر المكت
Pالمعلومات المستلمة بهذا الشأن في الجريدة في أقرب فرصة.

5 
                                                           

تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:  مالحظة الناشر: 5
>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html<. 
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 24القاعدة 
 لي للنسخة األصليةتسلم المكتب الدو 

 [تحذف] 24.1

 اإلخطار بتسلم النسخة األصلية 24.2

 على المكتب الدولي أن يخطر في أقرب فرصة: ( أ )

 مودع الطلب، "1"

 ومكتب تسلم الطلبات، "2"

 تخطر)، وٕادارة البحث الدولي (ما لم تبلغ المكتب الدولي أنها ال ترغب في أن "3"

التسلم. ويجب تحديد الطلب الدولي في اإلخطار ببيان رقمـه وتـاريخ اإليـداع بتسلم النسخة األصلية وتاريخ 
الــدولي واســم المــودع. كمــا يجــب أن يبــين فيــه تــاريخ إيــداع كــل طلــب ســابق مطالــب بأولويتــه. وفضــال عــن 
ذلـــك، يجـــب أن يتضـــمن اإلخطـــار المرســـل إلـــى مـــودع الطلـــب قائمـــة بالمكاتـــب المعّينـــة وبالـــدول المتعاقـــدة 

 للحصول على براءة إقليمية في حال تعيين مكتب مسؤول عن منح براءات إقليمية. المعّينة

 [تحذف] (ب)

إذا تســـلم المكتـــب الـــدولي النســـخة األصـــلية بعـــد انقضـــاء المهلـــة المحــــددة فـــي القاعـــدة  (ج)
وجـــب عليـــه أن يبلـــغ ذلـــك لمـــودع الطلـــب ومكتـــب تســـلم الطلبـــات وٕادارة البحـــث الـــدولي فـــي أقـــرب  ،22.3

 فرصة.

 25القاعدة 
 تسلم إدارة البحث الدولي صورة عن البحث

 اإلخطار بتسلم صورة عن البحث 25.1

تبلغ إدارة البحث الدولي، في أقرب فرصة، المكتب الدولي ومودع الطلب ومكتب تسلم الطلبـات، 
مــا لــم تكــن اإلدارة المــذكورة مكتــب تســلم الطلبــات بالــذات، أنهــا تســلمت صــورة عــن البحــث وتخطــرهم أيضــا 

 بتاريخ التسلم. 

 26القاعدة 
 التحقق من بعض عناصر الطلب الدولي وتصحيحها

 م الطلباتفي مكتب تسل

 )(ب) إلجراء التصحيح1(14 الدعوة الموجهة بناء على المادة 26.1

يرســـــل مكتـــــب تســـــلم الطلبـــــات الـــــدعوة إلـــــى إجـــــراء التصـــــحيح، كمـــــا هـــــو منصـــــوص عليـــــه فـــــي 
 )(ب)، فـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن وعلـــى األفضـــل خـــالل شـــهر مـــن تـــاريخ تســـلم الطلـــب الـــدولي.1(14 المـــادة
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المطلـوب، ويتـيح للمـودع تصـحيح تقـديم الإلـى ، الـدعوة ب، فـي تلـكمودع الطلـ مكتب تسلم الطلباتويدعو 
 .26.2فرصة لإلدالء بمالحظاته في غضون المهلة المنصوص عليها في القاعدة 

 مهلة التصحيح 26.2

اعتبــارا مــن تــاريخ الــدعوة إلــى إجــراء  مــدة شــهرين 26.1القاعــدة المهلــة المشــار إليهــا فــي  تســرى
 التصحيح. ويجوز لمكتب تسلم الطلبات أن يمدد المهلة في أي وقت قبل اتخاذ أي قرار.

26.2P(ثانيا) 
P 2" و"1)(أ)"1(14التحقق من الشروط بناء على المادة" 

"، أن تكــون 1)(أ)"1(14إذا كــان هنــاك أكثــر مــن مــودع واحــد، يكفــي، ألغــراض المــادة  ( أ )
 عريضة موقعة من أحدهم فقط.ال

"، تقـــديم 2)(أ)"1(14إذا كـــان هنـــاك أكثـــر مـــن مـــودع واحـــد، يكفـــي، ألغـــراض المـــادة  (ب)
 19.1" بخصوص أحدهم فقط ممن يكون مـؤهال وفقـا للقاعـدة 3" و"2(أ)"4.5البيانات المطلوبة في القاعدة 

 إليداع الطلب الدولي لدى مكتب تسلم الطلبات.

 "5)(أ)"1(14وط المادية بناء على المادة التحقق من الشر  26.3

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

فـــي  11أن الطلـــب الـــدولي يســـتوفي الشـــروط الماديـــة المشـــار إليهـــا فـــي القاعـــدة  "1"
 حدود ما يلزم استيفاؤه إلعداد أي نشر دولي موحد بما فيه الكفاية؛

تسـتوفي الشـروط الماديـة المشـار  12.3أن أية ترجمة مقدمـة بنـاء علـى القاعـدة و  "2"
 في حدود ما يلزم استيفاؤه إلعداد نسخة مرضية؛ 11إليها في القاعدة 

إذا أودع الطلب الدولي بلغة ليست من لغات النشر، توّلى مكتب تسلم الطلبات التثبـت  (ب)
 مما يلي:

فـــي  11الشـــروط الماديـــة المشـــار إليهـــا فـــي القاعـــدة أن الطلـــب الـــدولي يســـتوفي  "1"
 حدود ما يلزم استيفاؤه إلعداد نسخة مرضية،

والرســــوم تســــتوفي  12.4أو  12.3وأن أيــــة ترجمــــة مقدمــــة بنــــاء علــــى القاعــــدة  "2"
فـي حـدود مـا يلـزم اسـتيفاؤه إلعـداد أي نشـر دولـي موحـد بمـا  11الشروط المادية المشـار إليهـا فـي القاعـدة 

 كفاية.فيه ال

26.3P(ثانيا)
P  11 )(ب) لتصحيـح أوجـه النقـص بنـاء علـى القاعدة1(14توجيه دعوة بناء على المادة 

)(ب) لتصـحيح 1(14ال يلتزم مكتـب تسـلم الطلبـات بإرسـال الـدعوة المنصـوص عليهـا فـي المـادة 
قاعـدة مسـتوفاة فـي إذا كانت الشـروط الماديـة المـذكورة فـي تلـك ال 11أي وجه نقص مشار إليه في القاعدة 

 .26.3الحدود المشترطة في القاعدة 
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26.3P(ثالثا)
P  1)"4(3الدعوة إلى تصحيح أوجه النقص بناء على المادة" 

إذا أودع الملخــص أو أي نــص يصــاحب الرســوم بلغــة خــالف لغــة الوصــف والمطالــب  ( أ )
 وما لم تقم إحدى الحالتين التاليتين:

 (أ)،12.3الدولي بناء على القاعدة أن يتعين تقديم ترجمة للطلب  "1"

أو أن يكــون الملخــص أو الــنص الــذي يصــاحب الرســوم محــررا بلغــة مــن المقــرر  "2"
 نشر الطلب الدولي بها،

ـــذي  ـــنص ال ـــديم ترجمـــة للملخـــص أو ال ـــى تق ـــب إل ـــدعو مـــودع الطل ـــات أن ي ـــى مكتـــب تســـلم الطلب وجـــب عل
 26.3و 26.2و 26.1الـدولي بهـا. وتطبـق القواعـد يصاحب الرسوم إلى اللغة التي من المقرر نشر الطلب 

 مع ما يلزم من تبديل. 29.1و 26.5(ثانيا) و26.3و

شــى مــع القــانون الــوطني الــذي يطبقــه مكتــب تســلم الطلبــات اإذا كانــت الفقــرة (أ) ال تتم (ب)
قـانون، مـع ذلـك ال ال تتماشـىدامـت  ، فإنها ال ُتطبق على المكتب المـذكور مـا1997في األول من أكتوبر 

المكتـب  . وينشـر1997ديسـمبر  31 موعـد أقصـاه المكتب المذكور المكتب الدولي بذلك فـي يعلمشرط أن 
Pفرصة.المتسلمة في الجريدة في أقرب  ةالدولي المعلوم

6 

(ج)، تعــين علــى مكتــب تســلم الطلبــات أن 12.1إذا لــم تكــن العريضــة تســتوفي القاعــدة  (ج)
 26.5و 26.2و 26.1و 3اســـتيفاًء لتلـــك القاعـــدة. وتطبـــق القواعـــد يـــدعو مـــودع الطلـــب إلـــى إيـــداع ترجمـــة 

 مع ما يلزم من تبديل. 29.1و

شــى مــع القــانون الــوطني الــذي يطبقــه مكتــب تســلم الطلبــات اإذا كانــت الفقــرة (ج) ال تتم (د)
 مـع ذلـك القـانون، ال تتماشـىدامـت  ، فإنها ال تطبق على المكتب المـذكور مـا1997في األول من أكتوبر 

المكتـب  وينشـر. 1997ديسـمبر  31 موعـد أقصـاه فـي المكتب المذكور المكتب الدولي بذلك يعلمشرط أن 
Pالمتسلمة في الجريدة في أقرب فرصة. ةالدولي المعلوم

6 

 اإلجراءات 26.4

 لـكمرفـوع إلـى مكتـب تسـلم الطلبـات فـي كتـاب يرسـل إلـى ذ في العريضة يجوز ذكر أي تصحيح
لورقة التي يجـب نقـل ادون اإلضرار بوضوح  العريضةإلى  من الكتاب سمح بنقلهالمكتب، إن كان طابعه ي

وكــان التصــحيح ينصــب علــى أي  . وٕاذا لــم تكــن الحــال كــذلكالمباشــر هاوبإمكانيــة نســخ التصــحيح عليهــا
، وجـــب علـــى مـــودع الطلـــب أن يقـــدم ورقـــة بديلـــة عنصـــر مـــن عناصـــر الطلـــب الـــدولي خـــالف العريضـــة

 لفـت النظـر فـي الكتـاب المرفـق بالورقـة البديلـة إلـى الفـروق بـين الورقـة المبدلـة تتضمن التصحيح. ويجب
 والورقة البديلة.

                                                           
تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:  مالحظة الناشر: 6
>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html<. 
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 قرار مكتب تسلم الطلبات 26.5

ة بنــاء قــتصــحيح فــي المهلــة المطباليقــرر مكتــب تســلم الطلبــات مــا إذا كــان مــودع الطلــب قــد قــدم 
ب الـدولي المصـحح علـى أنـه مسـحوب أو ال ، وما إذا كان من الواجب النظر إلـى الطلـ26.2على القاعدة 

إذا قدم التصحيح في المهلة المنصوص عليها أعاله، مع العلـم بـأن الطلـب الـدولي ال يعتبـر مسـحوبا لعـدم 
إذا استوفى هذه الشروط فـي الحـدود الضـرورية إلعـداد أي  11مراعاة الشروط المادية المذكورة في القاعدة 

 نشر دولي بما فيه الكفاية.

26Pعدة القا

 (ثانيا)

Pتصحيح المطالبة باألولوية أو إضافتها 

26P

(ثانيا)
P1 تصحيح المطالبة باألولوية أو إضافتها 

مطالبة باألولويـة إلـى  يجوز لمودع الطلب أن يصحح المطالبة باألولوية أو أن يضيف ( أ )
ــدولي فــي غضــون  العريضــة شــهرا مــن  16بموجــب إشــعار يقدمــه إلــى مكتــب تســلم الطلبــات أو المكتــب ال

شهرا من تاريخ األولوية المعدل بسبب التصحيح أو اإلضافة، مع األخـذ  16تاريخ األولوية أو في غضون 
بعـة أشـهر السـتة عشـر التـي تنقضـي أوال وعلمـا بأنـه يجـوز تقـديم ذلـك اإلشـعار حتـى انقضـاء أر بمهلة األشهر 

اإليـــداع الـــدولي. ويجـــوز أن يشـــمل تصـــحيح المطالبـــة باألولويـــة إضـــافة أي بيـــان مـــن البيانـــات مـــن تـــاريخ 
 .4.10المشار إليها في القاعدة 

يعد أي إشعار مشار إليه في الفقرة (أ) يتسلمه مكتب تسلم الطلبـات أو المكتـب الـدولي  (ب)
ــتمس نشــرا مبكــرا  ــم يقــدم، مــا لــم 2(21بنــاء علــى المــادة بعــد أن يكــون مــودع الطلــب قــد ال ــو ل )(ب) كمــا ل

 يسحب ذلك االلتماس قبل االنتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية.

في حال تسـبب تصـحيح المطالبـة باألولويـة أو إضـافتها فـي تغييـر فـي تـاريخ األولويـة،  (ج)
ق ولـــم تـــنقض بعـــد اعتبـــارا مـــن تـــاريخ تعـــين حســـاب كـــل مهلـــة محســـوبة انطالقـــا مـــن تـــاريخ األولويـــة الســـاب

 األولوية المعدل.

26P

(ثانيا)
P2 أوجه النقص في المطالبة باألولوية 

مــا يلــي إذا تبــين لمكتــب تســلم الطلبــات أو للمكتــب الــدولي إن لــم يتبــين للمكتــب األول  ( أ )
 فيما يتعلق بالمطالبة باألولوية:

يخ الــــذي تنقضــــي فيــــه فتــــرة أن للطلــــب الــــدولي تــــاريخ إيــــداع دولــــي الحقــــا للتــــار  "1"
 لم يقدَّم؛ 3(ثانيا)26األولوية وأن التماسا لرد حق األولوية بناء على القاعدة 

 ؛4.10أو أن المطالبة باألولوية ال تستوفي شروط القاعدة  "2"

أو أن أي بيــان فــي المطالبــة باألولويــة يختلــف عــن البيــان المقابــل لــه فــي وثيقــة  "3"
 األولوية؛

 مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي، حسب الحال، مودع الطلـب إلـى تصـحيح المطالبـة باألولويـة. دعا
"، يخطــر مكتــب تســلم الطلبــات أو المكتــب الــدولي، حســب الحــال، 1" وفــي الحالــة المشــار إليهــا فــي البنــد
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ــا)26 المــودع أيضــا بإمكانيــة تقــديم التمــاس لــرد حــق األولويــة وفقــا للقاعــدة ا كــان تــاريخ اإليــداع ، إذ3(ثاني
الدولي يقع في غضون شهرين اعتبارا من التاريخ الذي تنقضـي فيـه فتـرة األولويـة، مـا لـم يكـن مكتـب تسـلم 

(أ) 3(ثانيـا)26 (ي) بعـدم تماشـي القاعـدة3(ثانيـا)26 الطلبات قد أخطـر المكتـب الـدولي، بنـاء علـى القاعـدة
 الطلبات.إلى (ط) مع القانون الوطني الذي يطبقه مكتب تسلم 

مـودع الطلــب عـن تقـديم إشــعار يصـحح فيـه المطالبــة باألولويـة قبـل انقضــاء  تخلّـفإذا  (ب)
(أ)، تعــــد تلــــك المطالبــــة باألولويــــة، ألغــــراض اإلجــــراء 1(ثانيــــا)26المهلــــة المنصــــوص عليهــــا فــــي القاعــــدة 

ويتولى مكتـب تسـلم  ("تعد باطلة"). ، كما لو لم تقدم(ج) وشرط مراعاة الفقرة المنصوص عليه في المعاهدة
. ويعتبـــر أي إشـــعار الطلبـــات أو المكتـــب الـــدولي، حســـب الحـــال، إعـــالن ذلـــك وٕاخطـــار مـــودع الطلـــب بـــه

تصحح فيه المطالبة باألولوية ويتسلمه مكتب تسلم الطلبات أو المكتـب الـدولي، حسـب الحـال، ويعلـن ذلـك 
 لما قبل انقضاء تلك المهلة.في تاريخ أقصاه شهر واحد بعد انقضاء تلك المهلة كما لو كان متس

 ال تعتبر المطالبة باألولوية باطلة لمجرد أحد األسباب التالية: (ج)

 "؛2(أ)"4.10 إذا لم يبيَّن رقم الطلب السابق المشار إليه في القاعدة "1"

أو إذا كان أحد البيانات في المطالبـة باألولويـة ال يتماشـى مـع البيـان المقابـل لـه  "2"
 األولوية؛في وثيقة 

ــدولي تــاريخ إيــداع دولــي الحــق للتــاريخ الــذي تنقضــي فيــه  "3" أو إذا كــان للطلــب ال
 مهلة األولوية، شريطة أن يكون تاريخ اإليداع الدولي ضمن مدة شهرين من ذلك التاريخ.

(ب) أو إذا  إذا أصدر مكتـب تسـلم الطلبـات أو المكتـب الـدولي إعالنـا بنـاء علـى الفقـرة (د)
(ج)، يتولى المكتب الدولي نشر المعلومـات المتعلقـة  مطالبة باألولوية باطلة لمجرد تطبيق الفقرةلم تعتبر ال

بالمطالبـة باألولويــة مـع الطلــب الــدولي كمـا هــو مقــرر فـي التعليمــات اإلداريــة، وكـذلك أي معلومــات يقــدمها 
مــن إعــداد النشــر الــدولي مــن المــودع بشــأن تلــك المطالبــة باألولويــة ويتســلمها المكتــب الــدولي قبــل االنتهــاء 

إذا لــم يكــن الطلـــب  20 الناحيــة التقنيــة. وتــدرج تلــك المعلومــات فــي اإلبـــالغ المنصــوص عليــه فــي المــادة
 ).3(64 الدولي منشورا بموجب المادة

إذا كان المودع يرغب في تصحيح مطالبة باألولوية أو إضـافة مطالبـة مـن ذلـك القبيـل  (ه)
ــة المنصــوص عليهــا  ــا)26 فــي القاعــدةولكــن المهل ــتمس مــن  1(ثاني كانــت قــد انقضــت، جــاز للمــودع أن يل

شـهرا مـن تـاريخ األولويـة وشـرط  30المكتب الدولي نشر المعلومات المتعلقة بذلك الموضـوع، قبـل انقضـاء 
تسديد رسم خاص يحدد مقداره في التعليمات اإلدارية، ويتولى المكتب الدولي نشر تلك المعلومة فـي أقـرب 

 فرصة.

26P

(ثانيا)
P3 رد حق األولوية لدى مكتب تسلم الطلبات 

إذا كان للطلب الدولي تاريخ إيداع دولي الحق للتـاريخ الـذي تنقضـي فيـه فتـرة األولويـة  ( أ )
ولكنه يقع ضمن فترة شهرين اعتبارا من ذلك التاريخ، على مكتب تسلم الطلبات أن يرد حق األولوية، بنـاء 

ة الفقرات من (ب) إلى (ز) من هذه القاعدة، إذا رأى المكتب أن المعيـار على التماس المودع وشرط مراعا
الذي يطبقه ("معيار الرد") قد استوفي، أي أن التخلف عـن إيـداع الطلـب الـدولي فـي غضـون فتـرة األولويـة 

 كان كما يلي:
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 وقع بالرغم من إيالء العناية الواجبة التي تقتضيها ظروف الحال؛ "1"

 مقصود.أو كان غير  "2"

 ويطبق كل مكتب لتسلم الطلبات أحد هذين المعيارين على األقل ويجوز له أن يطبق االثنين معا.

 يستوفي االلتماس بناء على الفقرة (أ) الشروط التالي: (ب)

يـــــودع لـــــدى مكتـــــب تســـــلم الطلبـــــات فـــــي غضـــــون المهلـــــة المطبقـــــة بنـــــاء علـــــى  "1"
 ؛(ه) الفقرة

إيــــداع الطلــــب الــــدولي فــــي غضــــون فتــــرة  ويــــذكر األســــباب وراء التخلــــف عــــن "2"
 األولوية؛

 (و). ومن المحبذ أن يكون مشفوعا بأي إعالن أو دليل آخر تقتضيه الفقرة "3"

إذا لــم تكــن المطالبــة بأولويــة الطلــب الســابق تــرد فــي الطلــب الــدولي، علــى المــودع أن  (ج)
ـــ1(ثانيـــا)26 يقـــدم إشـــعارا بنـــاء علـــى القاعـــدة ة باألولويـــة، فـــي غضـــون المهلـــة (أ) يضـــيف بموجبـــه المطالب

 .(ه) المطبقة بناء على الفقرة

(أ) دفـع رسـم لـه  لمكتب تسلم الطلبـات أن يفـرض مقابـل تقـديم التمـاس بنـاء علـى الفقـرة (د)
. ويحـدد مكتـب )ه( ولحسابه نظير التماس الرد، يستحق دفعه في غضـون المهلـة المطبقـة بنـاء علـى الفقـرة

ـــة دفـــع الرســـم حســـب اختيـــار مكتـــب تســـلم تســـلم الطلبـــات مقـــدار ذلـــك الر  ســـم إن وجـــد. ويجـــوز تمديـــد مهل
 .)ه(الطلبات، لمدة ال تتجاوز شهرين بعد انقضاء المهلة المطبقة بناء على الفقرة 

" و(ج) و(د) شــهرين اعتبــارا مــن التــاريخ 1تكــون المهلــة المشــار إليهــا فــي الفقــرات (ب)" (ه)
)(ب) أو 2(21يعتبر أي التماس للنشر المبكر بناء على المادة  الذي تنقضي فيه فترة األولوية، شريطة أن

(ج) مقـدما، أو أي رسـم مشـار إليـه فـي  (أ) أو أي إشعار مشـار إليـه فـي الفقـرة أي التماس بناء على الفقرة
(د) مسددا، بعد االنتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية، كمـا لـو لـم يقـدم أو لـم يسـدد فـي  الفقرة

 )(ب).2(21 موعده، إذا كان المودع قد طلب النشر المبكر بناء على المادة

لمكتــب تســلم الطلبــات أن يشــترط أن يــودع لديــه إعــالن أو دليــل آخــر يــدعم بيــان األســباب  (و)
 "، في غضون مهلة تكون معقولة في ظروف الحال.2المشار إليه في الفقرة (ب)"

(أ)، بالكامــل  ض التماســا مقــدما بنـاء علــى الفقــرةال يجـوز لمكتــب تســلم الطلبـات أن يــرف (ز)
أو في جزء منه، دون أن يتـيح للمـودع فرصـة اإلدالء بمالحظاتـه حـول الـرفض المزمـع، فـي غضـون مهلـة 
تكون معقولة في ظروف الحال. ويجوز إرسال إشعار بالرفض المزمع من جانب مكتب تسلم الطلبات إلـى 

 (و). ن أو دليل آخر بناء على الفقرةالمودع مشفوعا بدعوة إلى إيداع إعال

 يلي في أقرب فرصة: يباشر مكتب تسلم الطلبات ما (ح)

 (أ)؛ إخطار المكتب الدولي بتسلم التماس بناء على الفقرة "1"

 والبت في االلتماس؛ "2"
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 وٕاخطار المودع والمكتب الدولي ببته ومعيار الرد الذي استند إليه في البت؛ "3"

ثانيــا)، تزويــد المكتــب الــدولي بكــل الوثــائق المســتلمة مــن -الفقــرة (حمــع مراعــاة  "4"
المـــودع بخصـــوص االلتمـــاس بنـــاء علـــى الفقـــرة (أ) (بمـــا فـــي ذلـــك نســـخة عـــن االلتمـــاس نفســـه، وأي بيـــان 

) وأي إعـــالن أو دليـــل آخـــر كمـــا هـــو مشـــار إليـــه فـــي 2لألســـباب علـــى النحـــو المشـــار إليـــه فـــي الفقـــرة ب(
 (و). الفقرة

يجـــوز لمكتـــب تســـلم  الطلبـــات، بنـــاء علـــى التمـــاس مســـبَّب مـــن المـــودع أو علـــى قـــراره   )ثانيـــا-(ح
الخــاص، عــدم أرســال وثــائق أو أجــزاء مــن وثــائق يســتلمها بخصــوص التمــاس قُــدم بنــاء علــى الفقــرة (أ)، إذا 

 رأى أن:

" تلك الوثائق أو أجزاء منهـا تبـدو أنهـا ال تلبـي الغـرض المنشـود المتمثّـل فـي إطـالع 1"
 جمهور على الطلب الدولي؛ال

" ونشــر تلــك الوثــائق أو أجــزاء منهــا أو اطــالع الجمهــور عليهــا أو علــى أجــزاء منهــا 2"
 سيؤدي بوضوح إلى اإلضرار بالمصالح الشخصية أو االقتصادية لشخص ما؛

 " وال توجد مصلحة عامة سائدة في االطالع على تلك الوثائق أو أجزاء منها.3"

لم الطلبــات عــدم إرســال وثــائق أو أجــزاء منهــا إلــى المكتــب الــدولي، وجــب عليــه وفــي حــال قــّرر مكتــب تســ
 إخطار المكتب الدولي بذلك.

يخطر كل مكتب لتسلم الطلبات المكتب الدولي بمعيار الرد الذي يطبقه وبـأي تغييـرات  (ط)
 الحقة في ذلك الشأن. وينشر المكتب الدولي تلك المعلومة في الجريدة في أقرب فرصة.

، تتماشـى مـع القـانون 2005أكتـوبر  5إذا لم تكن أي من الفقرات مـن (أ) إلـى (ط)، فـي  )(ي
الــوطني الــذي يطبقــه مكتــب تســلم الطلبــات، فــإن القواعــد المعنيــة ال تطبــق علــى طلــب دولــي مــودع لــدى ذلــك 

ي موعـد دامت ال تتماشى مع ذلك القانون، شرط أن يعلم المكتـب المـذكور المكتـب الـدولي بـذلك فـ المكتب ما
 7.فرصة. وينشر المكتب الدولي المعلومة التي يتسلمها في الجريدة في أقرب 2006أبريل  5أقصاه 

26Pالقاعدة 

 (ثالثا)

P أو إضافتها 4.17تصحيح اإلعالنات المقدمة بناء على القاعدة 

26P

(ثالثا)
P1 تصحيح اإلعالنات أو إضافتها 

أو أن يضـــيفه إلـــى  4.17القاعـــدة يجـــوز لمـــودع الطلـــب أن يصـــحح أي إعـــالن مشـــار إليـــه فـــي 
شــهرًا مــن تــاريخ األولويــة، شــريطة أن  16العريضــة بموجــب إشــعار يوجــه إلــى المكتــب الــدولي فــي غضــون 

يعتبر أي إشعار يتسّلمه المكتب الدولي بعد انقضاء تلك المهلـة كمـا لـو كـان متسـلَّمًا فـي اليـوم األخيـر مـن 
 إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية.تلك المهلة إذا بلغه قبل االنتهاء من 

                                                           
تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:  مالحظة الناشر: 7
>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html<. 
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26P

(ثالثا)
P2 معالجة اإلعالنات 

إذا رأى مكتـــــــب تســـــــّلم الطلبـــــــات أو المكتـــــــب الـــــــدولي أن أي إعـــــــالن مشـــــــار إليـــــــه فـــــــي  ( أ )
ال يفي بالصياغة المطلوبة أو ال يحمل التوقيع المطلوب في حال إعـالن األبـّوة المشـار إليـه فـي  4.17 القاعدة

"، جــاز لمكتــب تســّلم الطلبــات أو المكتــب الــدولي، حســب الحــال، أن يــدعو مــودع الطلــب إلــى 4"4.17القاعــدة 
 شهرًا من تاريخ األولوية. 16تصحيح اإلعالن في غضون 

بعــد انقضــاء  1(ثالثــا)26إذا تســّلم المكتــب الــدولي أي إعــالن أو تصــحيح بنــاء علــى القاعــدة  (ب)
، تعــّين علــى المكتــب الــدولي أن يخطــر مــودع الطلــب بــذلك وأن 1(ثالثــا)26المهلــة المنصــوص عليهــا فــي القاعــدة 

 يباشر اإلجراءات المنصوص عليها في التعليمات اإلدارية.

 27القاعدة 
 التخلف عن تسديد الرسوم

 الرسوم 27.1

"" رسـم 4)"4(3)(أ)، يقصـد بعبـارة "الرسـوم المقـررة بنـاء علـى المـادة 3(14ألغراض المـادة  ( أ )
)، ورسـم الـدفع المتـأخر 16) ورسـم البحـث (القاعـدة 15.1 ) ورسم اإليداع الـدولي (القاعـدة14ة التحويل (القاعد

 ).2(ثانيا)16عند االقتضاء (القاعدة 

)" 2(4 )(أ) و(ب)، يقصد بعبارة "الرسـم المقـرر بنـاء علـى المـادة3(14ألغراض المادة  (ب)
 ).2(ثانيا)16 عند االقتضاء (القاعدة)، ورسم الدفع المتأخر 15.1رسم اإليداع الدولي (القاعدة 

 28القاعدة 
 أوجه النقص التي يلحظها المكتب الدولي

 مالحظة بشأن بعض أوجه النقص 28.1

إذا رأى المكتــب الــدولي أن الطلــب الــدولي ال يســتوفي أحــد الشــروط المشــار إليهــا فــي المــادة  ( أ )
 تسلم الطلبات. "، وجب عليه أن يبلغ ذلك لمكتب5" أو "2" أو "1)(أ)"1(14

)(ب) 1(14يتخـــــذ مكتـــــب تســـــلم الطلبـــــات اإلجـــــراءات المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي المـــــادة  (ب)
 ، ما لم يعارض ذلك الرأي.26والقاعدة 

 29القاعدة 
 الطلبات الدولية التي تعد مسحوبة

 مالحظة مكتب تسلم الطلبات 29.1

(التخلف عن تصحيح  26.5)(ب) والقاعدة 1(14إذا أعلن مكتب تسلم الطلبات بناء على المادة 
ــنقص) أو بنــاء علــى المــادة  )(أ) (التخلــف عــن تســديد الرســوم المنصــوص عليهــا فــي 3(14بعــض أوجــه ال

) (المالحظـة الالحقـة بعـدم اسـتيفاء الشـروط الـواردة فـي البنـود 4(14(أ)) أو بناء علـى المـادة 27.1القاعدة 
(د) (التخلــف عــن تقــديم الترجمــة 12.4(د) أو 12.3)) أو بنــاء علــى القاعــدة 1(11" مــن المــادة 3" إلــى "1"
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" (التخلـف عـن تقـديم 1(ز)"92.4المطلوبة أو عن تسديد رسم التأخير عند االقتضاء) أو بناء على القاعـدة 
 النسخة األصلية) أن الطلب الدولي يعد مسحوبا:

وجب عليه أن يرسل النسخة األصلية إلى المكتب الدولي (ما لم يكـن قـد أرسـلها  "1"
 الفعل) وكذلك أي تصحيح يقدمه مودع الطلب؛ب

وجــب عليــه أن يبلــغ ذلــك اإلعــالن لكــل مــن مــودع الطلــب والمكتــب الــدولي فــي  "2"
 أقرب فرصة، على أن يبلغه المكتب الدولي بدوره لكل مكتب معين سبق له أن تسلم إخطارا بتعيينه؛

لقاعــدة وجــب عليــه أال يرســل صــورة عــن البحــث كمــا هــو منصــوص عليــه فــي ا "3"
 ، أو وجب عليه أن يبلغ ذلك اإلعالن إلدارة البحث الدولي إن سبق إرسال صورة عن البحث؛23

ــــدولي بتبليــــغ  "4" مــــودع الطلــــب بتســــلم النســــخة وجــــب عليــــه أال يطالــــب المكتــــب ال
 ؛األصلية

ال يجــرى النشــر الــدولي للطلــب الــدولي إذا وصــل اإلبــالغ بــذلك اإلخطــار الــذي  "5"
 .االنتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنيةيرسله مكتب تسلم الطلبات إلى المكتب الدولي قبل 

 [تحذف] 29.2

 تنبيه مكتب تسلم الطلبات إلى بعض الوقائع 29.3

حث الدولي أنه يتعـين علـى مكتـب تسـلم الطلبـات أن يتبـين مـا إذا رأى المكتب الدولي أو إدارة الب
 )، وجب عليه أن ينبه مكتب تسلم الطلبات إلى الوقائع المعنية.4(14هو منصوص عليه في المادة 

 )4(14تبليغ النية عن إصدار إعالن بناء على المادة  29.4

)، يجــب عليـــه 4(14قبــل أن يصــدر مكتــب تســلم الطلبــات أي إعــالن بنــاء علــى المــادة  ( أ )
تبليغ مودع الطلب بنيته وبدوافعه. ويجوز لمودع الطلب، إن لم يوافق على االستبيان المؤقت لمكتـب تسـلم 

 التبليغ.تاريخ من  ينالطلبات، أن يقدم الحجج التي يستند إليها خالل شهر 

فـــي حـــال كانـــت لـــدى مكتـــب تســـلم الطلبـــات النيـــة عـــن إصـــدار إعـــالن بنـــاء علـــى المـــادة  (ب)
، تعــّين علــى مكتــب تســلم الطلبــات أن (ه)"(د) أو 3)"1(11) فيمــا يتعلــق بعنصــر مــذكور فــي المــادة 4(14

يــدعو مــودع الطلــب، فــي اإلخطــار المشــار إليــه فــي الفقــرة (أ) مــن هــذه القاعــدة، إلــى التأكيــد وفقــا للقاعــدة 
"، تعـــّد 1(أ)"20.7القاعـــدة . وألغـــراض 4.18(أ) أن العنصـــر قـــد تـــم تضـــمينه باإلحالـــة وفقـــا للقاعـــدة 20.6

 ".2(أ)"20.3الدعوة الموّجهة إلى مودع الطلب بموجب هذه الفقرة على أنها دعوة موجهة بموجب القاعدة 

ال تطّبــق الفقــرة (ب) فــي حــال كــان مكتــب تســلم الطلبــات قــد أعلــم المكتــب الــدولي، وفقــا  (ج)
مــع القــانون الــوطني الــذي يطبقــه  20.6و "2" و(ب)"2(أ)"20.3(أ)، بعــدم تماشــي القاعــدتين 20.8للقاعــدة 

 ذلك المكتب لتسلم الطلبات.
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 30القاعدة 
 )4(14المهلة المحددة بناء على المادة 

 المهلة 30.1

 ) محددة بأربعة أشهر اعتبارا من تاريخ اإليداع الدولي.4(14المهلة المشار إليها في المادة 

 31القاعدة 
 13الصور المطلوبة بناء على المادة 

 طلب الصور 31.1

) بكـــل الطلبـــات الدوليـــة أو 1(13يجـــوز أن تتعلـــق طلبـــات الصـــور بنـــاء علـــى المـــادة  ( أ )
بــبعض أنـــواع مـــن الطلبـــات الدوليـــة أو بـــبعض الطلبـــات الدوليــة المعينـــة التـــي يحـــدد فيهـــا المكتـــب الـــوطني 

إلـى المكتـب طالب الصورة. ويجـب تجديـد طلبـات الصـور عـن كـل سـنة بموجـب تبليـغ يرسـله ذلـك المكتـب 
 نوفمبر من السنة المنصرمة. 30الدولي قبل 

ـــى المـــادة  (ب) ـــى الطلبـــات المقدمـــة بنـــاء عل )(ب) رســـم يغطـــي مصـــاريف 2(13يفـــرض عل
 إعداد الصور وٕارسالها بالبريد.

 إعداد الصور 31.2

 .13يعد المكتب الدولي مسؤوال عن إعداد الصور المشار إليها في المادة 

 32القاعدة 
 الطلب الدولي إلى بعض الدول الخلف تمديد آثار

 طلب تمديد الطلب الدولي إلى دولة خلف 32.1

تمتــد آثــار أي طلــب دولــي يقــع تــاريخ إيداعــه الــدولي فــي الفتــرة المحــددة فــي الفقــرة (ب)  ( أ )
إلــى دولــة ("الدولــة الخلــف") كــان إقليمهــا، قبــل اســتقاللها، جــزءا مــن إقلــيم دولــة متعاقــدة معينــة فــي الطلــب 
الــدولي وزالــت عــن الوجــود فيمــا بعــد ("الدولــة الســلف")، شــرط أن تكــون الدولــة الخلــف قــد أصــبحت دولــة 

 متعاقدة عن طريق إيداع إعالن استمرار لدى المدير العام، يكون أثره تطبيق الدولة الخلف للمعاهدة.

جـــود الدولـــة تبـــدأ الفتـــرة المشـــار إليهـــا فـــي الفقـــرة (أ) فـــي اليـــوم الالحـــق لليـــوم األخيـــر لو  (ب)
ــغ فيــه المــدير العــام اإلعــالن المشــار إليــه فــي الفقــرة (أ)  الســلف وتنتهــي بعــد شــهرين مــن التــاريخ الــذي يبل
لحكومــات الــدول األطــراف فــي اتفاقيــة بــاريس لحمايــة الملكيــة الصــناعية. وٕاذا كــان تــاريخ اســتقالل الدولــة 

ة السلف، جـاز للدولـة الخلـف أن تعلـن أن الفتـرة الخلف سابقا لتاريخ اليوم الالحق لليوم األخير لوجود الدول
المذكورة تبدأ في تاريخ استقاللها. ويتعين أن يأتي هذا اإلعالن مع اإلعالن المشار إليه فـي الفقـرة (أ) وأن 

 يحدد فيه تاريخ االستقالل.

ينشر المكتب الدولي في الجريدة المعلومات المتعلقة بأي طلب دولي يقع تاريخ إيداعه  (ج)
 (ب) ويمتد أثره إلى الدولة الخلف. ي الفترة المطبقة بناء على الفقرةف
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 آثار التمديد إلى الدولة الخلف 32.2

 ،32.1في حالة تمديد أثر الطلب الدولي إلى الدولة الخلف وفقا للقاعدة  ( أ )

 تعتبر الدولة الخلف كما لو كانت معينة في الطلب الدولي، "1"

) باالرتبـــاط بتلـــك الدولـــة 1(39أو  22بنـــاء علـــى المـــادة  وتمـــدد المهلـــة المطبقـــة "2"
 (ج).32.1حتى انقضاء ستة أشهر على األقل من تاريخ نشر المعلومات بناء على القاعدة 

يجــوز للدولــة الخلــف أن تحــدد مهلــة تنقضــي بعــد المهلــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة  (ب)
 لقة بتلك المهلة في الجريدة.". وعلى المكتب الدولي أن ينشر المعلومات المتع2(أ)"

 33القاعدة 
 حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة

 بالبحث الدولي

 حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة بالبحث الدولي 33.1

)، تتكون حالـة التقنيـة الصـناعية السـابقة المعنيـة مـن كـل 2(15ألغراض تطبيق المادة  ( أ )
أي مكان في العالم عن طريـق الكشـف الكتـابي (بمـا فـي ذلـك الرسـوم وغيـر ذلـك  ما هو متاح للجمهور في

من الصور)، األمر الذي من شأنه المساعدة على معرفـة مـا إذا كـان االختـراع المطلـوب حمايتـه جديـدا أو 
ال، وٕاذا كــان ينطــوي علــى نشــاط ابتكــاري أو ال (أي إذا كــان بــديهيا أو ال)، شــرط أن يتــوفر ذلــك للجمهــور 

 قبل تاريخ اإليداع الدولي.

إذا كــان الكشــف الكتــابي يشــير إلــى كشــف شــفهي أو إلــى اســتعمال أو إلــى معــرض أو  (ب)
إلى أية وسـيلة أخـرى مـن الوسـائل التـي أمكـن بموجبهـا تـوفير محتـوى الكشـف الكتـابي للجمهـور، وٕاذا تـوفر 

منفصـلة فـي تقريـر البحـث الـدولي  ذلك للجمهور قبل تاريخ اإليداع الدولي، وجـب ذكـر تلـك الواقعـة بصـورة
 وكذلك تاريخ حدوثها إن كان تاريخ توفير الكشف الكتابي للجمهور مماثال أو الحقا لتاريخ اإليداع الدولي.

يذكر في تقرير البحث الدولي بخاصة كـل طلـب منشـور وكـذلك كـل بـراءة يكـون تـاريخ  (ج)
 -الـدولي موضـع البحـث، ولكـن يقـع تـاريخ إيـداعهما نشرهما مماثال أو الحقا لتاريخ اإليداع الدولي للطلب 

فــي وقــت ســابق، ويكونــان جــزءا مــن حالــة التقنيــة الصــناعية  -أو تــاريخ األولويــة المطالــب بهــا إن وجــدت 
 ) لو كانا قد نشرا قبل تاريخ اإليداع الدولي.2(15السابقة المعنية ألغراض تطبيق المادة 

 حث الدوليالمجاالت التي يجب أن يغطيها الب 33.2

يجــب أن يغطــي البحــث الــدولي كــل المجــاالت التقنيــة التــي قــد تشــمل بعــض العناصــر  ( أ )
ذات الصــلة بموضــوع االختــراع. كمــا يجــب إجــراء البحــث الــدولي باالســتناد إلــى كــل ملفــات البحــث التــي قــد 

 تشمل العناصر السابق ذكرها.

الـذي يمكـن تصـنيف االختـراع وعليه، فإن البحث يجب أال ينصب على المجال التقنـي  (ب)
 فيه فحسب، بل كذلك على المجاالت التقنية المماثلة بغض النظر عن تصنيفها.
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تحــدَّد المجــاالت التقنيــة التــي يجــب النظــر إليهــا كمجــاالت مماثلــة فــي أيــة حالــة معينــة،  (ج)
ئف المحـددة والمبينـة على ضوء ما يبدو أنه الوظيفة أو الفائدة الضرورية واألساسية لالختراع، وليس الوظـا

 صراحة في الطلب الدولي فقط.

يجــب أن يشــمل البحــث الــدولي كــل العناصــر التــي يعتــرف عــادة بأنهــا تعــادل عناصــر  (د)
االختــراع المطلــوب حمايتــه بالنســبة إلــى جميــع خصائصــه أو الــبعض منهــا، حتــى إن كــان االختــراع مختلفــا 

 في تفاصيله عما ورد وصفه في الطلب الدولي.

 تحديد مجاالت البحث الدولي 33.3

يجرى البحث الدولي استنادا إلى مطالب الحماية، مـع إيـالء االعتبـار الواجـب للوصـف  ( أ )
 والرسوم (إن وجدت)، والتركيز بصفة خاصة على المفهوم االبتكاري الذي تنطوي عليه مطالب الحماية.

يهـا مطالـب الحمايـة أو يجب أن يغطي البحث الدولي مجموع العناصر التي تنطـوي عل (ب)
التي يمكن التوقع بصفة معقولة بأن ينطوي عليها البحث الـدولي بعـد تعـديل تلـك المطالـب، كلمـا كـان ذلـك 

 ممكنا ومعقوال. 

 34القاعدة 
 الحد األدنى لمجموعة الوثائق

 تعريف 34.1

 " ال تطبق ألغراض هذه القاعدة. 2" و"1"2التعاريف الواردة في المادة  ( أ )

) ("الحـــد األدنـــى لمجموعـــة الوثـــائق") 4(15مجموعـــة الوثـــائق المشـــار إليهـــا فـــي المـــادة  (ب)
 تتكون مما يأتي:

 "الوثائق الوطنية للبراءات" المحددة في الفقرة (ج)؛ "1"

الطلبــات الدوليــة المنشــورة بنــاء علــى معاهــدة التعــاون بشــأن البــراءات، والطلبــات  "2"
 دات المخترعين، والبراءات وشهادات المخترعين اإلقليمية المنشورة؛اإلقليمية المنشورة للبراءات وشها

كــــل العناصــــر المنشــــورة األخــــرى التــــي تتكــــون منهــــا مجموعــــة الوثــــائق خــــالف  "3"
البــراءات، والتــي تتفــق إدارات البحــث الــدولي بصــددها وينشــر المكتــب الــدولي قائمــة بهــا فــور التوصــل إلــى 

 تعديل عليها.اتفاق بشأنها ألول مرة وكلما أدخل 

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

فــي االتحــاد الســوفياتي الســابق واالمبراطوريــة  1920البــراءات الصــادرة منــذ ســنة  "1"
 األلمانية (مكتب براءات الرايخ سابقا) وسويسرا (باللغتين األلمانية والفرنسـية فقـط) وفرنسـا والمملكـة المتحـدة

 والواليات المتحدة األمريكية واليابان؛

جمهوريـــة و وجمهوريـــة الصـــين الشـــعبية  البـــراءات الصـــادرة فـــي االتحـــاد الروســـي "2"
 ؛جمهورية كورياألمانيا االتحادية و 
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في البلدان المشار إليها في البنـدين  1920أي طلبات للبراءات منشورة منذ سنة  "3"
 "؛2" و"1"

 الصادرة في االتحاد السوفياتي السابق؛شهادات المخترعين  "4"

 شهادات المنفعة الصادرة في فرنسا، وكذلك الطلبات المنشورة لتلك الشهادات؛ "5"

فـي أي بلـد آخـر، إن كانـت محـررة باإلسـبانية  1920البراءات الصادرة بعد سنة  "6"
وكــــذلك طلبــــات تلــــك البــــراءات أو األلمانيــــة أو اإلنكليزيــــة أو الفرنســــية وال تتضــــمن أي مطالبــــة باألولويــــة، 

، شــرط أن يفــرز المكتــب الــوطني للبلــد المعنــي تلــك البــراءات والطلبــات، ويضــعها 1920المنشـورة بعــد ســنة 
 تحت تصرف كل إدارة من إدارات البحث الدولي.

إذا أعيد نشر طلب مرة واحدة أو أكثر، فإن إدارات البحـث الـدولي ال تلتـزم بحفـظ كافـة  (د)
عة وثائقها، وُيسمح بالتالي لكل إدارة من إدارات البحث الدولي بحفظ نـص واحـد فقـط. النصوص في مجمو 

وٕاذا تم قبول طلـب مـا ومنحـت بموجبـه بـراءة أو شـهادة منفعـة (فرنسـا)، فـإن إدارات البحـث الـدولي ال تلتـزم 
لي لكـل إدارة مـن بحفظ كل من الطلب والبراءة أو شهادة المنفعة (فرنسا) في مجموعة وثائقها. وُيسمح بالتـا

 إدارات البحث الدولي بحفظ الطلب أو البراءة أو شهادة المنفعة (فرنسا) في ملفاتها.

يحـــق إلدارات البحـــث الـــدولي التـــي ال تكـــون لغتهـــا الرســـمية أو إحـــدى لغاتهـــا الرســـمية  (ه)
وثـــائق بـــراءات  أو اليابانيـــة أال تـــدرج فـــي مجموعـــة وثائقهـــا أو الكوريـــةأو الصـــينية  اإلســـبانية أو الروســـية

واليابــان أو وثــائق  وجمهوريــة كوريــاوجمهوريــة الصــين الشــعبية  االتحــاد الروســي واالتحــاد الســوفياتي الســابق
باإلنكليزيـة. وٕاذا تـوفرت ملخصـات إنكليزيـة البراءات المحررة باإلسبانية والتي ال تتوفر لها عموما ملخصـات 

البراءات التي تتعلق بها تلك الملخصات تـدرج فـي  ، فإن وثائقبوجه عام بعد تاريخ نفاذ هذه الالئحة التنفيذية
مجموعــة الوثــائق خــالل الســتة أشــهر التاليــة للتــاريخ الــذي تصــبح فيــه الملخصــات متــوفرة بوجــه عــام. وفــي 
حالــة توقــف تقــديم الملخصــات باإلنكليزيــة فــي المجــاالت التقنيــة التــي كانــت تتــوفر فيهــا عمومــا ملخصــات 

معيــة أن تتخــذ التــدابير المناســبة إلعــادة تقــديم تلــك الخــدمات فــي المجــاالت المــذكورة فــي إنكليزيــة، علــى الج
 أقرب فرصة.

ألغــراض تطبيــق هــذه القاعــدة، ال تعــد الطلبــات التــي وضــعت تحــت تصــرف الجمهــور  (و)
 لالطالع عليها فقط بمثابة طلبات منشورة.

 35القاعدة 
 اإلدارة المختصة بالبحث الدولي

 حدة مختصة بالبحث الدوليإدارة وا 35.1

ـــه فـــي المـــادة  ـــق والمشـــار إلي )(ب)، يتعـــين علـــى مكتـــب تســـلم 3(16وفقـــا لشـــروط االتفـــاق المطبَّ
الطلبـــات أن يخطـــر المكتـــب الـــدولي بـــإدارة البحـــث الـــدولي المختصـــة ببحـــث الطلبـــات الدوليـــة المودعـــة لديـــه. 

 وينشر المكتب الدولي ذلك الخبر في أقرب فرصة.



 

 )2018يوليو  1من (نص نافذ اعتبارا الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات 

76 

 يدة مختصة بالبحث الدوليإدارات عد 35.2

)(ب)، يجـوز لمكتــب تســلم 3(16وفقـا لشــروط االتفـاق المطبَّــق والمشــار إليـه فــي المــادة  ( أ )
 الطلبات أن يختار عدة إدارات للبحث الدولي:

بإعالن أن كل هـذه اإلدارات مختصـة بالطلبـات الدوليـة المودعـة لديـه، وٕاتاحـة  "1"
 فرصة االختيار بينها لمودع الطلب،

أو بإعالن أن إدارة واحدة أو أكثـر مـن هـذه اإلدارات مختصـة بـبعض أنـواع مـن  "2"
الطلبـــات الدوليـــة المودعـــة لديـــه، وبـــإعالن أن إدارة واحـــدة أو أكثـــر مـــن اإلدارات األخـــرى مختصـــة بـــأنواع 
أخـــرى مـــن الطلبـــات الدوليـــة المودعـــة لديـــه، شـــرط تـــرك حريـــة االختيـــار لمـــودع الطلـــب بالنســـبة إلـــى أنـــواع 

 الطلبات الدولية التي يعلن اختصاص عدة إدارات للبحث الدولي بها.

علــى مكتــب تســلم الطلبــات الــذي ينتفــع بــالحق المنصــوص عليــه فــي الفقــرة (أ) أن يبلــغ  (ب)
 ذلك للمكتب الدولي في أقرب فرصة. وينشر المكتب الدولي ذلك الخبر في أقرب فرصة أيضا.

 "3(أ)"19.1لتسلم الطلبات بناء على القاعدة  عندما يكون المكتب الدولي مكتبا 35.3

إذا أودع الطلــب الــدولي لــدى المكتــب الــدولي باعتبــاره مكتبــا لتســلم الطلبــات بنــاء علــى  ( أ )
"، فإن إدارة البحـث الـدولي المختصـة ببحـث ذلـك الطلـب الـدولي هـي اإلدارة التـي تكــون 3(أ)"19.1القاعدة 

لــــدى مــــكتب لتســـلم الطلبـــات يكـــون مختصـــًا بنـــاء علـــى القاعــــدة مختصــــة لـــو أودع ذلـــك الطلــــب الــــدولي 
 ".1"19.2" أو (ب) أو (ج) أو القاعدة 2" أو "1(أ)"19.1

إذا كانـــت إدارتـــان أو أكثـــر مـــن إدارات البحـــث الـــدولي مختصـــة بنـــاء علـــى الفقـــرة (أ)،  (ب)
 وجب ترك الخيار لمودع الطلب.

ب الــدولي باعتبــاره مكتبــا لتســلم الطلبــات علــى المكتــ 35.2و 35.1ال تنطبــق القاعــدتان  (ج)
 ".3(أ)"19.1بناء على القاعدة 

 36القاعدة 
 المتطلبات الدنيا المطلوبة من إدارات البحث الدولي

 تعريف المتطلبات الدنيا 36.1

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

الحكومية الدولية مائة مسـتخدم علـى يجب أن يضم المكتب الوطني أو المنظمة  "1"
 األقل يشتغلون طوال ساعات الدوام العادية، ويملكون المؤهالت التقنية الالزمة إلجراء البحوث؛

يجــب أن يكـــون فــي حـــوزة المكتـــب الــوطني أو المنظمـــة الحكوميــة الدوليـــة علـــى  "2"
كــون فــي إمكانهمــا الحصــول عليــه، أو ي 34األقــل الحــد األدنــى لمجموعــة الوثــائق المشــار إليــه فــي القاعــدة 

ــــات مصــــغرة أو دعامــــة  ــــى ورق أو بطاق ــــى الوجــــه الســــليم ألغــــراض البحــــث عل ــــا عل ــــى أن يكــــون مرتب عل
 إلكترونية؛



 

 )2018يوليو  1من (نص نافذ اعتبارا الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات 

77 

يجـــب أن يكـــون تحـــت تصـــرف المكتـــب الـــوطني أو المنظمـــة الحكوميـــة الدوليـــة  "3"
للغات الضرورية علـى األقـل موظفون قادرون على البحث في المجاالت التقنية المطلوب بحثها، وملمون با

 ؛34 لفهم اللغات المحرر بها أو المترجم إليها الحد األدنى لمجموعة الوثائق المشار إليها في القاعدة

يجــب أن يكــون لــدى المكتــب الــوطني أو المنظمــة الحكوميــة الدوليــة نظــام إلدارة  "4"
 تركة؛الجودة وترتيبات داخلية للمراجعة وفقا لقواعد البحث الدولي المش

معينــــا كــــإدارة  المكتــــب الــــوطني أو المنظمــــة الحكوميــــة الدوليــــة يجــــب أن يكــــون "5"
 للفحص التمهيدي الدولي.

 37القاعدة 
 االسم الناقص أو المعيب

 االسم الناقص 37.1

إذا لم يتضـمن الطلـب الـدولي أي اسـم، وأبلـغ مكتـب تسـلم الطلبـات إدارة البحـث الـدولي بأنـه دعـا 
تصـحيح هـذا السـهو، وجـب علـى اإلدارة المـذكورة أن تجـري البحـث الـدولي، مـا لـم تتسـلم مودع الطلب إلـى 

 إخطارا يفيد أن ذلك الطلب الدولي يعد مسحوبا.

 وضع االسم 37.2

إذا لــم يتضــمن الطلــب الــدولي أي اســم، ولــم تتســلم إدارة البحــث الــدولي إخطــارا مــن مكتــب تســلم 
تقـديم االسـم، أو إذا تبـين لـإلدارة المـذكورة أن االسـم ال يتمشـى  الطلبات يفيد أنـه قـد دعـا مـودع الطلـب إلـى

باللغــة التــي ينشــر بهــا  ، وجــب عليهــا أن تضــع االســم بنفســها. ويتعــين وضــع االســم4.3مــع أحكــام القاعــدة 
(ب) وشــاءت ذلــك إدارة 23.1الطلــب الــدولي، أو باللغــة التــي تــرجم إليهــا، إذا أرســلت الترجمــة وفقــا للقاعــدة 

 دولي.البحث ال

 38القاعدة 
 الملخص الناقص أو المعيب

 الملخص الناقص 38.1

إذا لم يتضمن الطلب الدولي أي ملخص، وأخطر مكتـب تسـلم الطلبـات إدارة البحـث الـدولي بأنـه 
دعــا مــودع الطلــب إلــى تصــحيح هــذا الســهو، وجــب علــى اإلدارة المــذكورة أن تجــري البحــث الــدولي، مــا لــم 

 الطلب الدولي يعد مسحوبا. تتسلم إخطارا يفيد أن ذلك

 وضع الملخص 38.2

إذا لم يتضمن الطلب الدولي أي ملخص، ولم تتسلم إدارة البحث الدولي إخطـارا مـن مكتـب تسـلم 
الطلبات يفيد أنه قد دعا مودع الطلب إلى تقديم الملخص، أو تبين لـإلدارة المـذكرة أن الملخـص ال يتمشـى 

باللغة التي ينشر بها  ضع الملخص بنفسها. ويتعين وضع الملخص، وجب عليها أن ت8مع أحكام القاعدة 
(ب) وشــاءت ذلــك إدارة 23.1الطلــب الــدولي، أو باللغــة التــي تــرجم إليهــا، إذا أرســلت الترجمــة وفقــا للقاعــدة 

 البحث الدولي.
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 الملخص تعديل 38.3

تبـارا مـن تـاريخ شهر واحد اع حتى انقضاءإدارة البحث الدولي،  إلىيجوز لمودع الطلب أن يقدم 
 ما يلي ذكره: ،إرسال تقرير البحث الدولي

 تعديالت مقترحة على الملخص؛ "1"

ــــى الملخــــص، أو النــــوعين معــــًا، إذا كــــان  "2" أو تعــــديالت مقترحــــة أو تعليقــــات عل
 الملخص من إعداد اإلدارة؛

الملخـص، تعـّين عليهـا أن وتبت اإلدارة  في تعديل الملخص وفقا لذلك من عدم تعديله. وٕاذا عـّدلت اإلدارة 
 تخطر المكتب الدولي بالتعديل الذي أجرته.

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

 تعريف 39.1

 دام موضــوعه واحــدا مــن ال تلتــزم إدارة البحــث الــدولي بــإجراء البحــث بشــأن أي طلــب دولــي مــا
 الموضوعات التالية الذكر:

 والرياضية؛النظريات العلمية  "1"

األصــناف النباتيــة أو الســالالت الحيوانيــة أو الطرائــق البيولوجيــة أساســا الســتوالد  "2"
 النباتات والحيوانات، خالف الطرائق الميكروبيولوجية والمنتجات المستولدة بتلك الطرائق؛

الخطـــط أو المبـــادئ أو المنـــاهج الراميـــة إلـــى عقـــد الصـــفقات أو إنجـــاز األعمـــال  "3"
 الصرفة أو اللعب؛الذهنية 

منـــاهج عـــالج جســـم اإلنســـان أو الحيـــوان بالجراحـــة أو التطبيـــب، وكـــذلك منـــاهج  "4"
 التشخيص؛

 مجرد تقديم المعلومات؛ "5"

بــرامج الحاســوب إن كانــت إدارة البحــث الــدولي غيــر مجهــزة لبحــث حالــة التقنيــة  "6"
 الصناعية السابقة المتعلقة بتلك البرامج.

 40القاعدة 
 دة االختراع (البحث الدولي)انعدام وح

 اإلضافية والمهلة الدعوة إلى تسديد الرسوم 40.1

 ما يلي: )(أ)3(17في الدعوة إلى تسديد الرسوم اإلضافية المنصوص عليها في المادة  يرد
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ال يتمشــى مــع  علــى أنــه األســباب التــي دفعــت إلــى اعتبــار الطلــب الــدوليتحديــد  "1"
 ؛شرط وحدة االختراع

المودع إلـى تسـديد الرسـوم اإلضـافية فـي غضـون شـهر مـن تـاريخ الـدعوة ودعوة  "2"
 وبيان مقدار تلك الرسوم المطلوب تسديدها؛

ــــه فــــي  "3" ــــتحفظ المشــــار إلي ــــى تســــديد رســــم ال ودعــــوة المــــودع، عنــــد االقتضــــاء، إل
 في غضون شهر من تاريخ الدعوة وبيان مقدر الرسم المطلوب تسديده. (ه)40.2 القاعدة

 م اإلضافيةالرسو  40.2

تحدد إدارة البحث الدولي المختصة مقدار الرسم اإلضافي المفروض علـى البحـث بنـاء  ( أ )
 )(أ).3(17على المادة 

)(أ) إلدارة البحـث 3(17الرسم اإلضافي المفروض على البحـث بنـاء علـى المـادة  يسدد (ب)
 الدولي مباشرة.

يجوز لمودع الطلب أن يسدد الرسوم اإلضافية مـع إبـداء تحفظـه، أي أن يصـحب ذلـك  (ج)
بــإعالن مســبب فحــواه أن الطلــب الــدولي يتمشــى مــع شــرط وحــدة االختــراع أو أن مقــدار الرســوم اإلضــافية 

إدارة البحـث الـدولي. فـإذا رأت أن الـتحفظ للمراجعة مؤلفة فـي إطـار المطلوب باهظ. وتفحص التحفظ هيئة 
ه مـــا يبــرره، أمـــرت بــرّد الرســـوم اإلضــافية كليـــا أو جزئيـــا لمــودع الطلـــب. وبنــاء علـــى التمــاس مـــن مـــودع لــ

الطلب، يبلَّغ نص التحفظ ونص القرار المتخذ بشأنه للمكاتب المعينة، مع تقرير البحث الـدولي. ويجـب أن 
 .22 ى المادةيقدم مودع الطلب ترجمة لنص تحفظه مع ترجمة الطلب الدولي المطلوبة بناء عل

ة المشـار إليهــا فـي الفقـرة (ج) الموظــف الـذي اتخـذ القــرار مراجعـهيئــة اليجـوز أن تضـم  (د)
 .، على أال تقتصر عليهموضع التحفظ

(ج)  يجوز إلدارة البحث الـدولي أن تفـرض علـى فحـص الـتحفظ المشـار إليـه فـي الفقـرة (ه)
الــتحفظ المطلــوب، فــي غضــون المهلــة المنصــوص تســديد رســم لهــا أو لفائــدتها. وٕاذا لــم يســدد المــودع رســم 

"، يعتبر الـتحفظ كمـا لـو لـم يكـن وتعلـن إدارة البحـث الـدولي ذلـك. وٕاذا رأت هيئـة 3"40.1 عليها في القاعدة
 (ج) أن التحفظ له كل ما يبرره ُيرد رسم التحفظ إلى المودع. المراجعة المشار إليها في الفقرة

 41القاعدة 
 نيف سابقمراعاة نتائج بحث وتص

 12.4مراعاة نتائج بحث سابق في حال عريضة قدِّمت بموجب القاعدة  41.1

، أن تراعــي إدارة البحــث الــدولي نتــائج بحــث ســابق 4.12فــي حــال الــتمس المــودع، وفقــا للقاعــدة 
 :1(ثانيا)12وامتثل ألحكام القاعدة 

ذاته الذي يعمل بصفته وأجرت البحث السابق إدارة البحث الدولي ذاتها أو أجراه المكتب  "1"
إدارة للبحــث الــدولي، فــإن علــى إدارة البحــث الــدولي أن تراعــي فــي حــدود اإلمكــان تلــك النتــائج عنــد إجــراء 

 البحث الدولي؛



 

 )2018يوليو  1من (نص نافذ اعتبارا الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات 

80 

وأجــرت البحــث الســابق إدارة أخــرى للبحــث الــدولي أو أجــراه مكتــب غيــر ذاك الــذي يعمــل  "2"
 ي أن تراعي تلك النتائج عند إجراء البحث الدولي.بصفته إدارة للبحث الدولي، جاز إلدارة البحث الدول

 مراعاة نتائج بحث وتصنيف سابق في الحاالت األخرى 2.41

فـــي حـــال طولـــب، فـــي طلـــب دولـــي، بأولويـــة طلـــب ســـابق أو أكثـــر أجـــرت بشـــأنه إدارة  ) أ (
بحثـا سـابقا، تعـين البحث الدولي ذاتها أو أجرى بشأنه المكتب ذاته الذي يعمل بصـفته إدارة للبحـث الـدولي 

 على إدارة البحث الدولي أن تراعي قدر اإلمكان تلك النتائج عند إجراء البحث الدولي.

في حال أرسل مكتب تسلم الطلبات إلى إدارة البحث الدولي صورة عن نتائج أي بحـث  (ب)
إلدارة البحـث ) أو كانـت هـذه الصـورة متاحـة ج(أ) أو (2(ثانيـا)23سابق أو تصنيف سابق بموجـب القاعـدة 

الــدولي بالشــكل والطريقــة التــي تقبلهمــا، مــثال مــن مكتبــة رقميــة، جــاز إلدارة البحــث الــدولي أن تراعــي تلــك 
 النتائج عند إجراء البحث الدولي.

 42القاعدة 
 المهلة المحددة إلعداد البحث الدولي

 المهلة المحددة إلعداد البحث الدولي 42.1

)(أ) ثالثـة أشـهر 2(17دولي أو اإلعالن المشار إليه فـي المـادة تكون مهلة إعداد تقرير البحث ال
اعتبــارا مــن تســلم إدارة البحــث الــدولي لصــورة عــن البحــث أو تســعة أشــهر اعتبــارا مــن تــاريخ األولويــة، مــع 

 األخذ بالمهلة التي تنقضي آخر األمر.

 43القاعدة 
 تقرير البحث الدولي

 التعيينات 43.1

ــد ــِرد فــي تقريــر البحــث ال ــه َي ــدولي التــي وضــعته ببيــان اســمها. ويــرد في ولي تحديــد إدارة البحــث ال
 كذلك تحديد الطلب الدولي ببيان رقمه واسم المودع وتاريخ اإليداع الدولي.

 التواريخ 43.2

يــؤرَّخ تقريــر البحــث الــدولي، ويبــيَّن فيــه تــاريخ إنجــاز البحــث الــدولي بالفعــل. كمــا يبــيَّن فيــه تــاريخ 
يطالــب بأولويتــه أو تـــاريخ إيــداع أقـــدم طلــب إذا تعــددت الطلبـــات موضــع المطالبـــة  إيــداع أي طلــب ســـابق

 باألولوية.

 التصنيف 43.3

يبيَّن في تقرير البحث الدولي الصنف الذي ينتمي إليه االختـراع تبعـا للتصـنيف الـدولي  ( أ )
 للبراءات على األقل.

 ُتجري إدارة البحث الدولي هذا التصنيف. (ب)
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 اللغة 43.4

)(أ) باللغـة 2(17جب وضع كل تقرير عن البحـث الـدولي وكـل إعـالن صـادر بنـاء علـى المـادة ي
 شرط ما يلي: التي ينشر بها الطلب الدولي المتعلق بهما،

(ب)، 23.1إذا أرســـلت ترجمـــة للطلـــب الـــدولي إلـــى لغـــة أخـــرى بنـــاء علـــى القاعـــدة  "1"
)(أ) بلغــة تلــك الترجمــة إن 2(17 علــى المــادةجــاز أن يكــون تقريــر البحــث الــدولي وأي إعــالن مقــدم بنــاء 

 رغبت إدارة البحث الدولي في ذلك؛

ــدولي لينشــر بلغــة ترجمــة مقدمــة بنــاء علــى القاعــدة  "2" وال  12.4إذا كــان الطلــب ال
)(أ) 2(17 تقبلها إدارة البحث الدولي، جاز أن يكون تقرير البحث الدولي وأي إعالن مقدم بناء على المـادة

 (أ) إن رغبت اإلدارة في ذلك.48.3 ة تقبلها تلك اإلدارة ولغة النشر المشار إليها في القاعدةبلغة تكون لغ

 النصوص المستشهد بها 43.5

 يستشهد في تقرير البحث الدولي بالوثائق التي تعد ذات صلة بالموضوع. ( أ )

 تحدد طريقة تحديد كل وثيقة مستشهد بها في التعليمات اإلدارية. (ب)

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

تـــذكر النصـــوص المستشـــهد بهـــا التـــي ال تتعلـــق بكـــل المطالـــب باالتصـــال بالمطلـــب أو  (د)
 بالمطالب التي تتعلق بها.

إذا كانـــــت بعـــــض مقـــــاطع الوثيقـــــة المستشـــــهد بهـــــا ذات صـــــلة أو ذات صـــــلة خاصـــــة  (ه)
لمقـاطع، مـثال، ببيـان الصـفحة أو العمـود أو األسـطر التـي ورد فيهـا المقطـع بالموضوع، وجـب تحديـد هـذه ا

المعني. وٕاذا كانت الوثيقة كلها ذات صلة بالموضوع وبعـض المقـاطع منهـا ذات صـلة خاصـة بالموضـوع، 
 وجب تحديد هذه المقاطع إال إذا كان ذلك صعبا.

 مجاالت البحث 43.6

أجـري موز التصنيف في تقرير البحث الدولي. وٕاذا يجب تحديد مجاالت البحث بوساطة ر  ( أ )
هــذا التحديــد علــى أســاس تصــنيف خــالف التصــنيف الــدولي للبــراءات، وجــب علــى إدارة البحــث الــدولي أن 

 تنشر التصنيف المستعمل.

إذا تناول البحث الدولي البراءات أو شهادات المخترعين أو شـهادات المنفعـة أو نمـاذج  (ب)
ت أو الشهادات اإلضافية أو شهادات المخترعين اإلضافية أو شـهادات المنفعـة اإلضـافية المنفعة أو البراءا

اللغــات غيــر أو الطلبــات المنشــورة ألي مــن ســندات الحمايــة الســابقة والمتعلقــة بــبعض الــدول أو الفتــرات أو 
ــائق كمــا هــو محــدد فــي القاعــدة  ريــر البحــث تق ، وجــب أن يــرد فــي34الــواردة فــي الحــد األدنــى لمجموعــة الوث

الــدولي تحديــد نــوع الوثــائق والــدول والفتــرات واللغــات التــي يتناولهــا البحــث الــدولي كلمــا كــان ذلــك ممكنــا. 
 ".2"2وألغراض تطبيق هذه الفقرة، ال تطبق المادة 
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أن  إذا استند البحث الدولي إلى إحدى قواعـد البيانـات اإللكترونيـة أو اشـتمل عليهـا، جـاز (ج)
حــث الــدولي اســم تلــك القاعــدة، ومصــطلحات البحــث المســتعملة كلمــا كــان ذلــك ممكنــا يبــين فــي تقريــر الب

 ومفيدا للغير.

43.6P(ثانيا)
P النظر في تصحيح األخطاء السافرة 

تأخذ إدارة البحث الدولي بعين االعتبار أي تصـحيح لخطـأ سـافر مصـرح بـه بنـاء علـى  ( أ )
البحــث الــدولي، ويــرد بيــان التصــحيح فــي تقريــر البحــث (ب)، ألغــراض  ، شــرط مراعــاة الفقــرة91.1 القاعــدة
 الدولي.

ال تكون إدارة البحث الدولي ملزمة بأن تأخذ باعتبارهـا تصـحيحا لخطـأ سـافر ألغـراض  (ب)
البحــث الــدولي إذا صــرحت تلــك اإلدارة بــذلك أو أخطــرت بــه، حســب مــا يقتضــي الحــال، بعــد أن تكــون قــد 

وفي هذه الحال، يرد بيان ذلك في التقريـر إن أمكـن، وٕاال فـإن إدارة شرعت في إعداد تقرير البحث الدولي. 
البحـــث الـــدولي تخطـــر المكتـــب الـــدولي بـــذلك ويباشـــر المكتـــب الـــدولي اإلجـــراءات المنصـــوص عليهـــا فـــي 

 التعليمات اإلدارية.

 مالحظات بخصوص وحدة االختراع 43.7

ذكــر ذلــك فــي تقريــر البحــث  إذا دفــع مــودع الطلــب رســوما إضــافية مقابــل البحــث الــدولي، وجــب
ـــــراع الرئيســـــي فقـــــط أو االختراعـــــات فقـــــط (المـــــادة  ـــــدولي بخصـــــوص االخت ـــــدولي. وٕاذا أجـــــري البحـــــث ال ال

)(أ))، وجـــب أن يـــرد فـــي تقريـــر البحـــث الـــدولي تحديـــد أجـــزاء الطلـــب الـــدولي التـــي تناولهـــا البحـــث 3(17
 واألجزاء التي لم يتناولها.

 الموظف المصرح له 43.8

في تقرير البحث الدولي اسم موظف إدارة البحث الدولي المسؤول عـن إعـداد ذلـك  يجب أن يبين
 التقرير.

 عناصر إضافية 43.9

يجب أال يشتمل تقرير البحث الدولي على أي عنصر خـالف العناصـر الـوارد ذكرهـا فـي القواعـد 
ـــى  43.1(ب) و(ج) ومـــن 33.1 ـــى  43.5ومـــن  43.3إل ـــه  44.2و 43.8إل ـــان المشـــار إلي فـــي المـــادة والبي
)(ب). على أنه يجـوز أن تسـمح التعليمـات اإلداريـة بـأن تـدرج فـي تقريـر البحـث الـدولي أي عناصـر 2(17

إضــافية محــددة فــي تلــك التعليمــات. ويجــب أال يشــتمل تقريــر البحــث الــدولي علــى أي تعبيــر عــن الــرأي أو 
 التفكير أو الحجج أو الشرح، وأال تسمح التعليمات اإلدارية بذلك.

 الشكل 43.10

 تحدد الشروط المادية لشكل تقرير البحث الدولي في التعليمات اإلدارية.
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43Pالقاعدة 

 (ثانيًا)

Pالرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي 

43P

(ثانيًا)
P1 الرأي المكتوب 

تقريـر  فيـه يلـي، فـي الوقـت ذاتـه الـذي تعـد تعد إدارة البحث الدولي رأيًا مكتوبًا بشأن ما ( أ )
 ):ثانياً .ب(69.1وشرط مراعاة القاعدة  )(أ)2(17 أو اإلعالن المشار إليه في المادة البحث الدولي

مــــا إذا كــــان االختــــراع المطالــــب بــــه، فــــي ظــــاهره، جديــــدًا وينطــــوي علــــى نشــــاط  "1"
 ابتكاري (أي ليس بديهيًا) وقابًال للتطبيق في الصناعة؛

الالئحــة التنفيذيــة فــي مــا إذا كــان الطلــب الــدولي يســتوفي شــروط المعاهــدة وهــذه  "2"
 حدود ما تتحقق منه إدارة البحث الدولي.

 ويكون الرأي المكتوب مصحوبًا أيضًا بما تنص عليه هذه الالئحة التنفيذية من مالحظات أخرى.

) والقواعـد 3) و(2(35) و6) إلـى (2(33ألغراض إعداد الرأي المكتوب، تطبق المـواد  (ب)
(أ) 70.5" و2"70.4و 70.3(ب) و(د) و70.2و 67و 66.7وه) (66.1و 65و 64و(ثانيــــــا) 43.6و 43.4
 يلزم من تبديل. (أ) مع ما70.15و 70.14و 70.12و 70.10إلى  70.6و

يحتـوي الـرأي المكتـوب علـى إخطـار يعلـم مــودع الطلـب بـأن الـرأي المكتـوب يعتبـر رأيــًا  (ج)
(ثانيـًا)(أ) ولكـن 66.1بناء علـى القاعـدة (أ)، 66.2مكتوبًا إلدارة الفحص التمهيدي الدولي ألغراض القاعدة 

(ثانيًا)(ب)، في حال طلب الفحص التمهيدي الدولي. ويكـون مـودع الطلـب، فـي 66.1شرط مراعاة القاعدة 
تلـك الحالــة، مـدعوًا إلــى تقــديم رد مكتـوب مــع مــا يناسـب مــن تعـديالت إلــى تلــك اإلدارة قبـل انقضــاء المهلــة 

 (أ).1.ًا)(ثاني54المنصوص عليها في القاعدة 

 44القاعدة 
 إرسال تقرير البحث الدولي والرأي المكتوب، الخ.

 صور عن التقرير أو عن اإلعالن والرأي المكتوب 44.1

ترسل إدارة البحث الدولي صورة عن تقرير البحث الدولي أو عن اإلعالن المشار إليه في المـادة 
ــًا)43 دةالــرأي المكتــوب المعــّد بنــاء علــى القاعــوصــورة عــن  )(أ)2(17 فــي اليــوم ذاتــه إلــى كــل مــن  1(ثاني

 المكتب الدولي ومودع الطلب.

 االسم أو الملخص 44.2

يجــب أن يــذكر فـــي تقريــر البحــث الـــدولي أن إدارة البحــث الــدولي توافـــق علــى االســم والملخـــص 
المقـــدمين مـــن مـــودع الطلـــب، أو يجـــب أن يرفـــق بـــالتقرير االســـم والملخـــص أو أحـــدهما ممـــا وضـــعته إدارة 

 .38و 37لبحث الدولي بناء على القاعدتين ا
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 صور عن الوثائق المستشهد بها 44.3

) في أي وقت كان خالل سـبع سـنوات 3(20يجوز تقديم الطلب المشار إليه في المادة  ( أ )
 من تاريخ اإليداع الدولي للطلب الدولي الذي يتعلق به تقرير البحث الدولي.

ـــدولي أن  (ب) ـــْن أرســـل إليهـــا الطلـــب (المـــودع أو المكتـــب يجـــوز إلدارة البحـــث ال تطالـــب َم
المعّين) بدفع نفقات إعداد الصـور وٕارسـالها بالبريـد. ويحـدد مقـدار هـذه النفقـات فـي االتفاقـات المشـار إليهـا 

 )(ب) والمعقودة بين إدارات البحث الدولي والمكتب الدولي.3(16في المادة 

 [تحذف] (ج)

أن تعهد بالمهمات المشار إليها في الفقـرتين (أ) و(ب) إلـى يجوز إلدارة البحث الدولي  (د)
 أي هيئة أخرى، على أن تكون مسؤولة أمامها.

44Pالقاعدة 

(ثانيًا)
P 

 التقرير التمهيدي الدولي إلدارة البحث الدولي
 عن األهلية للبراءة

44P

(ثانيًا)
P1  إرسال التقرير إلى المودع –إصدار التقرير 

تقريرًا نيابة عن إدارة البحث الدولي (ويشار إليه في هذه القاعدة يصدر المكتب الدولي  ( أ )
(أ)، مـا لـم يعـد تقريـر عـن الفحـص 1(ثانيـًا)43باصطالح "التقرير") بشأن المسائل المشار إليها في القاعدة 

التمهيدي الدولي أو يكن من المعتزم إعداده. ويكون محتوى التقرير هو ذاتـه محتـوى الـرأي المكتـوب المعـد 
 .1(ثانيًا)43بناء على القاعدة 

يكون عنوان التقرير "التقرير التمهيـدي الـدولي بشـأن األهليـة للبـراءة (الفصـل األول مـن  (ب)
معاهــدة التعــاون بشــأن البــراءات)" مــع بيــاٍن فحــواه أن التقريــر صــادر بنــاء علــى هــذه القاعــدة عــن المكتــب 

 الدولي نيابة عن إدارة البحث الدولي.

كتب الدولي نسخة عن التقرير الصادر بناء على الفقرة (أ) إلـى مـودع الطلـب يرسل الم (ج)
 في أقرب فرصة.

44P

(ثانيًا)
P2 تحويل التقرير إلى المكاتب المعينة 

ل المكتب الدولي التقرير الصادر بناء على القاعدة  ( أ ) إلى كل مكتـب مـن  1(ثانيًا)44يحوِّ
 شهرًا من تاريخ األولوية. 30، على أال يكون ذلك قبل انقضاء 1(ثانيًا)93 المكاتب المعينة وفقًا للقاعدة

ـــى المـــادة  (ب) ـــاء عل ـــة بن ـــب المعين ـــى أحـــد المكات ـــب التماســـًا صـــريحًا إل ـــدم مـــودع الطل إذا ق
القاعـدة )، حّول المكتب الدولي نسخة عن الرأي المكتوب الذي أعدته إدارة البحث الدولي بنـاء علـى 2(23
 المكتب في أقرب فرصة بناء على التماس من ذلك المكتب أو من مودع الطلب.إلى ذلك  1(ثانيًا)43
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44P

(ثانيًا)
P3 الترجمة لفائدة المكاتب المعينة 

بلغــة خــالف اللغــة الرســمية أو  1(ثانيــًا)44فــي حــال صــدور تقريــر بنــاء علــى القاعــدة  ( أ )
إلـى  ة أن تطالب بترجمـة للتقريـرإحدى اللغات الرسمية للمكتب الوطني ألية دولة معينة، جاز لتلك الدول

 اللغة اإلنكليزية. ويخطر المكتب الدولي بأية مطالبة من ذلك القبيل لينشره في الجريدة في أقرب فرصة.

إذا كانـت الترجمــة مطلوبـة بنــاء علـى الفقــرة (أ)، وجـب إعــدادها بمعرفـة المكتــب الــدولي  (ب)
 أو تحت مسؤوليته.

الترجمة إلى أي مكتب معين مهتم وٕالى مـودع الطلـب يرسل المكتب الدولي نسخة عن  (ج)
 في الوقت ذاته الذي يرسل فيه التقرير إلى ذلك المكتب.

إلـى اللغـة اإلنكليزيـة بمعرفـة  1(ثانيـًا)43يترجم الرأي المكتوب المعـد بنـاء علـى القاعـدة  (د)
علـى التمـاس (ب)، بنـاء 2يـًا)(ثان44المكتب الدولي أو تحت مسؤوليته، في الحالة المشار إليها في القاعدة 

المعنـي فـي  من المكتب المعين المعني. ويرسل المكتـب الـدولي نسـخة عـن الترجمـة إلـى المكتـب المعـين
 غضون شهرين من تاريخ تسلم التماس الترجمة، ويرسل نسخة إلى مودع الطلب في الوقت ذاته.

44P

(ثانيًا)
P4 مالحظات عن الترجمة 

مالحظــات كتابيــة بشــأن صــحة الترجمــة المشــار إليهــا فــي القاعــدة يجــوز لمــودع الطلــب أن يعــد 
ـــًا)44 ـــى كـــل مكتـــب مـــن المكاتـــب المعينـــة 3(ثاني (ب) أو (د)، علـــى أن يرســـل نســـخة عـــن المالحظـــات إل

 المهتمة وٕالى المكتب الدولي.

 45القاعدة 
 ترجمة تقرير البحث الدولي

 اللغات 45.1

)(أ) إلـى اإلنكليزيـة إن لـم 2(17المشـار إليهـا فـي المـادة تترجم تقارير البحـث الـدولي واإلعالنـات 
 تكن محررة بهذه اللغة.

45Pالقاعدة 

(ثانيا)
P 

 البحوث اإلضافية الدولية

45P

(ثانيا)
P1 التماس البحث اإلضافي 

شــــهرا اعتبــــارا مــــن تــــاريخ  22يجــــوز للمــــودع أن يلــــتمس، فــــي أي وقــــت قبــــل انقضــــاء  ( أ )
بشأن الطلب الدولي من قبل إدارة البحث الدولي المختصـة بـذلك وفقـا  األولوية، إجراء بحوث إضافية دولية

 . ويجوز تقديم ذلك االلتماس فيما يتعلق بأكثر من إدارة واحدة مختصة.9(ثانيا)45للقاعدة 

ــدولي  (ب) ــّدم االلتمــاس بنــاء علــى الفقــرة (أ) ("التمــاس البحــث اإلضــافي") إلــى المكتــب ال يق
 ويبّين فيه ما يلي:
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المـــودع وعنوانـــه واســـم الوكيـــل (إن وجـــد) وعنوانـــه واســـم االختـــراع وتـــاريخ اســـم  "1"
 اإليداع الدولي ورقم الطلب الدولي؛

إدارة البحـــث الـــدولي الملـــتمس منهـــا إجـــراء البحـــث اإلضـــافي الـــدولي ("اإلدارة  "2"
 المحدَّدة للبحث الدولي")؛

أّي ترجمة مقّدمـة إلـى  إذا كان الطلب الدولي مودعا بلغة ال تقبلها تلك اإلدارة، "3"
 تشّكل أساس البحث اإلضافي الدولي. 12.4أو  12.3مكتب تسلم الطلبات بناء على القاعدة 

 يكون التماس البحث اإلضافي مصحوبا بما يلي، عند االقتضاء: (ج)

إذا كانـــت اإلدارة المحـــدَّدة للبحـــث اإلضـــافي ال تقبـــل ال اللغـــة التـــي أودع بهـــا  "1"
، ترجمة الطلب الـدولي إلـى 12.4أو  12.3الترجمة (إن وجدت) التي قدِّمت وفقا للقاعدة الطلب الدولي وال 

 لغة تقبلها تلك اإلدارة؛

ومن المستحسن تقديم صورة من الكشف التسلسلي في شكل إلكتروني يسـتوفي  "2"
 ي تقتضي ذلك.المعيار المنصوص عليه في التعليمات اإلدارية، إذا كانت اإلدارة المحدَّدة للبحث اإلضاف

إذا رأت إدارة البحــث الــدولي أن الطلــب الــدولي ال يســتوفي شــرط وحــدة االختــراع، جــاز  (د)
واحـد مـن علـى البحـث اإلضـافي الـدولي قصـر أن يشار في التماس البحث اإلضافي إلى رغبة المودع فـي 

 )(أ).3(17ه في المادة االختراعات التي تحّددها إدارة البحث الدولي خالف االختراع الرئيسي المشار إلي

 يعتبر التماس البحث اإلضافي كما لو لم يقّدم ويعلن المكتب الدولي ذلك: (ه)

 إذا استلم بعد انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة (أ)؛ "1"

أو إذا لـــم تـــذكر اإلدارة المحـــدَّدة للبحـــث اإلضـــافي، فـــي االتفـــاق المطبـــق وفقـــا  "2"
ــــــا للقاعــــــدة )(ب)، اســــــتعدادها 3(16للمــــــادة  ــــــذلك وفق ــــــم تكــــــن مختصــــــة ب ــــــك البحــــــوث أو إذا ل إلجــــــراء تل

 (ب).9(ثانيا)45

45P

(ثانيا)
P2  ضافياإلالمعالجة للبحث رسم 

يخضـــع التمـــاس البحـــث اإلضـــافي لرســـم يســـّدد لفائـــدة المكتـــب الـــدولي ("رســـم المعالجـــة  ( أ )
 للبحث اإلضافي") كما هو محّدد في جدول الرسوم.

للبحث اإلضافي بالعملة التي يحّدد بها الرسم في جدول الرسوم أو يسّدد رسم المعالجة  (ب)
بأية عملة أخرى يقّررها المكتب الدولي. ويكون المبلغ بتلك العملة األخرى معادال للمبلغ المحّدد فـي جـدول 

 الرسوم، بال كسور وكما يحّدده المكتب الدولي، وينشر في الجريدة الرسمية.

بحــث اإلضــافي لفائــدة المكتــب الــدولي فــي غضــون شــهر اعتبــارا يســّدد رســم المعالجــة لل (ج)
مـــن تـــاريخ اســـتالم التمـــاس البحـــث اإلضـــافي. ويكـــون المقـــدار المســـتحق هـــو المقـــدار المطبـــق فـــي تـــاريخ 

 التسديد.
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يـــرّد المكتـــب الـــدولي رســـم المعالجـــة للبحـــث اإلضـــافي إلـــى المـــودع إذا ُســـحب الطلـــب  (د)
بنـــاء علـــى  حب التمـــاس البحـــث اإلضـــافي أو اعتبـــر كمـــا لـــو لـــم يقـــّدمالـــدولي أو اعتبـــر مســـحوبا أو إذا ُســـ

" إلـى اإلدارة 4" إلـى "1(ه)"4(ثانيـا)45، قبل إرسال الوثائق المشار إليها في القاعدة (ه)1(ثانيا)45 القاعدة
 المحدَّدة للبحث اإلضافي.

45P

(ثانيا)
P3  ضافياإلالبحث رسم 

الــدولي التــي تجــري البحــوث اإلضــافية الدوليــة أن يجــوز لكــل إدارة مــن إدارات البحــث  ( أ )
 تطالب مودع الطلب بتسديد رسم لفائدتها ("رسم البحث اإلضافي") مقابل إجراء ذلك البحث.

مـع (ه) (ب) إلـى 16.1يحّصل المكتب الدولي رسـم البحـث اإلضـافي. وتطبَّـق القاعـدة  (ب)
 ما يلزم من تبديل.

حث اإلضافي والمقدار المستحق، تطبَّق أحكـام القاعـدة بالنسبة إلى مهلة تسديد رسم الب (ج)
 (ج) مع ما يلزم من تبديل.2(ثانيا)45

يـــرّد المكتـــب الـــدولي رســـم البحـــث اإلضـــافي إلـــى المـــودع إذا ُســـحب الطلـــب الـــدولي أو  (د)
بنــــــاء علــــــى  اعتبــــــر مســــــحوبا أو إذا ُســــــحب التمــــــاس البحــــــث اإلضــــــافي أو اعتبــــــر كمــــــا لــــــو لــــــم يقــــــّدم

، قبــــــل إرســـــال الوثــــــائق المشــــــار إليهـــــا فــــــي القاعــــــدة )د(4(ثانيــــــا)45 أو القاعـــــدة(ه) 1يــــــا)(ثان45 القاعـــــدة
 لبحث اإلضافي.غراض ا" إلى اإلدارة المحدَّدة أل4" إلى "1(ه)"4(ثانيا)45

ـــرّد اإلدارة المحـــدَّدة أل (ه) ـــي الحـــدود غـــراض ات لبحـــث اإلضـــافي رســـم البحـــث اإلضـــافي، ف
)(ب)، إذا اعتبــر التمــاس 3(16المطّبــق وفقــا للمــادة االتفــاق فــي المســموح بهــا والشــروط المنصــوص عليهــا 

قبــل أن تشــرع فــي البحــث اإلضــافي (ز)، 5(ثانيــا)45 القاعــدة بنــاء علــىالبحــث اإلضــافي كمــا لــو لــم يقــّدم 
 (أ).5(ثانيا)45الدولي وفقا للقاعدة 

45P

(ثانيا)
P4  وتصــحيح أوجــه الــنقص والتــأخير فــي تســديد الرســوم  اإلضــافيالتحّقــق مــن التمــاس البحــث

 اإلدارة المحددة ألغراض البحث اإلضافيواإلرسال إلى 

يتحقق المكتب الدولي، في أقرب فرصة بعد استالم التماس البحث اإلضافي، من أن أنه  ( أ )
لى تصـحيح " ويدعو مودع الطلب إ1(ب) و(ج)"1(ثانيا)45يستوفي الشروط المنصوص عليها في القاعدة 

 أية أوجه نقص في غضون مهلة تسري مدة شهر اعتبارا من تاريخ الدعوة.

فــي حــال تبــّين للمكتــب الــدولي، مــع حلــول تــاريخ اســتحقاق الرســوم بنــاء علــى القاعــدتين  (ب)
(ج)، أن رســـم المعالجـــة للبحـــث اإلضـــافي ورســـم البحـــث اإلضـــافي لـــم يســـدَّدا 3(ثانيـــا)45(ج) و2(ثانيـــا)45

يــدعو مــودع الطلــب إلــى أن يســّدد إليــه المقــدار المطلــوب لتغطيــة الرســمين إلــى جانــب الرســم  بالكامــل، فإنــه
 عن الدفع المتأخر وفقا للفقرة (ج)، في غضون مهلة تسري مدة شهر اعتبارا من تاريخ الدعوة.

ُيفرض على الرسوم المسّددة استجابة لدعوة موجهة بناء على الفقرة (ب) تسديد رسم عـن  (ج)
 ٪ من رسم المعالجة للبحث اإلضافي.50المتأخر للمكتب الدولي ولفائدته يكون مقداره الدفع 
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إذا لم يقّدم المودع التصحيح المطلوب أو لم يسّدد المقدار الكامل للرسوم المسـتحقة، بمـا  (د)
، اعتبـر فيها الرسم عن الدفع المتأخر، قبل انقضاء المهلة المطبقـة بموجـب الفقـرة (أ) أو (ب) علـى التـوالي

 كما لو لم يقّدم وأعلن المكتب الدولي ذلك وأخطر المودع بذلك. ضافيالتماس البحث اإل

" 1(ب) و(ج)"1(ثانيــــــــــــا)45إذا رأى المكتــــــــــــب الــــــــــــدولي اســــــــــــتيفاء شــــــــــــروط القاعــــــــــــدة   (ه)
(ج)، تعــّين عليــه، فــي أقــرب فرصــة ولكــن لــيس قبــل تــاريخ اســتالمه لتقريــر 3(ثانيــا)45(ج) و2(ثانيــا)45و

شـــهرا اعتبــارا مـــن تــاريخ األولويـــة، مــع األخـــذ بالتــاريخ الـــذي يـــأتي أوال، أن  17دولي أو انقضــاء البحــث الـــ
 نسخة عن ما يلي: ضافييرسل إلى اإلدارة المحدَّدة للبحث اإل

 ؛ضافيالتماس البحث اإل "1"

 الطلب الدولي؛ "2"

 "؛2(ج)"1(ثانيا)45أي كشف تسلسلي مقدَّم وفقا للقاعدة  "3"

" وتســـتخدم 1(ج)"1.(ثانيـــا)45أو  12.4أو  12.3ة مقدَّمـــة وفقـــا للقاعـــدة أيـــة ترجمـــ "4"
 الدولي؛ ضافيكأساس للبحث اإل

 وفي الوقت ذاته أو في أقرب فرصة بعد أن يستلمها المكتب الدولي الحقا:

 ؛1(ثانيا)43تقرير البحث الدولي والرأي المكتوب المعّد وفقا للقاعدة  "5"

البحـث الـدولي إلـى دفـع رسـوم إضـافية المشـار إليهـا فـي المـادة أية دعوة مـن إدارة  "6"
 )(أ)؛3(17

(ج) والقـــرار الصـــادر بشـــأنه مـــن هيئـــة 40.2أي تحفـــظ مـــن المـــودع وفقـــا للقاعـــدة  "7"
 المراجعة المؤلفة في إطار إدارة البحث الدولي.

المكتــوب المشــار إليــه ، يتــرَجم الــرأي ضــافيبنــاء علــى التمــاس اإلدارة المحــدَّدة للبحــث اإل  (و)
" إلـــى اللغـــة اإلنكليزيـــة إن لـــم يكـــن بتلـــك اللغـــة أو بلغـــة أخـــرى تقبلهـــا تلـــك اإلدارة، بمعرفـــة 5(ه)"فـــي الفقـــرة 

المكتب الدولي أو تحت مسؤوليته. ويرسل المكتب الدولي نسخة عـن الترجمـة إلـى تلـك اإلدارة فـي غضـون 
 إلى مودع الطلب في الوقت ذاته.شهرين من تاريخ تسلم التماس الترجمة ويرسل نسخة 

45P

(ثانيا)
P.5  الدولي وأساسه ونطاقه اإلضافيبدء البحث 

يتعــّين علــى اإلدارة المحــدَّدة للبحــث اإلضــافي أن تبــدأ البحــث اإلضــافي الــدولي فــي أقــرب  ( أ )
لـإلدارة تأجيـل "، علـى أنـه يجـوز 4" إلـى "1(ه)"4(ثانيـا)45فرصة بعـد اسـتالم الوثـائق المحـّددة فـي القاعـدة 

" أو حتـى 5(ه)"4(ثانيا)45بدء البحث اإلضافي الدولي إلى حين استالم الوثائق المحددة أيضا في القاعدة 
 شهرا من تاريخ األولوية إن أرادت، مع األخذ بالتاريخ الذي يأتي أوال. 22انقضاء 

مـة المشـار يجرى البحث اإلضـافي الـدولي علـى أسـاس الطلـب الـدولي كمـا أودع أو الترج (ب)
"، مــــع مراعــــاة تقريــــر البحــــث الــــدولي والــــرأي 1(ج)"1(ثانيــــا)45" أو 3(ب)"1(ثانيــــا)45إليهــــا فــــي القاعــــدة 

 إذا أتيحــا لــإلدارة المحــدَّدة للبحــث اإلضــافي قبــل أن تبــدأ البحــث. 1.(ثانيــا)43المكتــوب المعــّد وفقــا للقاعــدة 
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 ضـافي(ب)، جـاز أن يقتصـر البحـث اإل1ثانيـا)(43بيانـا وفقـا للقاعـدة  ضافيوٕاذا تضّمن التماس البحث اإل
(د) وأجزاء الطلـب الـدولي المتصـلة بـذلك 1(ثانيا)45الدولي على االختراع الذي يحّدده المودع وفقا للقاعدة 

 االختراع.

 39و 33و 1(ثالثـا)13) والقواعـد 2(17ألغراض البحث اإلضافي الـدولي، تطبـق المـادة  (ج)
 مع ما يلزم من تبديل.

كان تقرير البحث الدولي متاحا لإلدارة المحدَّدة للبحـث اإلضـافي الـدولي قبـل أن تبـدأ إذا  (د)
البحث وفقا للفقرة (أ)، جاز لتلك اإلدارة أن تستثني من البحث اإلضافي الدولي أية مطالب لم تكن موضـع 

 البحث الدولي.

)(أ) وكــان ذلــك 2(17إذا أصــدرت إدارة البحــث الــدولي اإلعــالن المشــار إليــه فــي المــادة   )(ه
قبــل أن تبــدأ البحــث وفقــا للفقــرة (أ)، جــاز لتلــك اإلدارة أن  ضــافياإلعــالن متاحــا لــإلدارة المحــدَّدة للبحــث اإل

ــة أن تعلــن ذلــك فــي أقــرب  ضــافيتقــّرر عــدم إعــداد تقريــر البحــث اإل ــدولي، وتعــّين عليهــا فــي تلــك الحال ال
 فرصة وأن تخطر المودع والمكتب الدولي بذلك.

جــب أن يشــمل البحــث اإلضــافي الــدولي علــى األقــل الوثــائق المبّينــة لــذلك الغــرض فــي ي  (و)
 )(ب).3(16االتفاق المطبق بناء على المادة 

تمامـــــا لبحـــــث اإلضـــــافي أن إجـــــراء البحـــــث مســـــتبعد غـــــراض اإذا رأت اإلدارة المحـــــدَّدة أل (ز)
) كمـا 2(17 يد مشار إليه في المادةخالف تقي (أ)،9(ثانيا)45بموجب تقييد أو شرط مشار إليه في القاعدة 

تعـّين اعتبـار التمـاس البحـث اإلضـافي كمـا لـو لـم يقـدَّم وتعـّين  )،ج(9(ثانيـا)45 هي مطبقة بموجب القاعدة
 على اإلدارة أن تعلن ذلك وأن تخطر المودع والمكتب الدولي بذلك في أقرب فرصة.

، وفقــا لتقييــد أو شــرط مشــار أن تقــرر يجــوز لــإلدارة المحــددة ألغــراض البحــث اإلضــافي (ح)
بـين ذلـك فـي تقريـر ت، على أن صر البحث على بعض المطالب فقطتق(أ)، أن ي9(ثانيا)45 إليه في القاعدة

 البحث الدولي اإلضافي.

45P

(ثانيا)
P6 وحدة االختراع 

أن الطلــــب الــــدولي ال يســــتوفي شــــرط وحــــدة  ضــــافيإذا رأت اإلدارة المحــــّددة للبحــــث اإل ( أ )
 االختراع، تعّين عليها ما يلي:

الــــدولي بشــــأن أجــــزاء الطلــــب المتصــــلة بــــاالختراع  ضــــافيإعــــداد تقريــــر البحــــث اإل "1"
 المذكور أوال في المطالب ("االختراع الرئيسي")؛

يــد إخطــار المــودع برأيهــا أن الطلــب الــدولي ال يســتوفي شــرط وحــدة االختــراع وتحد "2"
 أسباب ذلك الرأي؛

إطـــــالع المـــــودع علـــــى إمكانيـــــة التقـــــّدم، فـــــي غضـــــون المهلـــــة المشـــــار إليهـــــا فـــــي  "3"
 (ج)، بالتماس لمراجعة الرأي. الفقرة
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عند النظر في مدى استيفاء الطلب الدولي لشرط وحـدة االختـراع، يتعـين علـى اإلدارة أن  (ب)
 ضـافي" قبـل أن تبـدأ البحـث اإل7" و"6(ه)"4(ثانيـا)45 تأخذ بعين االعتبار أيـة وثـائق تسـتلمها وفقـا للقاعـدة

 الدولي.

في غضون شهر من تاريخ اإلخطار بموجـب الفقـرة ، يجوز للمودع أن يلتمس من اإلدارة (ج)
"، مراجعـــة الـــرأي المشــــار إليـــه فـــي الفقــــرة (أ). ويجـــوز أن تشـــترط اإلدارة تســــديد رســـم المراجعـــة لهــــا 2(أ)"

 راجعة وتحدد مقدار الرسم.ولفائدتها مقابل التماس الم

إذا الــتمس المــودع، فــي غضــون المهلــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة (ج)، مراجعــة رأي  (د)
اإلدارة ودفـــع أي رســـم مشـــترط للمراجعـــة، تعـــّين علـــى اإلدارة أن تراجـــع الـــرأي. ويتعـــّين أال يجـــري المراجعـــة 

 دارةالشخص وحده الذي اتخذ القرار موضع المراجعة. وفي حال رأت اإل

 أن الرأي له ما يبّرر كليا، تعّين عليها أن تخطر المودع بذلك؛ "1"

أن الــرأي لــه مــا يبــّرره جزئيــا واعتبــرت مــع ذلــك أن الطلــب الــدولي ال يســتوفي شــرط  "2"
" عنـد 1(أ)" الفقـرةوحدة االختراع، تعّين عليها أن تخطر المودع بذلك وأن تنّفذ مـا هـو منصـوص عليـه فـي 

 االقتضاء؛

ن الرأي ليس له ما يبّرره على اإلطالق، تعّين عليها أن تخطر المودع بذلك وتعّد أ "3"
 الدولي عن كل أجزاء الطلب الدولي وترّد للمودع رسم المراجعة. ضافيتقرير البحث اإل

بناء علـى طلـب المـودع، يرسـل نـص التمـاس المراجعـة ونـص القـرار بشـأنه إلـى المكاتـب   (ه)
ويتعين على المودع أن يقّدم أيـة ترجمـة لتلـك النصـوص  الدولي. ضافير البحث اإلالمعّينة إلى جانب تقري

 .22مع تقديم ترجمة الطلب الدولي المطلوبة بموجب المادة 

، مـــع مـــا يلـــزم مـــن تبـــديل، فـــي حـــال قـــررت اإلدارة المحـــدَّدة (ه)تطّبـــق الفقـــرات (أ) إلـــى  (و)
الـــــدولي وفقـــــا للجملـــــة الثانيـــــة مـــــن القاعـــــدة  ضـــــافيالبحـــــث اإلأن يقتصـــــر  ضـــــافياإلألغـــــراض البحـــــث 

المــذكورة إلــى "الطلــب الفقــرات ، شــريطة أن تفسَّــر أيــة إشــارة فــي (ح)5(ثانيــا)45 أو القاعــدة (ب)5(ثانيــا)45
الــدولي" علــى أنهــا إشــارة إلــى أجــزاء الطلــب الــدولي المتصــلة بــاالختراع الــذي يحــّدده المــودع وفقــا للقاعــدة 

بشــأنها بحثـــا إضـــافيا أو المتصـــلة بالمطالــب أو أجـــزاء الطلــب الـــدولي التــي ســـتجري اإلدارة  (د)1(ثانيــا)45
 .دوليا، على التوالي

45P

(ثانيا)
P7  الدولي البحث اإلضافيتقرير 

شـهرا مـن تـاريخ األولويـة،  28، فـي غضـون ضـافييتعّين على اإلدارة المحدَّدة للبحث اإل ( أ )
)(أ) وفــق مــا هــو 2(17لي أو تصــدر اإلعــالن المشــار إليــه فــي المــادة الــدو  ضــافيأن تعــّد تقريــر البحــث اإل

 الدولي لن ُيعّد. ضافي(ج) بأن تقرير البحث اإل5(ثانيا)45منصوص عليه في القاعدة 

الــدولي وأي إعــالن مشــار إليــه فــي المــادة  ضــافييجــب وضــع كــل تقريــر عــن البحــث اإل (ب)
ــــق مــــا هــــو منصــــوص عليــــه فــــي القاعــــدة 2(17 ــــاء علــــى القاعــــدة 5ثانيــــا)(45)(أ) وف (ج) وأي إعــــالن بن
 بلغة النشر.(ه) 5(ثانيا)45
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 43.5و 43.2و 43.1الـــدولي، تطّبـــق القواعـــد  ضـــافيألغـــراض وضـــع تقريـــر البحـــث اإل (ج)
وتطّبـــق ه). ، مـــع مـــا يلـــزم مـــن تبـــديل مـــع مراعـــاة الفقـــرتين (د) و(43.10و 43.8(ثانيـــا) و34.6و 43.6و

 44.2و 43.7و 43.3تبــديل فيمــا عــدا اإلحــاالت الــواردة فيهــا إلــى القواعــد مــع مــا يلــزم مــن  43.9القاعــدة 
 مع ما يلزم من تبديل. 44.3والقاعدة  20.3التي تعتبر كما لو لم تكن موجودة. وتطّبق المادة 

ـــر البحـــث اإل (د) ـــيس مـــن الضـــروري أن يحتـــوي تقري ـــة  ضـــافيل ـــة وثيق ـــى ذكـــر أي ـــدولي عل ال
لي، إال إذا تعّين االستشهاد بالوثيقة بموازاة مع وثائق أخرى غير مـذكورة مستشهد بها في تقرير البحث الدو 

 في تقرير البحث الدولي.

 الدولي على إيضاحات بشأن ما يلي: ضافييجوز أن يحتوي تقرير البحث اإل (ه)

 مقاطع الوثائق المعنية المستشهد بها؛ "1"

 الدولي. ضافينطاق البحث اإل "2"

45P

(ثانيا)
P8 الدولي وأثره اإلضافيالبحث  إرسال تقرير 

الـدولي أو عـن  ضـافيصورة عن تقرير البحـث اإل ضافيترسل اإلدارة المحدَّدة للبحث اإل ( أ )
الـدولي لـن ُيعـّد، حسـب الحـال، إلـى المكتـب الـدولي وٕالـى المـودع فـي  ضـافياإلعالن بـأن تقريـر البحـث اإل

 اليوم ذاته.

(أ) كمـا لـو 70.7(د) و47.1و 45.1) والقواعد 1(20مع مراعاة الفقرة (ج)، تطّبق المادة  (ب)
 الدولي جزءا من تقرير البحث الدولي. ضافيكان تقرير البحث اإل

ـــر البحـــث اإل (ج) ـــدولي تقري ـــدي ال ـــيس مـــن الضـــروري أن تأخـــذ إدارة الفحـــص التمهي  ضـــافيل
مته تلـك اإلدارة بعـد الدولي بعين االعتبار ألغراض رأي مكتوب أو تقرير الفحص التمهيدي الدولي إذا استل

 الشروع في تحرير ذلك الرأي أو التقرير.

45P

(ثانيا)
P9  الدولي اإلضافيإجراء البحث المختصة بإدارات البحث الدولي 

ة الدوليــة إذا كــان اســتعدادها ضــافيتكــون إدارة البحــث الــدولي مختصــة بــإجراء البحــوث اإل ( أ )
)(ب)، شــرط مراعــاة أيــة تقييــدات أو شــروط منصــوص 3(16لــذلك مبّينــا فــي االتفــاق المنطبــق وفقــا للمــادة 

 عليها في ذلك االتفاق.

) فيمـا يتعلــق 1(16ال يجـوز إلدارة البحـث الــدولي التـي تجــري البحـث الــدولي وفقـا للمــادة  (ب)
 دولي فيما يتعلق بذلك الطلب. إضافيبطلب دولي أن تكون مختصة بإجراء بحث 

تقييـدات علـى الها في الفقرة (أ)، علـى سـبيل المثـال، يجوز أن تشمل التقييدات المشار إلي (ج)
خـــالف التقييـــدات المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة ة الدوليـــة ضـــافيالموضـــوع الـــذي تجـــري بشـــأنه البحـــوث اإل

ة الدوليـة ضـافيتقييدات على مجموع البحـوث اإلال، و (ج)5(ثانيا)45 كما هي مطبقة بموجب القاعدة) 2(17
ة الدوليـة علــى ضــافيوالتقييـدات التــي مفادهـا أال تنســحب البحـوث اإل، معّينــة التـي يمكــن إجراؤهـا خــالل فتـرة

 .أية مطالب ما بعد عدد معين من المطالب
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 46القاعدة 
 تعديل المطالب لدى المكتب الدولي

 المهلة 46.1

شـهرين اعتبـارا مـن التـاريخ الـذي ترسـل فيـه إدارة البحـث  19تكون المهلة المشار إليها في المادة 
شــهرا  16لي تقريــر البحــث الــدولي إلــى كــل مــن المكتــب الــدولي ومــودع الطلــب، أو تكــون هــذه المهلــة الــدو 

اعتبــارا مــن تــاريخ األولويــة، مــع األخــذ بالمهلــة التــي تنقضــي آخــر األمــر. ومــع ذلــك، فــإن أي تعــديل يجــرى 
و تســلمه المكتــب ويصــل إلــى المكتــب الــدولي بعــد انقضــاء المهلــة المطبقــة يعــد كمــا لــ 19بنــاء علــى المــادة 

المــذكور فــي اليــوم األخيــر مــن هــذه المهلــة إذا وصــله قبــل االنتهــاء مــن إعــداد النشــر الــدولي مــن الناحيــة 
 التقنية.

 مكان اإليداع 46.2

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

 اللغة الواجب تحرير التعديالت بها 46.3

أودع الطلب الدولي بلغة خالف اللغة التي نشر بها، وجب إجراء التعديالت بناء علـى المـادة إذا 
 بلغة النشر. 19

 اإلعالن 46.4

) باللغة التي ينشـر بهـا الطلـب الـدولي، وال 1(19يعّد اإلعالن المشار إليه في المادة  ( أ )
يهــا. ويعــرَّف اإلعــالن بوضــع عنــوان لــه يتجــاوز خمســمائة كلمــة إذا كــان محــررا باإلنكليزيــة أو مترجمــا إل

)" أو أي عبـارة مقابلـة لهـا باللغـة التـي أعـد بهـا 1(19ويستحسن استعمال عبارة "إعالن بناء على المـادة 
 اإلعالن.

ال يتضــمن اإلعــالن أي تعليــق محــط بشــأن تقريــر البحــث الــدولي أو جــدوى النصــوص  (ب)
اإلشــارة فــي اإلعــالن إلــى نصــوص مستشــهد بهــا تتعلــق بمطلــب المستشــهد بهــا فــي ذلــك التقريــر. وال يجــوز 

 معين وترد في تقرير البحث الدولي إال باالرتباط بتعديل لهذا المطلب.

 طريقة تقديم التعديالت 46.5

أو أوراقــا بديلــة أن يقــدم ورقــة ، 19، عنــد تقــديم التعــديالت وفقــا للمــادة علــى مــودع الطلــب ( أ )
 الب الحماية التي تحل محّل كل مطالب الحماية المودعة أصال.تحتوي على قائمة كاملة بمط

 يتعّين أن تكون الورقة أو األوراق البديلة مصحوبة بكتاب (ب)

يحــّدد مطالــب الحمايــة التــي تختلــف عــن مطالــب الحمايــة المودعــة أصــال، نتيجــة  "1"
 ال ومطالب الحماية المعّدلة؛للتعديالت، وينّبه إلى االختالفات القائمة بين مطالب الحماية المودعة أص

 ؛ويحّدد مطالب الحماية المودعة أصال والملغاة نتيجة للتعديالت "2"



 

 )2018يوليو  1من (نص نافذ اعتبارا الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات 

93 

 المدخلة على الطلب كما أودع.ويبّين أساس التعديالت  "3"

 47القاعدة 
 إبالغ المكاتب المعينة

 اإلجراءات 47.1

كـــل مكتـــب مـــن  إلـــى 20يرســـل المكتـــب الـــدولي اإلبـــالغ المنصـــوص عليـــه فـــي المـــادة  ( أ )
، علــى أال يكــون ذلــك قبــل النشــر الــدولي للطلــب الــدولي، شــرط 1(ثانيــًا)93المكاتــب المعّينــة، وفقــًا للقاعــدة 

 .47.4مراعاة القاعدة 

، بأنـه 1(ثانيـا)93ثانيا)  يخطر المكتـب الـدولي كـل مكتـب مـن المكاتـب المعينـة، وفقـا للقاعـدة .(أ
 ، وبأنه تسلم وثيقة األولوية وتاريخ تسلمه إياها. تسلم النسخة األصلية وتاريخ تسلمه إياها

المهلـة يبلغ المكتب الدولي المكاتب المعينة، في أقرب فرصة، أية تعديالت تسلمها في  (ب)
ويخطــر  ،20 والتــي لــم يتضــمنها اإلبــالغ المنصــوص عليــه فــي المــادة 46.1المنصــوص عليهــا فــي القاعــدة 

 مودع الطلب بذلك.

P(ج)

8
P شــهرًا مــن  28دولي إلــى مــودع الطلــب، فــي أقــرب فرصــة بعــد انقضــاء الــ يرســل المكتــب

 تاريخ األولوية، إشعارا يبين فيه ما يلي:

 ،20المكاتب المعّينة التي التمست إجراء اإلبالغ المنصـوص عليـه فـي المـادة  "1"
 ، وتاريخ إبالغ تلك المكاتب؛1(ثانيا)93بناء على القاعدة 

 ،20س إجـراء اإلبـالغ المنصـوص عليـه فـي المـادة المكاتب المعّينـة التـي تلـتم "2"
 .1(ثانيا)93بناء على القاعدة 

 )  تقبل المكاتب المعّينة اإلشعار المشار إليه في الفقرة (ج):ثانيا.ج(

قـد أجـري فـي التـاريخ  20كدليل قـاطع بـأن اإلبـالغ المنصـوص عليـه فـي المـادة  "1"
 ؛"1ة المشار إليها في الفقرة (ج)"المعّينالمحدد في اإلشعار، بالنسبة إلى المكاتب 

كدليل قاطع بأن الدولـة المتعاقـدة التـي يتصـرف باسـمها مكتـب معـّين ال تقتضـي  "2"
، بالنســـبة إلــى المكاتـــب المعينـــة 22مــن مـــودع الطلـــب تقــديم صـــورة عـــن الطلــب الـــدولي بنـــاء علــى المـــادة 

 ".2المشار إليها في الفقرة (ج)"

                                                           
على كل طلب دولي يكون تاريخ إيداعه الدولي في األول من  (ه)(ج) و47.1تطبق القاعدة  مالحظة الناشر: 8

ردة في ) من قرارات الجمعية الوا2( أو بعد ذلك التاريخ وعلى أي مكتب معّين يقدم إخطارا بناء على الفقرة 2004 يناير
) ال يتماشى مع القانون الوطني 1(22 (بما معناه أن تعديل المهلة المحددة في المادة PCT/A/30/7المرفق الرابع للوثيقة 

) من تلك القرارات، كما لو 3( ) ولم يسحب ذلك اإلخطار بناء على الفقرة2001أكتوبر  3الذي يطبقه ذلك المكتب في 
شهرا" مع ما يقتضيه ذلك من إرسال  19شهرا" هي إشارة إلى " 28إلى " (ه)(ج) و47.1 كانت اإلشارة في كل من القاعدة

 (ج)، عند االقتضاء، بخصوص طلب من ذلك القبيل.47.1 إخطارين بناء على القاعدة
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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ينـة، إن رغبـت فـي ذلـك، تقـارير البحـث الـدولي واإلعالنـات المشـار تتسلم المكاتـب المع (د)
 .45.1)(أ) بنصوصها المترجمة أيضا بناء على القاعدة 2(17إليها في المادة 

P(ه)

8
P    إذا لم يلتمس أحد المكاتب المعينة من المكتب الـدولي إجـراء اإلبـالغ المنصـوص عليـه

شهرا مـن تـاريخ األولويـة، تعتبـر الدولـة المتعاقـدة  28نقضاء ، قبل ا1(ثانيا)93، وفقا للقاعدة 20في المادة 
علــى التــي يتصــرف باســمها ذلــك المكتــب كمكتــب معــّين كمــا لــو كانــت قــد أخطــرت المكتــب الــدولي، بنــاء 

علــى )، بأنهــا ال تقتضــي مــن مــودع الطلــب أن يقــّدم صــورة عــن الطلــب الــدولي بنــاء ثانيــا.(أ49.1القاعــدة 
 .22 المادة

 الصور 47.2

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

 اللغات 47.3

 محّررًا باللغة التي نشر بها. 20يكون الطلب الدولي المبّلغ بناء على المادة  ( أ )

لي غيــر اللغــة التــي أودع بهــا، يقــدِّم المكتــب إذا كانــت اللغــة التــي نشــر بهــا الطلــب الــدو  (ب)
 الدولي نسخة عن ذلك الطلب باللغة التي أودع فيها إلى أي مكتب معين يلتمسها.

 ) قبل النشر الدولي2(23االلتماس الصريح بناء على المادة  47.4

ل ) قبــ2(23إذا تقــدم مــودع الطلــب بالتمــاس صــريح إلــى أحــد المكاتــب المعينــة بنــاء علــى المــادة 
النشــر الــدولي للطلــب الــدولي، وجــب علــى المكتــب الــدولي أن يرســل اإلبــالغ إلــى ذلــك المكتــب فــي أقــرب 

 فرصة، بناء على طلب المودع أو المكتب المعين.

 48القاعدة 
 النشر الدولي

 ل والوسائلالشك 48.1

 في التعليمات اإلدارية. من حيث الشكل والوسائل الطلبات الدولية نشرتحدد التفاصيل المتعلقة ب

 المحتويات 48.2

 ما يأتي: يشمل نشر الطلب الدولي ( أ )

 صفحة غالف موحدة؛ "1"

 الوصف؛ "2"

 المطالب؛ "3"
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 الرسوم إن وجدت؛ "4"

مراعـاة )(أ)، شـرط 2(17تقرير البحث الدولي أو اإلعالن المشار إليه في المادة  "5"
 ؛الفقرة (ز)

ــــى "6" ــــاء عل ــــدولي أن 1(19المــــادة  كــــل إعــــالن مــــودع بن ــــب ال )، إّال إذا رأى المكت
 ؛46.4اإلعالن ال يتمشى مع أحكام القاعدة 

(د) قبـل االنتهـاء 91.3 إذا تسلم المكتب الدولي التماس النشر بنـاء علـى القاعـدة "7"
 خطأ سافر وأي أسـباب وأي تعليقـات ممـا تصحيحلكل التماس من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية، 

 )؛د(91.3مشار إليه في القاعدة  هو

(ثانيـا) 13 تتعلـق بمـادة بيولوجيـة مودعـة وتقـدم بنـاء علـى القاعـدةالتي  شاراتاإل "8"
 ؛تلك اإلشارة بمعزلة عن الوصف، وٕاشارة إلى التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب الدولي

 )؛د(2(ثانيا)26القاعدة  مشار إليها فيأي معلومات تتعلق بمطالبة باألولوية  "9"

، وأي تصـــحيح لـــه بنـــاء علـــى القاعـــدة 4.17أي إعـــالن مشـــار إليـــه فـــي القاعـــدة  "10"
 ؛1(ثالثا)26، تسلَّمه المكتب الدولي قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في القاعدة 1(ثالثا)26

ة لـــرد حــق األولويـــ 3(ثانيــا)26 أي معلومــات تتعلــق بالتمـــاس بنــاء علـــى القاعــدة "11"
وقرار مكتب تسلم الطلبات بناء على ذلك االلتماس، بمـا فيهـا المعلومـات المتعلقـة بمعيـار الـرد الـذي يسـتند 

 إليه القرار.

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

بيانات مستخلصة من ورقة العريضة وغير ذلـك مـن البيانـات المنصـوص عليهـا  "1"
 ة؛في التعليمات اإلداري

صورة واحدة أو أكثـر إن اشـتمل الطلـب الـدولي علـى رسـوم إال فـي حالـة تطبيـق  "2"
 (ب)؛8.2القاعدة 

الملخص، علما بأنه إذا كان الملخص موضـوعا باإلنكليزيـة وبلغـة أخـرى، وجـب  "3"
 أن يظهر النص اإلنكليزي أوال.

ســـلَّمه ت 4.17بيـــان بـــأن العريضـــة تحتـــوي علـــى إعـــالن مشـــار إليـــه فـــي القاعـــدة  "4"
 ، عند االقتضاء؛1(ثالثا)26المكتب الدولي قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في القاعدة 

 إذا اعتمـــد مكتـــب تســـلم الطلبـــات تـــاريخ اإليـــداع الـــدولي بنـــاء علـــى القاعـــدة "5"
ــــة بنــــاء علــــى القاعــــدتين 20.5" أو 2(ب)"20.3  4.18(د) علــــى أســــاس تضــــمين عنصــــر أو جــــزء باإلحال
"، 2(أ)"20.6 لك باإلضــافة إلــى بيــان يؤكــد إن كــان المــودع قــد اعتمــد، ألغــراض القاعــدة، بيــان بــذ20.6و

يـــا) فـــي مـــا يتعلـــق بوثيقـــة األولويـــة أو علـــى نســـخة عـــن ثان.أو (ب) أو (ب (أ)17.1 علــى االمتثـــال للقاعـــدة
 الطلب السابق المعني مقدَّمة وحدها؛
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ـــــى  "6" ـــــوي عل ـــــدولي المنشـــــور يحت ـــــب ال ـــــأن الطل ـــــان ب ـــــي بي المعلومـــــات المـــــذكورة ف
 (د)، عند االقتضاء؛2(ثانيا)26 القاعدة

بيان بأن الطلب الدولي المنشور يحتوي على معلومات بشـأن التمـاس بنـاء علـى  "7"
 .على ذلك االلتماس، عند االقتضاء لرد حق األولوية وقرار مكتب تسلم الطلبات بناء 3(ثانيا)26القاعدة 

)(أ)، وجـــب بيـــان ذلـــك فـــي صـــفحة الغـــالف 2(17المـــادة إذا صـــدر إعـــالن بنـــاء علـــى  (ج)
 بوضوح. وال تتضمن هذه الصفحة أي رسم أو ملخص.

" كمـا هـو منصـوص عليـه 2يتم اختيار الصورة أو الصور المشار إليها فـي الفقـرة (ب)" (د)
 . ويجوز نسخ هذه الصورة أو الصور على صفحة الغالف بعد تصغيرها.8.2في القاعدة 

" بكاملــه، 3ن فــي صــفحة الغـالف ســعة للملخــص المشــار إليـه فــي الفقــرة (ب)"إذا لـم تكــ (ه)
وجــب وضــعه علــى ظهــر هــذه الصــفحة. وينطبــق ذلــك علــى ترجمــة الملخــص، إن اقتضــى األمــر نشــر هــذه 

 (ج).48.3الترجمة بناء على القاعدة 

 الطلـب الـدولي ، وجـب أن يتضـمن نشـر19إذا جرى تعـديل المطالـب بنـاء علـى المـادة  (و)
)، 1(19النص الكامل للمطالب كما جرى إيداعها وتعـديلها. ويجـب إدراج اإلعـالن المشـار إليـه فـي المـادة 

. ويجــب بيــان تــاريخ تســلم المكتــب الــدولي 46.4مــا لــم يــر المكتــب الــدولي أنــه ال يتفــق مــع أحكــام القاعــدة 
 للمطالب المعدلة.

نتهـاء مـن إعـداد النشـر الـدولي مـن إذا لم يكن تقرير البحث الدولي متوفرا فـي تـاريخ اال (ز)
علــى بيــان يفيــد أن ذلــك التقريــر ال يتــوفر بعــد وأن تقريــر صــفحة الغــالف حتــوي تالناحيــة التقنيــة، وجــب أن 

 .مع صفحة الغالف معدلة البحث الدولي سوف ينشر بصورة منفصلة (عندما يصبح متوفرا)

فـي تـاريخ االنتهـاء  19لمادة إذا لم تنقض مهلة تعديل المطالب المنصوص عليها في ا (ح)
، وتوضـيح أنـه إذا اسـتلزم صـفحة الغـالفمن إعداد النشر الدولي من الناحيـة التقنيـة، وجـب بيـان ذلـك فـي 

معدلة مع صـفحة الغـالف لمطالب ل ُينشر النص الكامل، سوف 19األمر تعديل المطالب بناء على المادة 
الدولي التعديالت فـي غضـون المهلـة المنصـوص عليهـا فـي معدلة، في أقرب فرصة بعد أن يتسلم المكتب 

ــة إيــداع إعــالن بنــاء علــى المــادة  .46.1 القاعــدة ــم يــر 1(19وفــي حال )، ينشــر ذلــك اإلعــالن أيضــا، مــا ل
 .46.4المكتب الدولي أنه ال يتفق مع أحكام القاعدة 

الطلبـات أو إذا تسلم المكتب الدولي أو أعطى عند االقتضاء تصريحا من مكتـب تسـلم  (ط)
بعـد  91.1 القاعـدة بناء علىإدارة البحث الدولي أو المكتب الدولي بتصحيح خطأ سافر في الطلب الدولي 

االنتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنيـة، ينشـر بيـان يوضـح كـل التصـحيحات مـع األوراق التـي 
، حســب مــا قــد يكــون 91.2بنــاء علــى القاعــدة تحتــوي علــى التصــحيحات أو األوراق البديلــة والكتــاب المقــدَّم 

 عليه الحال، ويعاد نشر صفحة الغالف.

يـزال  لـرد حـق األولويـة ال 3(ثانيـا)26 في حال كان االلتماس المقـّدم بنـاء علـى القاعـدة (ي)
قيــد النظــر، عنــد االنتهــاء مــن إعــداد النشــر الـــدولي مــن الناحيــة التقنيــة، وجــب أن يحتــوي الطلــب الـــدولي 

، بدال من قرار مكتب تسلم الطلبات بناء على ذلك االلتماس، بيانا بأن ذلك القرار ليس متـوفرا وأن المنشور
 القرار سُينشر منفصال عندما يصبح متوفرا.
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(د) بعـد االنتهــاء 91.3 فـي حـال تسـلم المكتـب الـدولي التماسـا للنشـر بنـاء علـى القاعـدة (ك)
ينشـر التمـاس التصـحيح وكـل األسـباب وكـل التعليقـات المشـار من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية، 

إليهــا فــي تلــك القاعــدة، إن وجــدت، فــي أقــرب فرصــة بعــد تســلم التمــاس النشــر وُيعــاد نشــر صــفحة الغــالف 
 جديد. من

بنــاء علــى التمــاس مســبَّب مــن المــودع يتلقــاه المكتــب الــدولي قبــل اســتكمال التحضــيرات  (ل)
 يحذف المكتب الدولي من المنشورات أي معلومات، إذا رأى أن:التقنية للنشر الدولي، 

" تلــك المعلومــات تبــدو أنهــا ال تلبــي الغــرض المنشــود المتمّثــل فــي إطــالع الجمهــور 1"
 على الطلب الدولي؛

" ونشــــر تلــــك المعلومــــات ســــيؤدي بوضــــوح إلــــى اإلضــــرار بالمصــــالح الشخصــــية أو 2"
 االقتصادية لشخص ما؛

 عامة سائدة في االطالع على تلك المعلومات." وال توجد مصلحة 3"

مـــع مـــا يلـــزم مـــن تبـــديل بخصـــوص الطريقـــة التـــي يعـــرض بهـــا المـــودع المعلومـــات  4.26وُتطبـــق القاعـــدة 
 موضوع االلتماس المقَدم بموجب أحكام هذه الفقرة.

فـــــي حـــــال أحـــــاط مكتـــــب تســـــلم الطلبـــــات أو إدارة البحـــــث الـــــدولي أو اإلدارة المحـــــدَّدة  (م)
البحــث اإلضــافي أو المكتــب الــدولي بــأي معلومــات تســتوفي المعيــارين المنصــوص عليهمــا فــي  ألغــراض

الفقرة (ل)، جاز ألي من المكتبين أو اإلدارتين االقتـراح علـى المـودع بالتمـاس حـذفها مـن المنشـور الـدولي 
 طبقا ألحكام الفقرة (ل).

بقـا ألحكـام الفقـرة (ل) في حـال حـذف المكتـب الـدولي معلومـات مـن المنشـور الـدولي ط (ن)
وكانــت تلــك المعلومــات واردة أيضــا فــي ملــف الطلــب الــدولي المحفــوظ لــدى مكتــب تســلم الطلبــات أو إدارة 
البحث الدولي أو اإلدارة المحدَّدة ألغراض البحث اإلضافي أو إدارة الفحص التمهيدي الـدولي، وجـب علـى 

 في أقرب فرصة.المكتب الدولي إخطار ذلك المكتب وتلك اإلدارة بذلك 

 النشر لغات 48.3

أو  البرتغاليــــة إذا أودع الطلــــب الــــدولي باللغــــة اإلســــبانية أو األلمانيــــة أو اإلنكليزيــــة أو ( أ )
أو اليابانية ("لغات النشر")، وجـب نشـر ذلـك الطلـب أو الكورية أو الفرنسية  أو العربية الروسية أو الصينية

 باللغة التي أودع بها.

الطلب الـدولي بإحـدى لغـات النشـر وقـدمت ترجمـة لـه بإحـدى لغـات النشـر  إذا لم يودع (ب)
 ، وجب نشر ذلك الطلب بلغة تلك الترجمة.12.4أو  12.3بناء على القاعدة 

ـــدولي فـــي  (ج) ـــدولي بـــأي لغـــة خـــالف اإلنكليزيـــة، فـــإن تقريـــر البحـــث ال إذا نشـــر الطلـــب ال
ـــة ـــى القاعـــدة  حال ـــاء عل ـــه فـــي المـــادة " أو اإلعـــالن ا5(أ)"48.2نشـــره بن )(أ)، وكـــذلك اســـم 2(17لمشـــار إلي

االختـــراع والملخـــص وكـــل نـــص يتصـــل بالصـــورة أو الصـــور المصـــحوب بهـــا الملخـــص ينشـــر بهـــذه اللغـــة 
، إذا لـــم يقـــدمها المـــودع بنـــاء علـــى األخـــرى وباإلنكليزيـــة. وتعـــد الترجمـــة تحـــت مســـؤولية المكتـــب الـــدولي

 .12.3 القاعدة
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 ب مودع الطلبالنشر المسبق بناء على طل 48.4

"، ولـــم 1)(ج)"3(64)(ب) و2(21إذا طلـــب مـــودع الطلـــب النشـــر بنـــاء علـــى المـــادتين  ( أ )
ــدولي أو اإلعــالن المشــار إليــه فــي المــادة  )(أ) متــوفرا للنشــر بــاالقتران بالطلــب 2(17يكــن تقريــر البحــث ال

 التعليمات اإلدارية.الدولي، جاز للمكتب الدولي أن يحّصل رسما خاصا عن النشر، يحدَّد مقداره في 

" فـي أقـرب 1)(ج)"3(64)(ب) و2(21يجري المكتب الدولي النشر بناء علـى المـادتين  (ب)
 (أ). فرصة بعد أن يطلب ذلك مودع الطلب، وبعد تسلم الرسم الخاص في حال فرضه بناء على الفقرة

 تبليغ النشر الوطني 48.5

"، وجـب 2)(ج)"3(64خاضـعا ألحكـام المـادة إذا كان نشر الطلب الدولي بمعرفة المكتـب الـدولي 
على المكتب الوطني الـذي يجـري النشـر الـوطني المشـار إليـه فـي تلـك المـادة أن يبلـغ ذلـك للمكتـب الـدولي 

 في أقرب فرصة.

 نشر بعض الوقائع 48.6

" فـــي موعـــد ال يســـمح لـــه 2"29.1إذا تســـلم المكتـــب الـــدولي إخطـــارا بنـــاء علـــى القاعـــدة  ( أ )
الــدولي للطلــب الــدولي، وجــب عليــه أن ينشــر إشــعارا فــي الجريــدة فــي أقــرب فرصــة وينقــل فيــه بوقــف النشــر 

 النقاط األساسية لإلخطار.

 [تحذف] (ب)

إذا ُســـحب الطلـــب الـــدولي أو تعيـــين أي دولـــة معينـــة أو المطالبـــة باألولويـــة بنـــاء علـــى  (ج)
يــة التقنيــة، وجــب نشــر إخطــار بــذلك فــي (ثانيــا) بعــد االنتهــاء مــن إعــداد النشــر الــدولي مــن الناح90القاعــدة 
 الجريدة.

 49القاعدة 
 22الصور والتراجم والرسوم بناء على المادة 

 اإلخطار 49.1

يتعين على كل دولة متعاقدة تشـترط تقـديم ترجمـة أو بـدفع رسـم وطنـي أو بكليهمـا بنـاء  ( أ )
 أن تخطر المكتب الدولي بما يأتي: 22على المادة 

 تطالب بترجمة لها، ولغة الترجمة؛اللغات التي  "1"

 مقدار الرسم الوطني. "2"

ثانيًا)  يتعين على كـل دولـة متعاقـدة ال تشـترط علـى مـودع الطلـب أن يقـدم صـورة عـن الطلـب .(أ
(حتى إن لم يكن المكتب الدولي قد أرسل صورة عن الطلـب الـدولي بنـاء علـى  22الدولي بناء على المادة 

 ) أن تخطر المكتب الدولي بذلك.22المهلة المطبقة بناء على المادة عند انقضاء  47القاعدة 
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ــة متعاقــدة تحــتفظ وفقــا ألحكــام المــادة .(أ ــًا)  يتعــين علــى كــل دول ) باآلثــار المنصــوص 2(24ثالث
) إذا كانــت دولــة معينــة، حتــى إن لــم يكــن مــودع الطلــب قــد قــّدم صــورة عــن الطلــب 3(11عليهــا فــي المــادة 

 ، أن تخطر المكتب الدولي بذلك.22المهلة المطبقة بناء على المادة الدولي عند انقضاء 

ثالثـًا) .ثانيـًا) أو (أ.ينشر المكتب الدولي كـل إخطـار يتسـلمه بنـاء علـى الفقـرات (أ) أو (أ (ب)
 في الجريدة في أقرب فرصة.

إذا جــــرى تعــــديل المتطلبــــات المشــــار إليهــــا فــــي الفقــــرة (أ) الحقــــًا، وجــــب علــــى الدولــــة  (ج)
متعاقــدة أن تخطــر المكتــب الــدولي بهــذا التعــديل. وينشــر المكتــب الــدولي اإلخطــار فــي الجريــدة فــي أقــرب ال

فرصة. وٕاذا ترتب على هذا التعديل اشتراط إعداد ترجمـة بإحـدى اللغـات غيـر المنصـوص عليهـا مـن قبـل، 
لجريــدة بشــهرين، وٕاال فــإن هــذا التعــديل ال يــؤثر إال فــي الطلبــات الدوليــة المودعــة بعــد نشــر اإلخطــار فــي ا

 وجب على الدولة المتعاقدة أن تحدد تاريخ تطبيق أي تعديل.

 اللغات 49.2

يجب أن تكون اللغة التي يجوز اشتراط إعداد الترجمـات بهـا اللغـة الرسـمية للمكتـب المعـين. وٕاذا 
را بواحــدة كانــت هنــاك عــدة لغــات رســمية، فإنــه ال يجــوز المطالبــة بــأي ترجمــة إن كــان الطلــب الــدولي محــر 

منهــا. وٕاذا كانــت هنــاك عــدة لغــات رســمية ووجــب تقــديم الترجمــة، جــاز لمــودع الطلــب أن يختــار أي لغــة 
منها. وبالرغم من األحكام السابقة في هذه الفقرة، إذا كانت هناك عدة لغات رسمية، ولكـن القـانون الـوطني 

 إلى تلك اللغة.ينص على استعمال األجانب لواحدة منها، جاز اشتراط إعداد ترجمة 

 4(ثانيا)13البيانات المقدمة بناء على القاعدة  - 19اإلعالنات الصادرة بناء على المادة  49.3

) 1(19وهذه القاعدة، ينظر إلـى كـل إعـالن صـادر بنـاء علـى المـادة  22ألغراض تطبيق المادة 
لـدولي، مـع مراعـاة القاعـدة علـى أنهمـا جـزء مـن الطلـب ا 4(ثانيـا)13وٕالى كل بيان مقدم بناء علـى القاعـدة 

 (ج) و(ح).49.5

 استعمال استمارة وطنية 49.4

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

 محتويات الترجمة وشروطها المادية 49.5

مراعـــاة ، تتضـــمن ترجمـــة الطلـــب الـــدولي الوصـــف (شـــرط 22ألغـــراض تطبيـــق المـــادة  (أ)
ثانيًا)) والمطالب ونص الرسوم إن وجد والملخص. وتشتمل الترجمة أيضا على ما يلي إن اقتضى .الفقرة (أ

 ):ه) و(ثانياً .جذلك المكتب المعين وشرط مراعاة الفقرات (ب) و(

 على العريضة، "1"

وعلــى المطالــب حســب مــا أودعــت وعــدلت (تقــدَّم المطالــب حســب مــا عــدِّلت بشــكل  "2"
(أ) وتحـّل محـّل جميـع المطالـب المودعـة 46.5للمجموعـة الكاملـة مـن المطالـب المقدمـة بنـاء علـى القاعـدة ترجمة 

 ،19في األصل)، إن كانت قد عدلت بناء على المادة 
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 وتصحب بصورة عن الرسوم. "3"

ثانيــًا)  ال يجــوز ألي مكتــب معــين أن يطلــب إلــى مــودع الطلــب تزويــده بترجمــة عــن أي نـــص .(أ
(د) وٕاذا 12.1الجـزء الخـاص بالكشف التسلسـلي مـن الوصـف إذا كـان ذلـك الجـزء يسـتوفي القاعـدة  يـرد فـي

 (ب).5.2كان الوصف يستوفي القاعدة 

يتعـــين علـــى كـــل مكتـــب معـــين يشـــترط تقـــديم ترجمـــة للعريضـــة أن يســـلم للمـــودع نســـخا  (ب)
شـكل ومحتـوى اسـتمارة العريضـة  مجانية عن استمارة العريضـة باللغـة التـي ترجمـت إليهـا. ويجـب أال يكـون

. وعلـى 4و 3المعدة باللغـة التـي ترجمـت إليهـا مختلفـين عـن شـكل ومحتـوى العريضـة بنـاء علـى القاعـدتين 
وجــه الخصــوص، يجــب أال تتضــمن ترجمــة اســتمارة العريضــة أســئلة بشــأن أي معلومــات غيــر مطلوبــة فــي 

 ة اختياريا.العريضة كما أودعت. ويكون استعمال ترجمة استمارة العريض

ــم يقــدم المــودع ترجمــة لإلعــالن الصــادر بنــاء علــى المــادة  (ج) )، جــاز للمكتــب 1(19إذا ل
 المعين أن يهمل هذا اإلعالن.

)  إذا قــدم المــودع إلــى المكتــب المعــين الــذي يشــترط ترجمــة للمطالــب المودعــة وترجمــة ثانيــاً .ج(
" إحـدى التـرجمتين المطلـوبتين فقـط، جـاز للمكتـب المعـين أن يهمـل 2للمطالب المعدلة بناء علـى الفقـرة (أ)"

لــة حســب المطالــب المقدمــة دون ترجمــة أو أن يــدعو المــودع إلــى تقــديم الترجمــة الناقصــة خــالل مهلــة معقو 
الحــال، علــى أن تحــدد فــي كتــاب الــدعوة. وٕاذا اختــار المكتــب المعــين أن يــدعو المــودع إلــى تقــديم الترجمــة 
 الناقصــة ولــم يقــدمها المــودع فــي المهلــة المحــددة فــي كتــاب الــدعوة، جــاز للمكتــب المعــين أن يهمــل المطالــب

 المقدمة دون ترجمة أو أن يعتبر الطلب الدولي مسحوبا.

 وى أي رسم علـى نـص مـا، فـإن ترجمـة هـذا الـنص تقـدم فـي شـكل صـورة عـنإذا احت (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 الرسـوم بنـاء علـى الفقـرة (أ)، إذا لـم يقـدم  (ه)
، أن يـدعو المـودع إلـى تقـديم هـذه النسـخة فـي 22ة بناء علـى المـادة المودع هذه النسخة في المهلة المطبق

 مهلة معقولة حسب الحال، على أن تحدد في كتاب الدعوة.

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

ــدِّم بنــاء علــى  (ز) ــا ُق إذا لــم يكــن أي مــن نســخ الرســوم أو يكــن الرســم المعــد مــن جديــد، مّم
، جـــاز للمكتـــب المعـــين أن يـــدعو 11، يفـــي بالشـــروط الماديـــة المشـــار إليهـــا فـــي القاعـــدة (ه)د) أو الفقـــرة (

 المودع إلى تصحيح أوجه النقص في مهلة معقولة حسب الحال، على أن تحدد في كتاب الدعوة.

، 4(ثانيــا)13إذا لــم يقــدم المــودع ترجمــة للملخــص أو ألي بيــان ُقــدِّم بنــاء علــى القاعــدة  (ح)
لى المكتب المعين إذا رأى أن الترجمة ضرورية أن يدعو المودع إلى تقـديم هـذه الترجمـة فـي مهلـة وجب ع

 معقولة حسب الحال، على أن تحدد في كتاب الدعوة.

ينشر المكتب الدولي فـي الجريـدة معلومـات عـن متطلبـات وممارسـات المكاتـب المعينـة  (ط)
 وفقا للجملة الثانية من الفقرة (أ).
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وز ألي مكتـــب معـــين أن يشـــترط أن تفـــي ترجمـــة الطلـــب الـــدولي بشـــروط ماديـــة ال يجـــ (ي)
 خالف تلك المنصوص عليها بالنسبة إلى الطلب الدولي حسب ما أودع.

، وجـــب أن تتضـــمن 37.2إذا وضـــعت إدارة البحـــث الـــدولي اســـما بنـــاء علـــى القاعـــدة  (ك)
 الترجمة االسم الذي وضعته تلك اإلدارة.

) أو الفقـــرة (ك) متمشـــية مـــع القـــانون الـــوطني الـــذي يطبقـــه ثانيـــاً .(جة إذا لـــم تكـــن الفقـــر  (ل)
دامــت ال تتمشــى مــع  ، ال تطبــق الفقــرة المعنيــة علــى ذلــك المكتــب مــا1991 ويوليــ 12المكتــب المعــين فــي 

. 1991ديسـمبر  31ذلك القانون، شريطة أن يخطر المكتب المعّين المكتب الدولي بذلك في موعد أقصـاه 
Pبعد أن يتسلمه.وعلى المكتب الدولي أن ينشر اإلخطار في الجريدة في أقرب فرصة 

9 

22Pأداء األعمال المشار إليها في المادة رّد الحقوق بعد إغفال  49.6

10 

) ألن مــودع الطلــب 3(11إذا زال أثــر الطلــب الــدولي المنصــوص عليــه فــي المــادة  ) أ (
في غضون المهلة المطبقة، وجب على المكتـب المعـيَّن،  22أداء األعمال المشار إليها في المادة  أغفل
مــن هــذه القاعــدة، أن يــرّد حقــوق (ه) علــى التمــاس مــن مــودع الطلــب ومــع مراعــاة الفقــرات (ب) إلــى  بنــاء

مودع الطلب الدولي فيما يتعلق بذلك الطلب إذا تبّين له أن عدم االمتثـال للمهلـة قـد حـدث عـن غيـر قصـد 
ف الحال، حسب اختيار أو أن عدم االمتثال لتلك المهلة قد حدث بالرغم من إبداء العناية الالزمة في ظرو 

 المكتب المعيَّن.

يقـــدَّم االلتمـــاس المنصـــوص عليـــه فـــي الفقـــرة (أ) إلـــى المكتـــب المعـــيَّن وتـــؤدَّى األعمـــال  (ب)
 في غضون إحدى الفترتين التاليتين، مع األخذ بالفترة التي تنقضي أوال: 22المشار إليها في المادة 

دم االمتثـال للمهلـة المطبقـة بنـاء علـى المـادة فترة شهرين اعتبـارا مـن تـاريخ إزالـة سـبب عـ "1"
22، 

 ؛22شهرا اعتبارا من تاريخ انقضاء المهلة المطبقة بناء على المادة  12فترة  "2"

شريطة أنه يجوز لمودع الطلب أن يقّدم االلتماس في أي وقت الحق إذا سمح بـذلك القـانون الـوطني الـذي 
 يطبقه المكتب المعيَّن.

                                                           
تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:  مالحظة الناشر: 9
>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html<. 
يكون تاريخ إيداعه الدولي على أي طلب دولي  49.6من القاعدة  (ه)ال تطبق الفقرات من (أ) إلى  مالحظة الناشر: 10

 يلي: ، شريطة ما2003قبل األول من يناير 
"، على أي طلب دولي يكون تاريخ إيداعه 3، شرط مراعاة البند "(ه)(أ) إلى 49.6تنطبق القاعدة  "1" 

أو  2003بشأنه في األول من يناير  22 وتنقضي المهلة المطبقة بناء على المادة 2003الدولي سابقًا لألول من يناير 
 بعده؛

"، على أي طلب دولي يكون تاريخ إيداعه الدولي سابقًا 3، شرط مراعاة البند "76.5تنطبق القاعدة  "2" 
أو بعده، في  2003) بشأنه في األول من يناير 1(39 وتنقضي المهلة المطبقة بناء على المادة 2003لألول من يناير 

 ؛76.5 بموجب القاعدة(ه) (أ) إلى 49.6حدود تطبيق القاعدة الجديدة 
من  ، بأن الفقرات49.6 (و) من القاعدة إذا أخطر المكتب المعّين المكتب الدولي، بناء على الفقرة "3" 

" من هذه الفقرة 2" و"1من تلك القاعدة ال تتمشى مع القانون الوطني الذي يطبقه ذلك المكتب، فإن البندين "(ه) (أ) إلى 
" 2003لى أن يستعاض عن كل إشارة في البندين المذكورين إلى "األول من يناير تطبق في ما يخص ذلك المكتب، ع

 حيز التنفيذ بالنسبة إلى ذلك المكتب.(ه) (أ) إلى 49.6 بإشارة إلى تاريخ دخول القاعدة
لي: وينشر المكتب الدولي أي معلومات يتسلمها بشأن عدم التمشي مع تلك القاعدة في الجريدة وعلى موقع الويبو التا

>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html<. 
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االلتمــــاس المقـــّدم بنــــاء علـــى الفقــــرة (أ) األســـباب التــــي أّدت إلـــى عــــدم يجـــب أن يبـــّين  (ج)
 .22االمتثال للمهلة المطبقة بناء على المادة 

 يجوز أن يشترط القانون الوطني الذي يطّبقه المكتب المعيَّن ما يلي: (د)

 تسديد رسم لقاء تقديم التماس بناء على الفقرة (أ)؛ "1"

 يدعم األسباب المشار إليها في الفقرة (ج). إيداع إعالن أو دليل آخر "2"

ال يجوز للمكتب المعيَّن أن يرفض التماسا مقّدما بناء على الفقرة (أ) دون إتاحة الفرصـة  (ه)
فــي غضــون مهلــة تكــون معقولــة فــي ظــروف  زمــعلمــودع الطلــب كــي يــدلي بمالحظاتــه بشــأن الــرفض الم

 الحال.

المكتــب المعــيَّن،  متمشـية مــع القــانون الـوطني الــذي يطبقـه(ه) إذا لـم تكــن الفقـرات (أ) إلــى  (و)
المكتــب المعـيَّن مـا دامــت ال تتمشـى مـع ذلــك  ، فإنهـا ال تطبـق فيمــا يتعلـق بـذلك2002فـي األول مـن أكتــوبر 

علـى أكثـر  2003الـدولي علمـًا بـذلك فـي األول مـن ينـاير  القانون، شرط أن يحيط المكتب المـذكور المكتـب
الجريـــدة فـــي أقـــرب علـــى المكتـــب الـــدولي أن ينشـــر المعلومـــات المتســـلمة بهـــذا الشـــأن فـــي تقـــدير. ويتعـــّين 

Pفرصة.

11 

49Pالقاعدة 

(ثانيًا)
P 

 البيانات المتعلقة بالحماية المنشودة
 ألغراض المعالجة الوطنية

49P

(ثانيًا)
P1 اختيار أنواع معينة من الحماية 

إذا رغــب مــودع الطلــب فــي أن يعامــل الطلــب الــدولي، فــي دولــة معينــة تنطبــق عليهــا  ( أ )
 ، كمــا لــو كــان طلبــًا للحصــول علــى أحــد أنــواع الحمايــة المشــار إليهــا فــي تلــك المــادة، ولــيس43 المــادة

للحصول على براءة، على مودع الطلب أن يبّين ذلـك للمكتـب المعـّين عنـد أداء األعمـال المشـار إليهـا فـي 
 .22 لمادةا

إذا رغــب مــودع الطلــب فــي أن يعامــل الطلــب الــدولي، فــي دولــة معينــة تنطبــق عليهــا  (ب)
، 43 ، كما لو كان طلبًا للحصول على نوعين أو أكثر من أنواع الحماية المشار إليها في المـادة44 المادة

وأن يحـدد  22 المـادة على مودع الطلـب أن يبـّين ذلـك للمكتـب المعـين عنـد أداء األعمـال المشـار إليهـا فـي
 نوع الحماية المنشودة في المرتبة األولى ونوع الحماية المنشودة في المرتبة الثانية، عند االقتضاء.

طلبـًا إذا رغب مودع الطلب في أن يعامل الطلب الدولي، في دولة معّينة، كما لو كـان  (ج)
فـــي  ية أو نمـــوذج منفعـــة إضـــافي،للحصـــول علـــى بـــراءة إضـــافية أو شـــهادة إضـــافية أو شـــهادة مختـــرع إضـــاف

الحــالتين المشــار إليهمــا فــي الفقــرتين (أ) و(ب)، علــى مــودع الطلــب أن يبــّين الطلــب الرئيســي المعنــي أو 
 .22 البراءة الرئيسية المعنية أو السند الرئيسي اآلخر المعني، عند أداء األعمال المشار إليها في المادة

                                                           
تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:  مالحظة الناشر: 11
>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html<. 
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الطلــب الــدولي، فــي دولــة متعاقــدة، كمــا لــو كــان إذا رغــب مــودع الطلــب فــي أن يعامــل  (د)
طلب تكملة أو تكملة جزئية لطلب سابق، على مودع الطلب أن يبّين ذلك للمكتـب المعـين عنـد أداء األعمـال 

 وأن يذكر الطلب الرئيسي المعني. 22 المشار إليها في المادة

عنــد أداء األعمــال إذا لــم يــرد مــن مــودع الطلــب أي بيــان صــريح بنــاء علــى الفقــرة (أ)  (ه)
والذي سدده مودع الطلب كـان  22 ، ولكن الرسم الوطني المشار إليه في المادة22 المشار إليها في المادة

معــادًال للرســم الــوطني المحــدد لنــوع معــين مــن الحمايــة، فــإن تســديد ذلــك الرســم يعتبــر بيانــًا برغبــة مــودع 
ذلك النــوع مــن الحمايــة، ويتــولى المكتــب المعــين الطلــب فــي أن يعامــل الطلــب الــدولي كمــا لــو كــان طلبــًا لــ

 إخطار مودع الطلب بذلك.

49P

(ثانيًا)
P2 موعد تقديم البيانات 

 ال يجوز ألي مكتب معين أن يشترط على مودع الطلـب أن يقـدم، قبـل أداء األعمـال ( أ )
 أو أي بيــان بـــأن 1)(ثانيـــاً 49 ، أي بيــان مـــن البيانــات المشـــار إليهــا فـــي القاعــدة22 المشــار إليهـــا فــي المـــادة

 وطنية أو براءة إقليمية عند االقتضاء. مودع الطلب ينشد الحصول على براءة

يجوز لمودع الطلب أن يقدم بيانًا من ذلك القبيل أو يتحول مـن نـوع إلـى نـوع آخـر مـن  (ب)
معـين الحماية، عند االقتضـاء، فـي أي وقـت الحـق، إذا سـمح بـذلك القـانون الـوطني الـذي يطبقـه المكتـب ال

 المعني.

49Pالقاعدة 

ا)لث(ثا
P 

 أثر رد حق األولوية لدى مكتب تسلم الطلبات
 ورد حق األولوية لدى المكتب المعّين

49P

)ثالثا(
P1 أثر رد حق األولوية لدى مكتب تسلم الطلبات 

علـى أسـاس مـا  3(ثانيـا)26 إذا رد مكتب تسلم الطلبات حق األولوية بناء على القاعـدة ( أ )
إيداع الطلب الـدولي فـي غضـون مهلـة األولويـة قـد حـدث بـالرغم مـن إيـالء العنايـة الواجبـة رآه من أن عدم 

 (ج). المطلوبة في ظروف الحال، يكون ذلك الرد نافذا في كل دولة معّينة، شرط مراعاة الفقرة

علـى أسـاس مـا  3(ثانيـا)26 إذا رد مكتب تسلم الطلبات حق األولوية بناء على القاعـدة (ب)
عدم إيداع الطلب الدولي في غضون فترة األولوية كان غير مقصود، يكـون ذلـك الـرد نافـذا فـي  رآه من أن

أي دولــة معّينــة يــنص قانونهــا الــوطني المطبــق علــى رد حــق األولويــة علــى أســاس ذلــك المعيــار أو معيــار 
 (ج). آخر يكون أكثر مؤاتاة من ذلك المعيار من وجهة نظر المودعين، شرط مراعاة الفقرة

نافذا  3(ثانيا)26 ال يكون قرار مكتب تسلم الطلبات برد حق األولوية بناء على القاعدة ج)(
في دولة معّينة يرى فيها المكتب المعـّين أو محكمـة أو أي هيئـة مختصـة أخـرى فـي تلـك الدولـة المعّينـة أو 

و (ج) لـم يسـتوف " أ1(أ) أو (ب)"3(ثانيـا)26 تعمل باسمها أن أحد الشروط المنصوص عليهـا فـي القاعـدة
مــــــــع مراعــــــــاة األســــــــباب المــــــــذكورة فــــــــي االلتمــــــــاس المقــــــــدم إلــــــــى مكتــــــــب تســــــــلم الطلبــــــــات بنــــــــاء علــــــــى 

(أ) وأي إعــــــالن أو دليــــــل آخــــــر مــــــودع لــــــدى مكتــــــب تســــــلم الطلبــــــات بنــــــاء علــــــى 3(ثانيــــــا)26 القاعــــــدة
 ".3(ب)"3(ثانيا)26 القاعدة
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يكـن باإلمكـان أن يكـون لديـه ال يراجع المكتب المعّين قرار مكتب تسلم الطلبـات مـا لـم  (د)
(ج). وفـي هـذه الحالـة، يخطـر المكتـب المعـّين  شك معقول في استيفاء أحد الشروط المشار إليها في الفقرة

المودع بذلك ذاكرا األسباب الداعية إلى ذلك الشـك ومتيحـا للمـودع فرصـة لـإلدالء بمالحظاتـه فـي غضـون 
 مهلة معقولة.

مـة بقـرار صـادر عـن مكتـب تسـلم الطلبـات بـرفض التمـاس ال تكون أي دولة معّينـة ملز  (ه)
 لرد حق األولوية. 3(ثانيا)26 بناء على القاعدة

إذا رفـــض مكتـــب تســـلم الطلبـــات التماســـا لـــرد حـــق األولويـــة، جـــاز ألي مكتـــب معـــّين  (و)
(أ) 2ثــا)(ثال49 اعتبـار ذلـك االلتمــاس بمثابـة التمـاس للــرد مقـدم إلـى ذلــك المكتـب المعـّين بنــاء علـى القاعـدة

 في غضون المهلة المنصوص عليها في تلك القاعدة.

، تتماشى مع القانون الوطني 2005أكتوبر  5إذا لم تكن الفقرات من (أ) إلى (د)، في  (ز)
دامـت ال تتماشـى مـع  الذي يطبقه المكتب المعّين، فإن تلـك الفقـرات ال تطبـق بالنسـبة إلـى ذلـك المكتـب مـا

. وينشر 2006أبريل  5لمكتب المذكور المكتب الدولي بذلك في موعد أقصاه ذلك القانون، شرط أن يعلم ا
Pالمكتب الدولي المعلومة التي يتسلمها في الجريدة في أقرب فرصة.

12 

49P

)ثالثا(
P2  المعّينرد حق األولوية في المكتب 

إذا وردت فــي الطلــب الــدولي مطالبــة بأولويــة طلــب ســابق وكــان لــذلك الطلــب الــدولي  ( أ )
إيداع دولي الحـق للتـاريخ الـذي انقضـت فيـه فتـرة األولويـة ولكنـه يقـع ضـمن فتـرة شـهرين اعتبـارا مـن  تاريخ

(ب)، حـق األولويـة إذا رأى المكتـب  ذلك التاريخ، يرد المكتب المعّين، بناء على التماس المودع وفقا للفقـرة
الـــدولي فـــي غضـــون فتـــرة  أن المعيـــار الـــذي يطبقـــه ("معيـــار الـــرد") مســـتوفى، أي أن عـــدم إيـــداع الطلـــب

 األولوية:

 قد حدث بالرغم من إيالء العناية الواجبة في ظروف الحال؛ "1"

 أو كان غير مقصود. "2"

 ويطبق كل مكتب معّين واحدا على األقل من هذين المعيارين ويجوز له أن يطبق كليهما.

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

يـودع االلتمـاس لـدى المكتـب المعـّين فـي مهلـة شـهر اعتبـارا مـن المهلـة المطبقــة  "1"
أو يـودع، فـي حـال قـدم مـودع الطلـب التماسـا صـريحا إلـى المكتـب المعـّين بنـاء علـى  22 بناء على المـادة

 ؛تسلم المكتب المعّين لذلك الطلب )، في مهلة شهر اعتبارا من تاريخ2(23القاعدة 

ــدولي فــي غضــون  ويــذكر األســباب "2" فتــرة األولويــة الداعيــة إلــى عــدم إيــداع الطلــب ال
 (ج)؛ ومن المحبذ أن يكون مشفوعا بأي إعالن أو دليل آخر تقتضيه الفقرة

 (د). وأن يكون مصحوبا بأي رسم مقابل التماس الرد وتقتضيه الفقرة "3"
                                                           

تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:  مالحظة الناشر: 12
>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html<. 
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ن األســـباب يجـــوز للمكتـــب المعـــّين أن يقتضـــي إيـــداع إعـــالن أو دليـــل آخـــر يؤيـــد بيـــا (ج)
 مع ذلك البيان في غضون مهلة تكون معقولة في ظروف الحال. "2(ب)" المشار إليه في الفقرة

(أ) محــل رســم يفرضــه المكتــب المعــّين  يجــوز أن يكــون تقــديم التمــاس بنــاء علــى الفقــرة (د)
 وُيدفع له أو لفائدته نظير التماس الرد.

(أ)، بالكامـــل أو  دما بنـــاء علـــى الفقـــرةال يجـــوز للمكتـــب المعـــّين أن يـــرفض التماســـا مقـــ (ه)
جزئيا، من غيـر أن يتـيح للمـودع فرصـة اإلدالء بمالحظـات حـول الـرفض المزمـع فـي غضـون مهلـة تكـون 
معقولــة فــي ظــروف الحــال. ويجــوز للمكتــب المعــّين أن يرســل إخطــارا بــالرفض المزمــع إلــى المــودع مــع أي 

 (ج). دعوة إليداع إعالن أو دليل آخر بناء على الفقرة

إذا كان القانون الـوطني الـذي يطبقـه المكتـب المعـّين يـنص علـى شـروط بشـأن رد حـق  (و)
و(ب) مـن وجهـة نظـر المـودعين، جـاز األولوية هي أفضل من الشروط المنصوص عليهـا فـي الفقـرتين (أ) 

ني للمكتـــب المعـــّين، عنـــد البـــت فـــي حـــق األولويـــة، أن يطبـــق الشـــروط المنصـــوص عليهـــا فـــي القـــانون الـــوط
 المطبق بدال من شروط هاتين الفقرتين.

ُيعلم كل مكتب معّين المكتب الدولي بالمعيار الذي يطبقـه علـى رد الحـق وبـأي شـروط  (ز)
(و)، عند االقتضاء، وبأي تغييـرات الحقـة فـي ذلـك الشـأن.  ينص عليها القانون الوطني المطبق وفقا للفقرة

 الجريدة في أقرب فرصة.وينشر المكتب الدولي تلك المعلومة في 

، تتماشــــى مــــع القــــانون 2005أكتــــوبر  5إذا لــــم تكــــن الفقــــرات مــــن (أ) إلــــى (ز)، فــــي  (ح)
دامـت ال تتماشـى مـع  الوطني الذي يطبقه المكتب المعـّين، فـإن تلـك الفقـرات ال تطبـق فـي ذلـك المكتـب مـا

. وينشر 2006أبريل  5أقصاه  ذلك القانون، شرط أن يعلم المكتب المذكور المكتب الدولي بذلك في موعد
Pالمكتب الدولي المعلومة التي يتسلمها في الجريدة في أقرب فرصة.

13 

 50القاعدة 
 )3(22الحق المنصوص عليه في المادة 

 ممارسة الحق 50.1

علـــى الـــدول المتعاقـــدة التـــي تمـــنح مهـــال تنقضـــي بعـــد المهـــل المنصـــوص عليهـــا فـــي  ( أ )
 المكتب الدولي بالمهل المحددة بهذا الشكل.) أن تخطر 2) أو (1(22 المادة

ينشــر المكتــب الــدولي اإلخطــارات التــي يتســلمها بنــاء علــى الفقــرة (أ) فــي الجريــدة فــي  (ب)
 أقرب فرصة.

تصـــبح اإلخطـــارات المتعلقـــة بتخفـــيض المهـــل المحـــددة ســـابقا نافـــذة بالنســـبة إلـــى الطلبـــات  (ج)
 المكتب الدولي اإلخطار بثالثة أشهر.الدولية المودعة بعد التاريخ الذي ينشر فيه 

                                                           
تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:  مالحظة الناشر: 13
>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html<. 
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تصــبح اإلخطــارات المتعلقــة بتمديــد المهــل المحــددة ســابقا نافــذة مــا أن ينشــرها المكتــب  (د)
الدولي في الجريدة بالنسـبة إلـى الطلبـات الدوليـة التـي تكـون قيـد النظـر فـي تـاريخ ذلـك النشـر أو تـودع بعـد 

 ة المتعاقدة التي تجري اإلخطار ذلك التاريخ الالحق.ذلك التاريخ، أو في تاريخ الحق إن حددت الدول

 51القاعدة 
 المراجعة بمعرفة المكاتب المعينة

 المهلة المحددة لطلب إرسال الصور 51.1

)(ج) بشــهرين اعتبــارا مــن تــاريخ اإلخطــار المرســل إلــى 1(25تحــدد المهلــة المشــار إليهــا فــي المــادة 
 ".2"29.1(ج) أو 24.2" أو 1"20.4مودع الطلب بناء على القاعدة 

 صورة عن اإلخطار 51.2

)، وطلب إلـى المكتـب الـدولي بنـاء علـى 1(11إذا تسلم مودع الطلب قرارا سلبيا بناء على المادة 
) أن يرســل صــورا عــن ملــف الطلــب الــدولي المزعــوم إلــى أحــد المكاتــب التــي ســماها بغــرض 1(25المــادة 

 ".1"20.4ة عــن اإلخطار المشار إليه في القاعدة تعيينها، وجب عليه أن يرفق بهذا الطلب صــور 

 المهلة المحددة لتسديد الرسم الوطني وتقديم الترجمة 51.3

)(أ) فـــي الوقـــت نفســـه الـــذي تنقضـــي فيـــه المهلـــة 2(25تنقضـــي المهلـــة المشـــار إليهـــا فـــي المـــادة 
 .51.1المنصوص عليها في القاعدة 

51Pالقاعدة 

 (ثانيا)

Pمقبولةبعض المتطلبات الوطنية ال 
 27بناء على المادة 

51P

(ثانيا)
P1  المقبولةبعض المتطلبات الوطنية 

يجــوز أن ُيطلــب مــن المــودع بنــاء علــى القــانون الــوطني الــذي يطبقــه المكتــب المعــين أن  ( أ )
 :2(ثانيا)51وشرط مراعاة القاعدة  27يقدم بخاصة ما يأتي وفقا للمادة 

 أي وثيقة تتعلق بهوية المخترع، "1"

 وثيقة تتعلق بحق المودع في طلب البراءة أو الحصول عليها، أي "2"

 أي وثيقة تتضمن أي دليل على حق المودع في المطالبـة بأولويـة طلـب سـابق "3"
 إذا لم يكن هو الذي أودع الطلب السابق أو إذا تغير اسمه بعد تاريخ إيداع الطلب السابق،

وة االختـراع إذا ورد فـي الطلـب أي وثيقة تحتوي على حلف لليمـين أو إعـالن بـأب "4"
، تــوفير حلــف لليمــين أو إعــالن بــأبوة 2012أكتــوبر  9الــدولي تعيــين دولــة يقتضــي قانونهــا الــوطني، فــي 

 االختراع،
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الجـدة، أي إثبات بخصوص حاالت الكشـف غيـر الضـارة أو االسـتثناءات لعـدم تـوفر  "5"
الكشـف التـي  الكشـف فـي بعـض المعـارض وحـاالتنظير حاالت الكشـف الناجمـة عـن سـوء االسـتعمال وحـاالت 

 يكون المودع مسؤوال عنها وتقع في فترة معينة،

توقيــع مــودع الطلــب الــذي لــم يوقــع العريضــة بالنســبة إلــى الدولــة المعّينــة تأكيــدًا  "6"
 للطلب الدولي،

" 3" و"2(أ)"4.5 أي بيــان غيــر متــوفر فــي البيانــات المشــترطة بنــاء علــى القاعــدة "7"
 ودع الطلب بالنسبة إلى الدولة المعّينة.بشأن م

)، بمـا 7(27يجوز أن يقضي القانون الوطني الذي يطبقه المكتـب المعـين، وفقـا للمـادة  (ب)
 يأتي:

أن يمثـل المــودَع وكيــٌل معتـرف بــه لــدى ذلــك المكتـب أو أن يبــين المــودع عنوانــا  "1"
 ،له في الدولة المعينة بغرض تسلم اإلخطارات أو االثنين معاً 

 أن يفوض المودع الوكيل الذي يمثله عند الضرورة على الوجه الصحيح. "2"

)، 1(27يجـــوز أن يقضـــي القـــانون الـــوطني الـــذي يطبقـــه المكتـــب المعـــين، وفقـــا للمـــادة  (ج)
 بتقديم الطلب الدولي أو ترجمته أو أي وثيقة أخرى تتعلق به بعدة نسخ.

"، 2)"2(27 المكتـب المعـين، وفقـا للمـادةيجوز أن يقضي القـانون الـوطني الـذي يطبقـه  (د)
 بما يلي:

أن يتحقـــق المـــودع أو الشـــخص الـــذي تـــرجم الطلـــب الـــدولي مـــن صـــحة ترجمـــة  "1"
، في إعالن يفيد أن الترجمـة كاملـة وسـليمة فـي حـّد 22الطلب الدولي المقدمة من المودع بناء على المادة 

 علمه،

 لف على تلك الترجمة.أن تصدق إحدى السلطات العامة أو مترجم مح "2"

، بــأن 27يجــوز أن يقضــي القــانون الــوطني الــذي ُيطبقــه المكتــب المعــين، وفقــا للمــادة  (ه)
 في الحالتين التاليتين: يقدم المودع ترجمة لوثيقة األولوية، علما بأن تلك الترجمة ال يجوز المطالبة بها إال

هليـة االختـراع للبـراءة مـن إذا كانت صحة المطالبة باألولوية تؤثر في البت في أ "1"
 ؛عدم أهليته

أو إذا كــــان مكتــــب تســــلم الطلبــــات قــــد اعتمــــد تــــاريخ اإليــــداع الــــدولي بنــــاء علــــى  "2"
 4.18(د) علــى أسـاس تضــمين عنصـر أو جــزء باإلحالـة بنــاء علـى القاعــدتين 20.5" أو 2(ب)"20.3 القاعـدة

فـي أن ذلـك العنصـر أو الجـزء وارد بالكامـل فـي  (ب)،1(ثالثـا)82ألغراض البت، بناء على القاعـدة  20.6و
وثيقــة األولويــة المعنيــة مــن عدمــه. وفــي هــذه الحالــة، جــاز أن يقتضــي أيضــا القــانون الــوطني الــذي يطبقــه 
المكتـــب المعـــيَّن مـــن المـــودع أن يقـــدِّم، إن تعّلـــق األمـــر بجـــزء مـــن الوصـــف أو المطالـــب أو الرســـوم، بيانـــًا 

 لجزء في ترجمة وثيقة األولوية.بالمكان الذي يرد فيه ذلك ا
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51P

(ثانيا)
P2 بعض الظروف التي ال يجوز فيها المطالبة بوثائق أو أدلة 

ال يجــوز للمكتــب المعــّين أن يطالــب بــأي وثــائق أو أدلــة، مــا لــم يكــن مــن الممكــن أن  ( أ )
 ،يكون لديه شك معقول في صحة البيانات المعنية أو اإلعالن المعني 

") (ما عدا الوثيقـة التـي تحتـوي علـى 1(أ)"1(ثانيا)51المخترع (القاعدة بشأن هوية  "1"
")، إذا وردت بيانــات تتعلــق بــالمخترع، وفقــا 4(أ)"1(ثانيــا)51حلــف لليمــين أو إعــالن بــأبوة االختــراع (القاعــدة 

أو ُقــدِّم "، فــي العريضــة 1"17.4، فــي العريضــة، أو إذا ورد إعــالن بهويــة المختــرع، وفقــا للقاعــدة 6.4للقاعــدة 
 ذلك اإلعالن مباشرة إلى المكتب المعّين؛

بشأن حـق المـودع، فـي تـاريخ اإليـداع الـدولي، فـي طلـب بـراءة والحصـول عليهـا  "2"
ــــدم ذلــــك 2"4.17")، إذا ورد إعــــالن بــــذلك، وفقــــا للقاعــــدة 2(أ)"1(ثانيــــا)51(القاعــــدة  "، فــــي العريضــــة أو ُق

 اإلعالن مباشرة إلى المكتب المعّين؛

ن حق المودع، فـي تـاريخ اإليـداع الـدولي، فـي المطالبـة بأولويـة طلـب سـابق بشأ "3"
ــــدم ذلــــك 3"4.17")، إذا ورد إعــــالن بــــذلك، وفقــــا للقاعــــدة 3(أ)"1(ثانيــــا)51(القاعــــدة  "، فــــي العريضــــة أو ُق

 ؛عالن مباشرة إلى المكتب المعّيناإل

 ممــــــــا يحتــــــــوي علــــــــى حلــــــــف لليمــــــــين أو إعــــــــالن بــــــــأبوة االختــــــــراع (القاعــــــــدة "4"
"، فــــي العريضــــة أو ُقــــدم ذلــــك 4"17.4")، إذا ورد إعــــالن بــــأبوة االختــــراع، وفقــــا للقاعــــدة 4(أ)"1(ثانيــــا)51

 ن.اإلعالن مباشرة إلى المكتب المعيّ 

51P

(ثانيا)
P3 إمكانية استيفاء المتطلبات الوطنية 

" 4"" إلــى 1(أ)"1(ثانيــا)51إذا لــم ُيســتوف أي مــن المتطلبــات المشــار إليهــا فــي القاعــدة  ( أ )
أو أي مــن المقتضــيات األخــرى فــي القــانون الــوطني الــذي يطبقــه المكتــب المعــّين ممــا قــد (ه) و(ج) إلــى 

)، خــالل الفتــرة ذاتهــا التــي يتعــّين فيهــا االمتثــال لمقتضــيات 2) أو (1(27يطبقــه ذلــك المكتــب وفقــا للمــادة 
لــك المقتضــيات خــالل مهلــة ال ، تعــّين علــى المكتــب المعــّين أن يــدعو المــودع إلــى االمتثــال لت22 المــادة
ــارا مــن تــاريخ الــدعوة. ويجــوز للمكتــب المعــّين أن يطالــب المــودع بــدفع رســم مقابــل  تقــل عــن شــهرين اعتب

 االمتثال للمقتضيات الوطنية بناء على الدعوة.

إذا لـــم تســـتوف أي مـــن مقتضـــيات القـــانون الـــوطني الـــذي يطبقـــه المكتـــب المعـــّين ممـــا  (ب)
)، خــالل الفتــرة ذاتهــا التــي يتعــّين االمتثــال فيهـــا 7) أو (6(27يطبقــه وفقــا للمــادة يجــوز لــذلك المكتــب أن 

 ، تعّين أن تتاح للمودع فرصة لالمتثال لتلك المقتضيات بعد انقضاء تلك الفترة.22لمقتضيات المادة 

، ال تتمشى مع القـانون الـوطني الـذي يطبقـه 2000مارس  17إذا كانت الفقرة (أ)، في  (ج)
المكتــب المعــّين علــى المهلــة المشــار إليهــا فــي تلــك الفقــرة، فــإن الفقــرة المــذكورة ال تطبــق علــى ذلــك المكتــب 

طــر المكتــب فيمــا يتعلــق بتلــك المهلــة مــا دامــت الفقــرة المــذكورة ال تتمشــى مــع ذلــك القــانون، شــريطة أن يخ
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. ويتعـــين علــى المكتـــب الــدولي نشـــر 2000نــوفمبر  30المــذكور المكتــب الـــدولي بــذلك فـــي موعــد أقصـــاه 
Pالخبر الوارد إليه في الجريدة في أقرب فرصة.
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 52القاعدة 
 تعديل المطالب والوصف والرسوم لدى المكاتب المعينة

 المهلة 52.1

الــدولي أو معالجتــه دون التمــاس خــاص، فــي كــل دولــة معينــة يبــدأ فيهــا فحــص الطلــب  ( أ )
أن يمـارس ذلـك الحـق  28يجب على مودع الطلب الراغب في ممارسة الحـق المنصـوص عليـه فـي المـادة 

. أمـــا إذا لـــم يـــتم اإلبـــالغ المشـــار إليـــه فـــي 22خــالل شـــهر مـــن إتمـــام اإلجـــراءات المشـــار إليهـــا فـــي المــادة 
، فإنـه يجـب علـى مـودع الطلـب أن يمـارس 22علـى المـادة عند انقضاء المهلة المطبقة بناء  47.1القاعدة 

ذلــك الحــق بعــد تــاريخ انقضــاء هــذه المهلــة بأربعــة أشــهر علــى األكثــر. وفــي كلتــا الحــالتين، يجــوز لــه أن 
 يمارس ذلك الحق في أي تاريخ الحق إن كان القانون الوطني للدولة المعينة يسمح بذلك.

ني علــى عــدم الشــروع فــي الفحــص إال بنــاء علــى فــي كــل دولــة معينــة يــنص قانونهــا الــوط (ب)
التمــاس خــاص، تكــون المهلــة أو الفتــرة التــي يجــوز فيهــا لمــودع الطلــب أن يمــارس الحــق الممنــوح بنــاء علــى 

حالـة فحـص هي ذاتها المهلة أو الفترة المنصوص عليها في القانون الوطني إليداع التعديالت فـي  28المادة 
انقضــاء المهلــة لتمــاس خــاص، شــرط أال تنقضــي تلــك المهلــة أو تقــع الفتــرة قبــل الطلبــات الوطنيــة نــزوال عنــد ا
 المطبقة بناء على الفقرة (أ).

 الجزء جيم
 القواعد المتعلقة بالفصل الثاني من المعاهدة

 53القاعدة 
 طلب الفحص التمهيدي الدولي

 الشكل 53.1

عــة أو نمــوذج مطبــوع يجــب تقــديم طلــب الفحــص التمهيــدي الــدولي علــى اســتمارة مطبو  ( أ )
علــى الحاســوب. وتحــدد فــي التعليمــات اإلداريــة تفاصــيل االســتمارة المطبوعــة والطلــب المقــدم بشــكل نمــوذج 

 مطبوع على الحاسوب.

علــى مكتــب تســلم الطلبــات أو إدارة الفحــص التمهيــدي الــدولي تقــديم نســخ مجانيــة عــن  (ب)
 االستمارة المطبوعة لطلب الفحص التمهيدي الدولي.

 المحتويات 53.2

 يجب أن يحتوي طلب الفحص التمهيدي الدولي على ما يأتي: ( أ )

 التماس؛ "1"
                                                           

تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:  مالحظة الناشر: 14
>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html<. 
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 بيانات عن مودع الطلب، وعن الوكيل إن وجد؛ "2"

 بيانات عن الطلب الدولي الذي يتعلق به؛ "3"

 بيان عن التعديالت، عند االقتضاء. "4"

 يجب توقيع طلب الفحص التمهيدي الدولي. (ب)

 االلتماس 53.3

يجب أن يكون الغرض من االلتماس ما هو منصوص عليه فيما بعد، ويستحسن أن يحـرر علـى 
يلـتمس الموقـع أدنـاه  -مـن معاهـدة التعـاون بشـأن البـراءات  31الوجه اآلتي: "طلب مقـدم بنـاء علـى المـادة 

اون بشـــأن أن يكـــون الطلـــب الـــدولي المحـــدد فيمـــا بعـــد موضـــع فحـــص تمهيـــدي دولـــي وفقـــا لمعاهـــدة التعـــ
 البراءات".

 مودع الطلب 53.4

، وتطبق كذلك القاعـدة 4.16و 4.4بالنسبة إلى البيانات المتعلقة بمودع الطلب، تطبق القاعدتان 
 مع ما يلزم من تبديل. 4.5

 الوكيل أو الممثل العام 53.5

ق في حالة تعيين وكيل أو ممثل عام، يجب بيان ذلك في طلب الفحص التمهيـدي الـدولي. وتطبَّـ
 مع ما يلزم من تبديل. 4.7، وتطبَّق كذلك القاعدة 4.16و 4.4القاعدتان 

 تحديد الطلب الدولي 53.6

يجــب تحديــد الطلــب الــدولي باســم وعنــوان مــودع الطلــب، واســم االختــراع، وتــاريخ اإليــداع الــدولي 
أودع لديــه الطلــب (إن كــان مــودع الطلــب يعرفــه) ورقــم الطلــب الــدولي أو اســم مكتــب تســلم الطلبــات الــذي 

 الدولي إذا كان مودع الطلب ال يعرف ذلك الرقم.

 اختيار الدول 53.7

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

 التوقيع 53.8

ــدولي إمــا  ــذين يتقــدمون بــذلك يجــب أن يوقــع طلــب الفحــص التمهيــدي ال المــودع أو المودعــون ال
 الطلب إن كان هناك أكثر من مودع.
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 بيان عن التعديالت 53.9

، وجـب أن يوضـح فـي البيـان عـن التعـديالت 19إذا أجريت تعديالت بنـاء علـى المـادة  ) أ (
 ما إذا كان المودع يريد ألغراض الفحص التمهيدي الدولي:

االعتبار. ومن المستحسن في هذه الحالة أن تقـدم أن تؤخذ تلك التعديالت بعين  "1"
ــــوب بموجــــب القاعــــدة  ــــدولي صــــورٌة عــــن التعــــديالت وعــــن الكتــــاب المطل ــــب الفحــــص التمهيــــدي ال مــــع طل

 (ب)؛46.5

 .34أو أن تهمل تلك التعديالت بتعديل يجرى وفقا للمادة  "2"

حــددة إليــداع تلــك ولــم تــنقض المهلــة الم 19إذا لــم تجــر أي تعــديالت بنــاء علــى المــادة  (ب)
التعـــديالت، جـــاز أن يـــذكر فـــي البيـــان أن المـــودع يرغـــب فـــي تأجيـــل بـــدء الفحـــص التمهيـــدي الـــدولي وفقـــا 

، إذا كانــت إدارة الفحــص التمهيــدي الــدولي ترغــب فــي بــدء الفحــص التمهيــدي الــدولي فــي (د)69.1للقاعــدة 
 .(ب)69.1 الوقت ذاته لبدء البحث الدولي وفقا للقاعدة

مع طلب الفحص التمهيدي الـدولي، وجـب ذكـر  34قدمت أي تعديالت وفقا للمادة إذا  (ج)
 ذلك في البيان.

 54القاعدة 
 مودع الطلب المصرح له بتقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي

 محل اإلقامة والجنسية 54.1

)، يحـدد محـل إقامـة مـودع الطلـب أو تحـدد جنسـيته وفقـا 2(31ألغراض تطبيق المادة  ( أ )
 (أ) و(ب)، شرط مراعاة أحكام الفقرة (ب).18.1قاعدة لل

علــى إدارة الفحــص التمهيــدي الــدولي أن تلــتمس، فــي الظــروف المحــددة فــي التعليمــات  (ب)
اإلداريــة، مــن مكتــب تســلم الطلبــات أو مــن المكتــب الــوطني للدولــة المتعاقــدة المعنيــة أو المكتــب الــوطني 

لي لـدى المكتـب الـدولي باعتبـاره مكتبـا لتسـلم الطلبـات، أن يقـرر مـا العامل نيابة عنها إذا أودع الطلب الدو 
إذا كــان مــودع الطلــب مــن المــواطنين أو المقيمــين فــي الدولــة المتعاقــدة التــي يــدعي أنــه مــن المــواطنين أو 
المقيمين فيها. وعلى إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تخطر مـودع الطلـب بـأي التمـاس مـن ذلـك القبيـل. 

مودع الطلب فرصة لتقـديم حججـه مباشـرة إلـى المكتـب المعنـي. وعلـى المكتـب المعنـي أن يبـت فـي وتتاح ل
 المسألة في أقرب فرصة.

 الحق في تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي 54.2

) إذا كــان المــودع 2(31يقــوم الحــق فــي تقــديم طلــب الفحــص التمهيــدي الــدولي بنــاء علــى المــادة 
واحــد علــى األقــل مــن المــودعين الــذين قــدموه إذا تعــدد المودعــون مقيمــا فــي دولــة الــذي قــدم ذلــك الطلــب أو 

متعاقــدة ملتزمــة بالفصــل الثــاني أو مــن مواطنيهــا، وٕاذا كــان الطلــب الــدولي قــد أودع لــدى أحــد مكاتــب تســلم 
 الطلبات القائمة في إحدى الدول المتعاقدة الملتزمة بالفصل الثاني أو العاملة نيابة عنها.
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 الطلبات الدولية المودعة لدى المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات 54.3

إذا أودع الطلـــب الـــدولي لـــدى المكتـــب الـــدولي باعتبـــاره مكتبـــا لتســـلم الطلبـــات بنـــاء علـــى القاعـــدة 
"، تعين اعتبار المكتـب الـدولي كمـا لـو كـان يعمـل نيابـة عـن الدولـة المتعاقـدة التـي يكـون مـودع 3(أ)"19.1
 )(أ).2(31ب من مواطنيها أو من المقيمين فيها، ألغراض المادة الطل

 مودع الطلب غير المصرح له بتقديم طلب للفحص التمهيدي الدولي 54.4

إذا كان ال يحق للمودع أن يقدم طلبا للفحـص التمهيـدي الـدولي، أو إذا كـان ال يحـق ألي مـودع 
 ، فإن هذا الطلب يعد كما لو لم يقدم.54.2للقاعدة إن كان هناك أثر من مودع أن يقدم ذلك الطلب وفقا 

54Pالقاعدة 

 (ثانيًا)

Pمهلة تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي 

54P

(ثانيًا)
P1 مهلة تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي 

يجــوز تقــديم طلــب الفحــص التمهيــدي الــدولي فــي أي وقــت قبــل انقضــاء أي المــدتين  ( أ )
 مر:التاليتين التي تنقضي آخر األ

ثالثة أشهر اعتبارًا من تـاريخ إرسـال تقريـر البحـث الـدولي أو اإلعـالن المشـار  "1"
 إلى مودع الطلب؛ 1(ثانيًا)43 )(أ) والرأي المكتوب المعد بناء على القاعدة2(17إليه في المادة 

 شهرًا اعتبارًا من تاريخ األولوية. 22أو  "2"

يكــون مقــدمًا بعــد انقضــاء المهلــة المطبقــة يعتبــر أي طلــب للفحــص التمهيــدي الــدولي  (ب)
 (أ) كما لو لم يقدم وتتولى إدارة الفحص التمهيدي الدولي إعالن ذلك. بناء على الفقرة

 55القاعدة 
 اللغات (الفحص التمهيدي الدولي)

 لغة طلب الفحص التمهيدي الدولي 55.1

الطلـب الـدولي، أو باللغـة التـي يجب تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي باللغة التـي وضـع بهـا 
نشــر بهــا هــذا الطلــب إذا كــان قــد أودع بلغــة خــالف لغــة النشــر. ولكــن، إذا كانــت ترجمــة الطلــب الــدولي 

 ، تعين أن يكون طلب الفحص التمهيدي الدولي بلغة تلك الترجمة.55.2مطلوبة بناء على القاعدة 

 ترجمة الطلب الدولي 55.2

أودع بهــا الطلــب الــدولي أو نشــر بهــا لغــة تقبلهــا إدارة الفحــص  إذا لــم تكــن اللغــة التــي ( أ )
التمهيدي الدولي المكلفة بفحص ذلك الطلب فحصا تمهيديا دوليـا، وجـب علـى مـودع الطلـب أن يقـدم، إلـى 
جانب طلب الفحص التمهيدي الدولي، ترجمة للطلب الدولي بلغة تفي بالشرطين التاليين، مع مراعاة الفقـرة 

 (ب):

 تكون لغة تقبلها تلك اإلدارة،أن  "1"
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 أن تكون إحدى لغات النشر. "2"

(أ) أي عنصـر  يجب أن تشمل ترجمة الطلب الدولي إلـى اللغـة المشـار إليهـا فـي الفقـرة ثانيا).(أ
(أ) وأي 20.6 (ب) أو20.3 يقدِّمــه المــودع بنــاء علــى القاعــدة (ه)"(د) أو 3)"1(11 مشــار إليــه فــي المــادة

(أ) يعتبــر 20.6(ب) أو 20.5جــزء مــن الوصــف أو المطالــب أو الرســوم قدَّمــه المــودع بنــاء علــى القاعــدة 
 (ب).20.6 بناء على القاعدةواردا في الطلب الدولي 

(أ)  تتأكد إدارة الفحـص التمهيـدي الـدولي مـن صـحة أي ترجمـة مقدَّمـة بنـاء علـى الفقـرة ا)لثثا.(أ
دام امتثالهــا لتلــك الشــروط ضــروريا  مــا 11 ط الماديــة المشــار إليهــا فــي القاعــدةمــن حيــث امتثالهــا للشــرو 

 ألغراض الفحص التمهيدي الدولي.

إذا أرســلت ترجمــة للطلــب الــدولي بإحــدى اللغــات المشــار إليهــا فــي الفقــرة (أ) إلــى إدارة  (ب)
ي، شـــأنها شـــأن إدارة (ب)، وكانـــت إدارة الفحـــص التمهيـــدي الـــدول23.1البحـــث الـــدولي بنـــاء علـــى القاعـــدة 

البحث الدولي، جزءا من المكتب الوطني ذاته أو المنظمة الحكومية الدولية ذاتها، فلـيس مـن الضـروري أن 
يقــدم مــودع الطلــب ترجمــة بنــاء علــى الفقــرة (أ). وفــي هــذه الحالــة، يباشــر الفحــص التمهيــدي الــدولي علــى 

 م يقدم مودع الطلب ترجمة بناء على الفقرة (أ).(ب)، ما ل23.1أساس الترجمة المرسلة بناء على القاعدة 

ولــم  ثالثــا).ثانيــا) و(أ.و(أ فــي الفقــرة (أ) اط المنصــوص عليهــو الشــر أحــد  إذا لــم يســتوف (ج)
تكن الفقرة (ب) قابلة للتطبيق، تعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تدعو مودع الطلـب إلـى تقـديم 

. وال الحـال ظـروففـي خـالل مهلـة تكـون معقولـة  وب، حسـب الحـال،أو التصويب المطل الترجمة المطلوبة
تقل هذه المهلة عن شـهر واحـد اعتبـارا مـن تـاريخ الـدعوة. وإلدارة الفحـص التمهيـدي الـدولي أن تمـددها فـي 

 أي وقت قبل اتخاذ أي قرار.

(ج)،  إذا اســتجاب مــودع الطلــب للــدعوة فــي غضــون المهلــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة (د)
فــإن الشــرط المــذكور يعتبــر كمــا لــو كــان قــد اســتوفي. وٕاذا لــم يفعــل مــودع الطلــب ذلــك، وجــب اعتبــار طلــب 

 الفحص التمهيدي الدولي كما لو لم يقدم وتعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي إعالن ذلك.

 لغة التعديالت والكتب وترجمتها 55.3

اللغـة التـي ُينشـر بهـا، تعـّين تقـديم أي تعـديل إذا كان الطلب الدولي قد أودع بلغة غيـر  ) أ (
(ب) والقاعــــدة 66.8(أ) والقاعــــدة 66.8وأي كتــــاب مشــــار إليــــه فــــي القاعــــدة  34ُيباشــــر بنــــاء علــــى المــــادة 

 (ج)، بلغة النشر، مع مراعاة الفقرة (ب).66.8(ب) المطبقة بموجب القاعدة 46.5

ر بلغـة 55.2قاعـدة إذا كانت ترجمة الطلب الدولي مطلوبـة بنـاء علـى ال (ب) ، تعـين أن يحـرَّ
 تلك الترجمة:

 أي تعديل وأّي كتاب مشار إليه في الفقرة (أ)، "1"

ـــي المـــادة  "2" ـــه ف ـــاء علـــى  19وأي تعـــديل منصـــوص علي ـــه بن ومـــن الواجـــب مراعات
 (ب).46.5(ج) أو (د) وأي كتاب مشار إليه في القاعدة 66.1القاعدة 

 غة أخرى، تعين تقديم ترجمة لها أيضا.وٕاذا قدمت تلك التعديالت أو الكتب بل
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إذا لم يقّدم التعديل أو الكتاب باللغة المطلوبة بموجب الفقرتين (أ) أو (ب)، تعّين علـى  (ج)
إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تدعو مودع الطلـب إلـى تقـديم التعـديل أو الكتـاب باللغـة المطلوبـة خـالل 

هـذه المهلـة عـن شـهر واحـد اعتبـارا مـن تـاريخ الـدعوة. وإلدارة  مهلة تكـون معقولـة حسـب الظـروف. وال تقـل
 الفحص التمهيدي الدولي أن تمددها في أي وقت قبل اتخاذ أي قرار.

إذا لـــم يســـتجب مـــودع الطلـــب للـــدعوة إلـــى تقـــديم التعـــديل باللغـــة المطلوبـــة فـــي المهلـــة  (د)
ألغـراض الفحـص التمهيـدي الـدولي. وٕاذا المنصوص عليها في الفقرة (ج)، ال يؤخذ التعديل بعين االعتبار 

لــم يســتجب مــودع الطلــب للــدعوة إلــى تقــديم الكتــاب المشــار إليــه فــي الفقــرة (أ) باللغــة المطلوبــة فــي المهلــة 
 المنصوص عليها في الفقرة (ج)، ال يتعّين أخذ التعديل بعين االعتبار ألغراض الفحص التمهيدي الدولي.

 56القاعدة 
[ ـ  [ةحد

 57القاعدة 
 رسم المعالجة

 االلتزام بالدفع 57.1

ل إدارة الفحص التمهيدي الدولي التي يقدم إليها طلب الفحـص التمهيـدي الـدولي رسـما عـن  تحصِّ
 كل طلب فحص ("رسم المعالجة") لمصلحة المكتب الدولي.

 مقدار الرسم 57.2

 مقدار رسم المعالجة محدد في جدول الرسوم. ( أ )

لعملــة أو إحــدى العمــالت التــي تقررهــا إدارة الفحــص التمهيــدي يســدد رســم المعالجــة با (ب)
 الدولي ("العملة المقررة"). 

الرســــم المــــذكور إلــــى دارة اإلحيــــل ت ،الفرنــــك السويســــريكانــــت العملــــة المقــــررة هــــي إذا  (ج)
 .وبالفرنك السويسريفي أقرب فرصة  المكتب الدولي

 وكانت تلك العملة: السويسريالفرنك إذا كانت العملة المقررة عملة خالف  (د)

دون قيـــد أو شـــرط، يحـــدد المـــدير العـــام، الفرنـــك السويســـري قابلـــة للتحويـــل إلـــى  "1"
، مبلغــا معــادال لــذلك الرســم بالعملــة المعالجــةقــر بعملــة مــن ذلــك القبيــل لتســديد رســم ت إدارةبالنســبة إلــى كــل 

 ؛في أقرب فرصة اإلدارةلعملة إلى المبلغ بتلك ا اإلدارةحيل تالمقررة وفقا لتوجيهات الجمعية، و 

اإلدارة كــــون تغيــــر قابلــــة للتحويــــل إلــــى الفرنــــك السويســــري دون قيــــد أو شــــرط،  "2"
بالفرنــك حيــل ذلــك الرســم تو الفرنــك السويســري مــن العملــة المقــررة إلــى  المعالجــةعــن تحويــل رســم  مســؤولة

أن  ولــإلدارة .فــي جــدول الرســومالمحــدد ، بمقــدار المبلــغ فــي أقــرب فرصــة الــدولي المكتــبإلــى  السويســري
ستعيض عن ذلك بتحويل رسم المعالجة من العملة المقررة إلى اليورو أو الـدوالر األمريكـي، إن رغـب فـي ت

فـي أقـرب  ذلك، على أن يحيل المبلغ المعادل لذلك الرسم باليورو أو الـدوالر األمريكـي إلـى المكتـب الـدولي
 ".1" جيهات الجمعية المشار إليها في البند، كما يحدده المدير العام وفقا لتو فرصة
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إذا كــــان ســــعر الصــــرف بــــين العملــــة السويســــرية وأي عملــــة مقــــررة مختلفــــا عــــن ســــعر  (ه)
الصـــرف المطبـــق آلخـــر مـــرة، وجـــب أن يحـــدد المـــدير العـــام المبلـــغ الجديـــد بالعملـــة المقـــررة تبعـــا لتعليمـــات 

بعد نشره في الجريدة بشهرين، ما لم يتفـق كـل مـن الجمعية. ويصبح المبلغ المحدد من جديد قابال للتطبيق 
إدارة الفحــص التمهيــدي الــدولي المعنيــة والمــدير العــام علــى تــاريخ يقــع خــالل هــذين الشــهرين، فيصــبح ذلــك 

 المبلغ نافذا عندئذ في تلك اإلدارة اعتبارا من ذلك التاريخ.

 المبلغ المستحق -مهلة التسديد  57.3

التمهيدي ي غضون شهر اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الفحص يسدد رسم المعالجة ف ( أ )
وشــرط مراعــاة  شــهرًا اعتبــارًا مــن تــاريخ األولويــة، مــع األخــذ بالمهلــة التــي تنقضــي آخــر األمــر 22الــدولي أو 

 الفقرتين (ب) و(ج).

فـي حـال إرســال طلـب الفحــص التمهيـدي الــدولي إلـى إدارة الفحــص التمهيـدي الــدولي  (ب)
، يسدد رسم المعالجة في غضون شـهر اعتبـارًا مـن التـاريخ الـذي تتسـلم فيـه تلـك 59.3 القاعدةبناء على 

شهرًا اعتبـارًا مـن تـاريخ األولويـة، مـع األخـذ بالمهلـة التـي تنقضـي آخـر األمـر  22اإلدارة ذلك الطلب أو 
 وشرط مراعاة الفقرة (ج).

الفحص التمهيدي الدولي فـي إذا كانت إدارة الفحص التمهيدي الدولي ترغب في بدء  (ج)
(ب)، يجب على تلك اإلدارة أن تدعو مودع 69.1 الوقت ذاته الذي يبدأ فيه البحث الدولي، وفقًا للقاعدة

 الطلب إلى تسديد رسم المعالجة في غضون شهر اعتبارًا من تاريخ الدعوة.

 يكون مقدار رسم المعالجة المستحق المبلغ المطبق في تاريخ التسديد. (د)

 رد الرسم 57.4

يتعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تـرد رسـم المعالجـة إلـى مـودع الطلـب فـي الحـالتين 
 التاليتين:

إذا سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي قبل أن ترسـله إدارة الفحـص التمهيـدي  "1"
 الدولي إلى المكتب الدولي،

 54.4دة لم يقدم، وفقا للقاعـ ي كما لوأو إذا اعتبر طلب الفحص التمهيدي الدول "2"
 (ب).1(ثانيًا)54أو 

 58القاعدة 
 رسم الفحص التمهيدي

 الحق في طلب دفع الرسم 58.1

يجــوز لكــل إدارة مــن إدارات الفحــص التمهيــدي الــدولي أن تطالــب مــودع الطلــب بــدفع  ( أ )
وٕانجـــاز كـــل المهمـــات ("رســـم الفحـــص التمهيـــدي") إلجـــراء الفحـــص التمهيـــدي الـــدولي ولحســـابها رســـم لهـــا 

 األخرى المعهودة إلى إدارات الفحص التمهيدي الدولي بموجب المعاهدة وهذه الالئحة التنفيذية.
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تحـــدد إدارة الفحـــص التمهيـــدي الـــدولي مقـــدار رســـم الفحـــص التمهيـــدي إن وجـــد. وفيمـــا  (ب)
بشــأن  57.3 عــدةيخــص مهلــة تســديد رســم الفحــص التمهيــدي الــدولي ومقــداره المســتحق، فتطبــق أحكــام القا

 رسم المعالجة مع ما يلزم من تبديل.

يجب تسديد رسم الفحص التمهيدي مباشرة إلدارة الفحص التمهيدي الـدولي. وٕاذا كانـت  (ج)
تلــك اإلدارة مكتبــا وطنيــا، وجــب أن يــدفع الرســم بالعملــة التــي يقررهــا ذلــك المكتــب. وٕاذا كانــت تلــك اإلدارة 

الرســم بعملــة الدولــة التــي يقــع فيهــا مقــر المنظمــة المــذكورة أو بــأي  منظمــة حكوميــة دوليــة، وجــب أن يــدفع
 عملة أخرى قابلة للتحويل إلى عملة تلك الدولة بال شرط وال قيد.

 [تحذف] 58.2

 رد الرسم 58.3

يتعين على إدارات الفحص التمهيدي الدولي أن تحيط المكتب الـدولي علمـا إن لـزم األمـر بالقـدر 
أي مبلــغ مــدفوع لهــا كرســم عــن الفحــص التمهيــدي وشــروط رده، إذا كــان طلــب الــذي يمكــن أن تــرده مــن 

الفحص التمهيـدي الـدولي يعـد كمـا لـو لـم يقـدم. ويتعـين علـى المكتـب الـدولي أن ينشـر تلـك المعلومـات فـي 
 أقرب فرصة.

58Pالقاعدة 

 (ثانيا)

Pتمديد مهلة تسديد الرسوم 

58P

(ثانيا)
P1 دعوة إدارة الفحص التمهيدي الدولي 

 إذا تبين إلدارة الفحص التمهيدي الدولي أحد األمرين التاليين: ) ( أ

أن مقــدار الرســوم المســّدد لهــا ال يكفــي لتغطيــة رســم المعالجــة ورســم الفحــص  "1"
 التمهيدي الدولي،

ــــى القاعــــدتين  "2" ــــم تســــّدد لهــــا وقــــت اســــتحقاقها بنــــاء عل  57.3أن أي رســــوم ل
 (ب)،58.1و

الطلـب إلـى أن يسـّدد لهـا فـي غضـون شـهر مـن الـدعوة المبلـغ المطلـوب وجب على اإلدارة أن تدعو مودع 
 ، عند االقتضاء.2(ثانيًا)58 لتغطية الرسمين، عالوة على رسم عن الدفع المتأخر المشار إليه في القاعدة

إذا أرسلت إدارة الفحـص التمهيـدي الـدولي الـدعوة إلـى المـودع بنـاء علـى الفقـرة (أ) ولـم  (ب)
خـالل المهلــة المشـار إليهــا فــي تلـك الفقــرة المبلـغ المســتحق بالكامــل، بمـا فــي ذلـك الرســم عــن يسـّدد المــودع 

عنــد االقتضــاء، وجــب اعتبــار طلــب الفحــص التمهيــدي  2(ثانيــا)58الــدفع المتــأخر المشــار إليــه فــي القاعــدة 
 لي أن تعلن ذلك.الدولي كما لو لم يقدم، شرط مراعاة الفقرة (ج)، وتعين على إدارة الفحص التمهيدي الدو 

يعتبر كل مبلغ تتسلمه إدارة الفحـص التمهيـدي الـدولي قبـل أن ترسـل الـدعوة بنـاء علـى  (ج)
(ب)، 58.1 أو 57.3الفقــرة (أ) كمــا لــو كانــت تســلمته قبــل انقضــاء المهلــة المنصــوص عليهــا فــي القـاعـــدة 

 حسب الحال.
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ــــل (د) ــــدولي قب ــــدي ال ــــغ تتســــلمه إدارة الفحــــص التمهي ــــر كــــل مبل ــــق  يعتب ــــي تطبي الشــــروع ف
 (ب) كما لو كانت تسلمته قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أ). الفقرة

58P

(ثانيا)
P2 رسم عن الدفع المتأخر 

لحسـابها عـن الـدفع لهـا و يجوز إلدارة الفحـص التمهيـدي الـدولي أن تفـرض رسـما يسـدد  ( أ )
 (أ). ويبلغ هذا الرسم:1(ثانيا)58بناء على القاعدة  المتأخر على الرسوم المدفوعة استجابة للدعوة الموجهة

 ٪ من مقدار الرسوم غير المدفوعة المحدد في الدعوة،50 "1"

أو مــا يعــادل مقــدار رســم المعالجــة إذا كــان مقــدار الرســوم المحســوب بنــاء علــى  "2"
 " أقل منه.1البند "

 سم المعالجة.يجب أال يكون مقدار الرسم عن الدفع المتأخر أعلى من ضعف ر  (ب)

 59القاعدة 
 اإلدارة المختصة بالفحص التمهيدي الدولي 

 )(أ)2(31طلبات الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في المادة  59.1

)(أ)، يتعـين 2(31بالنسبة إلى طلبات الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في المادة  ( أ )
متعاقــدة ملتزمــة بأحكــام الفصــل الثــاني أو يعمــل نيابــة عنهــا أن علــى كــل مكتــب لتســلم الطلبــات يتبــع دولــة 

)، بـإدارة أو 3) و(2(32يحيط المكتب الـدولي علمـا، وفقـا ألحكـام االتفـاق المطبـق والمشـار إليـه فـي المـادة 
ــدولي المختصــة بــإجراء الفحــص التمهيــدي الــدولي للطلبــات الدوليــة المودعــة  ــإدارات الفحــص التمهيــدي ال ب

المكتــب الــدولي أن ينشــر تلــك المعلومــات فــي أقــرب فرصــة. وٕاذا كانــت عــدة إدارات للفحــص لديــه. وعلــى 
 مع ما يلزم من تبديل. 35.2التمهيدي الدولي مختصة بهذا الشأن، وجب تطبيق القاعدة 

إذا أودع الطلــب الــدولي لــدى المكتــب الــدولي باعتبــاره مكتبــا لتســلم الطلبــات بنــاء علــى  (ب)
(أ) و(ب) مع مـا يلـزم مـن تبـديل. وال تنطبـق الفقـرة (أ) مـن 35.3تعين تطبيق القاعدة  "،3(أ)"19.1القاعدة 

 ".3(أ)"19.1هذه القاعدة على المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 

 )(ب)2(31طلبات الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها في المادة  59.2

)(ب)، يجــب علــى 2(31لتمهيــدي الــدولي المشــار إليهــا فــي المــادة بالنســبة إلــى طلبــات الفحــص ا
الجمعيــة عنــد تحديــد إدارة الفحــص التمهيــدي الــدولي المختصــة بالطلبــات الدوليــة المودعــة لــدى أي مكتــب 
وطني يكون هو ذاته إدارة للفحـص التمهيـدي الـدولي أن تمـنح األفضـلية لتلـك اإلدارة. وٕاذا لـم يكـن المكتـب 

للفحــص التمهيــدي الــدولي، وجــب علــى الجمعيــة أن تمــنح األفضــلية إلدارة الفحــص التمهيــدي الــوطني إدارة 
 الدولي التي يوصي بها ذلك المكتب.

 تحويل طلب الفحص التمهيدي الدولي إلى اإلدارة المختصة بالفحص التمهيدي الدولي 59.3

ـــات أ ( أ ) ـــدولي إلـــى مكتـــب لتســـلم الطلب ـــدي ال ـــب الفحـــص التمهي ـــدم طل و إدارة للبحـــث إذا ُق
علـى  الدولي أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي غير مختص بفحص الطلب الدولي فحصا تمهيديا دوليـا، فـإن
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المكتـب ذلك المكتـب أو تلـك اإلدارة وضـع تـاريخ تسـلم طلـب الفحـص التمهيـدي الـدولي، وتحويـل الطلـب إلـى 
 ألحكام المنصوص عليها في الفقرة (و).الدولي في أقرب فرصة، ما لم يقرر المكتب أو اإلدارة تطبيق ا

إذا قُــدم طلــب الفحــص التمهيــدي الــدولي إلــى المكتــب الــدولي، تعــين علــى ذلــك المكتــب  (ب)
 وضع تاريخ تسلمه على الطلب ذاته.

فــي حــال تحويــل طلــب الفحــص التمهيــدي الــدولي إلــى المكتــب الــدولي بنــاء علــى الفقــرة  (ج)
 الفقرة (ب)، تعين على المكتب الدولي أن يباشر ما يلي في أقرب فرصة:(أ) أو تقديمه إليه بناء على 

أن يحـــــول طلـــــب الفحـــــص التمهيـــــدي الـــــدولي إلـــــى اإلدارة المختصـــــة بـــــالفحص  "1"
التمهيــــدي الــــدولي وأن يخطــــر مــــودع الطلــــب بــــذلك، إذا كانــــت تلــــك اإلدارة هــــي وحــــدها اإلدارة المختصــــة 

 بالفحص التمهيدي الدولي، 

ـــى أو يـــدعو  "2" ـــة المطبقـــة بنـــاء عل مـــودع الطلـــب إلـــى أن يبـــين فـــي غضـــون المهل
يومـا مـن تـاريخ الـدعوة، مـع األخـذ بالمهلـة التـي تنقضـي آخـر األمـر، اإلدارة  15(أ) أو 1(ثانيـًا)54 القاعدة

المختصــة بــالفحص التمهيــدي الــدولي التــي ينبغــي تحويــل طلــب الفحــص التمهيــدي الــدولي إليهــا، إن كانــت 
 للفحص التمهيدي الدولي مختصة.أكثر من إدارة 

يحـول "، علـى المكتـب الـدولي أن 2في حال تقديم بيان كما هو مشـترط فـي الفقـرة (ج)" (د)
التـي بينهـا  في أقرب فرصة طلب الفحـص التمهيـدي الـدولي إلـى اإلدارة المختصـة بـالفحص التمهيـدي الـدولي

لب الفحـص التمهيـدي الـدولي كمـا لـو لـم يقـدم مودع الطلب. وٕاذا لم يقدم أي بيان من ذلك القبيل، يعتبر ط
 وعلى المكتب الدولي أن يعلن ذلك.

في حال تحويل طلـب الفحـص التمهيـدي الـدولي إلـى إدارة مختصـة بـالفحص التمهيـدي  (ه)
عليـه الدولي بناء على الفقرة (ج)، تعين اعتبار ذلك الطلب كمـا لـو تسـلمته تلـك اإلدارة فـي التـاريخ المحـدد 

كانــت  لفقــرة (أ) أو (ب)، حســب الحــال، ويعتبــر طلــب الفحــص التمهيــدي الــدولي المحــول كمــا لــوبنــاء علــى ا
 تلك اإلدارة قد تسلمته في ذلك التاريخ.

إذا قــرر المكتــب أو اإلدارة الــذي أرســل إليــه طلــب الفحــص التمهيــدي الــدولي بنــاء علــى  (و)
فحص التمهيدي الـدولي، تعـين تطبيـق الفقـرات الفقرة (أ) تحويل ذلك الطلب مباشرة إلى اإلدارة المختصة بال

 مع ما يلزم من تبديل.(ه) من (ج) إلى 

 60القاعدة 
 بعض أوجه النقص في طلب الفحص التمهيدي الدولي

 أوجه النقص في طلب الفحص التمهيدي الدولي 60.1

إذا كــان طلــب الفحــص التمهيــدي الــدولي ال يتمشــى مــع الشــروط المحــددة فــي القواعــد  ( أ )
، وجــب علــى إدارة الفحــص التمهيــدي 55.1و 53.8إلــى  53.3(ب) و53.2" و3" إلــى "1(أ)"53.2و 53.1

الدولي أن تدعو المودع إلى تصحيح أوجه النقص خالل مهلة تكون معقولـة حسـب الحـال. ويجـب أال تقـل 
ن تمددها في هذه المهلة عن شهر واحد اعتبارا من تاريخ الدعوة. ويجوز إلدارة الفحص التمهيدي الدولي أ

 أي وقت قبل اتخاذ أي قرار.
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تقـــديم البيانـــات المشـــار إليهـــا فـــي  53.4 ثانيـــًا)  إذا تعـــدد المودعـــون، يكفـــي ألغـــراض القاعـــدة.(أ
" بشــــأن أحــــدهم ممــــن لــــه الحــــق فــــي تقــــديم طلــــب للفحــــص التمهيــــدي الــــدولي وفقــــًا 3" و"2(أ)"4.5 القاعــــدة
 .54.2 للقاعدة

أن يوقـع أحـدهم علـى طلـب الفحـص  53.8يكفي ألغراض القاعـدة  ثالثًا)  إذا تعدد المودعون،.(أ
 التمهيدي الدولي.

إذا اســـتجاب المـــودع للـــدعوة فـــي المهلـــة المحـــددة وفقـــا للفقـــرة (أ)، فـــإن طلـــب الفحـــص  (ب)
التمهيـــدي الـــدولي يعـــد كمـــا لـــو كـــان متســـلَّمًا فـــي التـــاريخ الفعلـــي لإليـــداع، شـــرط أن يســـمح طلـــب الفحـــص 

ما ُقدم بتحديد الطلب الدولي، وٕاال فإن طلب الفحـص التمهيـدي الـدولي يعـد كمـا لـو كـان التمهيدي الدولي ك
 متسلَّمًا في التاريخ الذي تتسلم فيه إدارة الفحص التمهيدي الدولي التصحيح.

إذا لــم يســتجب المــــودع للــدعوة فــي المهلــة المحــددة وفقـــا للفقــرة (أ)، فــإن طلــب الفحــص  (ج)
 ما لو لم يقدم وتتولى إدارة الفحص التمهيدي الدولي إعالن ذلك.التمهيدي الدولي يعد ك

 [تحذف] (د)

إذا الحــــظ المكتــــب الــــدولي وجــــه الــــنقص، وجــــب عليــــه أن يلفــــت نظــــر إدارة الفحــــص  (ه)
التمهيـــدي الـــدولي إليـــه. ويتعـــين علـــى اإلدارة المـــذكورة عندئـــذ أن تتخـــذ اإلجـــراءات المنصـــوص عليهـــا فـــي 

 الفقرات من (أ) إلى (د).

إذا لـــم يتضـــمن طلـــب الفحـــص التمهيـــدي الـــدولي بيانـــا عـــن التعـــديالت، وجـــب علـــى إدارة  (و)
 (ب). (أ) أو69.1و 66.1الفحص التمهيدي الدولي أن تتخذ اإلجراءات المنصوص عليها في القاعدتين 

إذا تضــــمن البيــــان عــــن التعــــديالت إشــــارة إلــــى أن التعــــديالت المنصــــوص عليهــــا فــــي  (ز)
(ج))، دون أن تقــدم تلــك التعــديالت 53.9مــع طلــب الفحــص التمهيــدي الــدولي (القاعــدة ُقــدمت  34 المــادة

بالفعل، وجب على إدارة الفحص التمهيدي الـدولي أن تـدعو المـودع إلـى تقـديم التعـديالت فـي مهلـة محـددة 
 (ه).69.1في الدعوة وتتخذ اإلجراءات المنصوص عليها في القاعدة 

 61القاعدة 
 تمهيدي الدولي واالختياراتتبليغ طلب الفحص ال

 تبليغ المكتب الدولي ومودع الطلب 61.1

يجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تبين تاريخ تسلم طلـب الفحـص التمهيـدي  ( أ )
(ب) إن كانـت هـذه القاعـدة مطبقـة. 60.1الدولي على الطلب أو تبين عليه التاريخ المشار إليه في القاعدة 

ب الفحص التمهيدي الدولي إلى المكتب الدولي فـي أقـرب فرصـة وتحـتفظ بصـورة عنـه وعليها أن ترسل طل
 في ملفاتها أو ترسل صورة عنه إلى المكتب الدولي وتحتفظ به في ملفاتها.

يجـــب علـــى إدارة الفحـــص التمهيـــدي الـــدولي أن تبلـــغ مـــودع الطلـــب تـــاريخ تســـلم طلـــب  (ب)
الفحــــص التمهيــــدي الــــدولي فــــي أقــــرب فرصــــة. وٕاذا ُنظــــر إلــــى ذلــــك الطلــــب كمــــا لــــو لــــم يقــــدم بنــــاء علــــى 

ذلـــــك  (ج)، وجـــــب علـــــى اإلدارة المـــــذكورة أن تبلـــــغ60.1(ب) أو 1(ثانيـــــا)58(د) أو 55.2أو  54.4 القاعـــــدة
 وللمكتب الدولي.لمودع الطلب 
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 تبليغ المكاتب المختارة 61.2

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

يجـــب أن يـــذكر فـــي التبليـــغ رقـــم الطلـــب الـــدولي وتـــاريخ إيداعـــه، واســـم مـــودع الطلـــب،  (ب)
ـــة)، والتـــاري ـــة المطالبـــة باألولوي ـــه (فـــي حال ـــب المطالـــب بأولويت ـــه إدارة وتـــاريخ إيـــداع الطل ـــذي تتســـلم في خ ال

 الفحص التمهيدي الدولي طلب الفحص التمهيدي الدولي.

. 20يجب إرسال التبليغ إلى المكتب المختار مصحوبا باإلبالغ المنصوص عليه في المـادة  (ج)
 وتبلغ االختيارات التي تجرى بعد ذلك اإلبالغ في أقرب فرصة بعد إجرائها.

) 2(40حا إلـى أحـد المكاتـب المختـارة بنـاء علـى المـادة إذا قدم مودع الطلب طلبا صري (د)
قبــل النشــر الــدولي للطلــب الــدولي، وجــب علــى المكتــب الــدولي إجــراء اإلبــالغ المنصــوص عليــه فــي المــادة 

 في أقرب فرصة، بناء على طلب المودع أو المكتب المختار. 20

 المعلومات المقدمة لمودع الطلب 61.3

، 61.2يخطـــر مـــودع الطلـــب كتابـــة بـــالتبليغ المشـــار إليـــه فـــي القاعـــدة يجـــب علـــى المكتـــب الـــدولي أن 
 ).7(31والمكاتب المختارة التي تم إخطارها بناء على المادة 

 النشر في الجريدة 61.4

علــى المكتــب الــدولي أن ينشــر فــي الجريــدة فــي أقــرب فرصــة بعــد تقــديم طلــب الفحــص التمهيــدي 
الدولي، معلومـات عـن طلـب الفحـص التمهيـدي الـدولي والـدول  الدولي ولكن ليس قبل النشر الدولي للطلب

 المختارة المعنية وفقا لما هو منصوص عليه في التعليمات اإلدارية.

 

 62القاعدة 
 صورة عن الرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي

 19وعن التعديالت التي تّمت بناء على المادة 
 إلدارة الفحص التمهيدي الدولي

لـــرأي المكتـــوب إلدارة البحـــث الـــدولي وعـــن التعـــديالت التـــي تّمـــت قبـــل إيـــداع طلـــب صـــورة عـــن ا 62.1
 الفحص التمهيدي الدولي

يتعــين علــى المكتــب الــدولي، عنــد تســلم طلــب للفحــص التمهيــدي الــدولي أو صــورة عنــه مــن إدارة 
 الفحص التمهيدي الدولي، أن يرسل الصورتين التاليتين في أقرب فرصة:

، مـــا لـــم يكـــن 1(ثانيـــًا)43المكتـــوب المعـــّد بنـــاء علـــى القاعـــدة صـــورة عـــن الـــرأي  "1"
المكتــب الــوطني أو المنظمــة الحكوميــة الدوليــة الــذي يعمــل بصــفة إدارة للبحــث الــدولي يعمــل أيضــًا بصــفة 

 إدارة للفحص التمهيدي الدولي؛
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وأي إعالن مشار إليـه فـي تلـك  19صورة عن أي تعديل ُأجري بناء على المادة  "2"
 (ب)، ما لم تبّين تلك اإلدارة أنها تسلمت تلك الصورة.46.5والكتاب المطلوب بموجب القاعدة المادة 

 التعديالت التي تّمت بعد إيداع طلب الفحص التمهيدي الدولي 62.2

إذا ســبق أن قــدم طلــب للفحــص التمهيـــدي الــدولي وقــت إيــداع التعـــديالت التــي تّمــت بنــاء علـــى 
دما يــودع مــودع الطلــب التعــديالت لــدى المكتــب الــدولي أن يقــدم أيضــا ، فــإن مــن المستحســن عنــ19المــادة 

إلـى إدارة الفحــص التمهيــدي الــدولي صــورة عـن تلــك التعــديالت وعــن أي إعــالن مشـار إليــه فــي تلــك المــادة 
(ب). وأيا كان الحال، يتعين على المكتب الدولي أن يرسـل صـورة 46.5والكتاب المطلوب بموجب القاعدة 

 واإلعالن والكتاب إلى تلك اإلدارة في أقرب فرصة. عن التعديالت

62Pالقاعدة 

(ثانيًا)
P 

 ترجمة الرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي
 لفائدة إدارة الفحص التمهيدي الدولي

62P

(ثانيًا)
P1 الترجمة والمالحظات 

اإلنكليزيـة محـّررًا باللغـة  1(ثانيـًا)43إذا لم يكن الرأي المكتوب المعد بناء علـى القاعـدة  ( أ )
أو بلغــة تقبلهــا إدارة الفحــص التمهيــدي الــدولي، وجــب ترجمــة الــرأي المكتــوب إلــى اللغــة اإلنكليزيــة بمعرفــة 

 المكتب الدولي أو تحت مسؤوليته، بناء على التماس من تلك اإلدارة.

يحـــّول المكتـــب الـــدولي صـــورة عـــن الترجمـــة إلـــى إدارة الفحـــص التمهيـــدي الـــدولي فـــي  (ب)
 من تاريخ تسلم التماس الترجمة ويحّول صورة إلى مودع الطلب في الوقت ذاته.غضون شهرين 

صـورة  لمودع الطلب أن ُيعدَّ مالحظات مكتوبة بشأن صحة الترجمة، علـى أن يرسـل (ج)
 عن المالحظات إلى إدارة الفحص التمهيدي الدولي وٕالى المكتب الدولي.

 63القاعدة 
 الفحص التمهيدي الدوليالشروط الدنيا المطلوبة من إدارة 

 تعريف الشروط الدنيا 63.1

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

يجــب أن يعمــل فــي المكتــب الــوطني أو المنظمــة الحكوميــة الدوليــة مائــة موظــف  "1"
 الفحوص؛ على األقل يشتغلون طوال ساعات الدوام العادية، ويملكون المؤهالت التقنية الالزمة إلجراء

يجــب أن يكـــون فــي حـــوزة المكتـــب الــوطني أو المنظمـــة الحكوميــة الدوليـــة علـــى  "2"
، علـى أن يكـون مرتبـا علـى الوجـه السـليم 34األقل الحد األدنى لمجموعة الوثـائق المشـار إليـه فـي القاعـدة 

 لغرض الفحص؛
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يجــــب أن يعمــــل فــــي المكتــــب الــــوطني أو المنظمــــة الحكوميــــة الدوليــــة موظفــــون  "3"
قادرون على الفحص في المجاالت التقنية المطلوب فحصها، وملمون باللغـات الضـرورية علـى األقـل لفهـم 

 ؛34 اللغات المحرر بها أو المترجم إليها الحد األدنى لمجموعة الوثائق المشار إليه في القاعدة

نظــام إلدارة  المكتــب الــوطني أو المنظمــة الحكوميــة الدوليــة لــدى يجــب أن يكــون "4"
 لجودة وترتيبات داخلية للمراجعة وفقا للقواعد المشتركة بشأن الفحص التمهيدي الدولي؛ا

معّينــــا كــــإدارة  يجــــب أن يكــــون المكتــــب الــــوطني أو المنظمــــة الحكوميــــة الدوليــــة "5"
 للبحث الدولي.

 64القاعدة 
 تحديد حالة التقنية الصناعية السابقة

 ألغراض إجراء الفحص التمهيدي الدولي

 لة التقنية الصناعية السابقةحا 64.1

)، كـل مـا وضـع تحـت تصـرف الجمهـور فـي أي 3) و(2(33ألغراض تطبيـق المـادة  ( أ )
مكان في العـالم بالكشـف الكتـابي (بمـا فـي ذلـك الرسـوم وغيـر ذلـك مـن الصـور التوضـيحية) يعـد جـزءا مـن 

 حالة التقنية الصناعية السابقة، شرط وقوع ذلك قبل التاريخ المعني.

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

ـــدولي، مـــع  "1" ـــدولي موضـــع الفحـــص التمهيـــدي ال ـــب ال ـــدولي للطل ـــداع ال تـــاريخ اإلي
 ؛"3و" "2" ينمراعاة البند

المطالبـة فـي الطلـب الـدولي موضـع الفحـص  فـي حـالتاريخ إيداع طلـب سـابق،  "2"
وكـان للطلـب الـدولي تـاريخ إيـداع دولـي يقـع فـي غضـون فتـرة  التمهيدي الدولي بأولوية ذلـك الطلـب السـابق

 األولوية، ما لم تر إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن المطالبة باألولوية ليست سليمة؛

تاريخ إيداع طلـب سـابق، فـي حـال المطالبـة فـي الطلـب الـدولي موضـع الفحـص  "3"
لــدولي تــاريخ إيــداع دولــي الحــق للتــاريخ الــذي التمهيــدي الــدولي بأولويــة ذلــك الطلــب الســابق وكــان للطلــب ا

تنقضــي فيــه فتــرة األولويــة ولكنــه يقــع فــي غضــون فتــرة شــهرين مــن ذلــك التــاريخ، مــا لــم تــر إدارة الفحــص 
التمهيدي الـدولي أن المطالبـة باألولويـة ليسـت سـليمة ألسـباب خـالف أن للطلـب الـدولي تـاريخ إيـداع دولـي 

 .ترة األولويةالحقًا للتاريخ الذي تنقضي فيه ف

 الحاالت التي ال يجرى فيها الكشف كتابة 64.2

فـي الحــاالت التـي يحصــل فيهـا الجمهــور علـى المعلومــات بوسـاطة كشــف شـفهي أو اســتعمال أو 
عرض أو بأي وسائل أخرى غير مكتوبة ("الكشف غير المكتوب") قبل التاريخ المعني كما هو معـّرف فـي 

ـــاريخ64.1القاعـــدة  ـــوفيره  (ب)، وٕاذا كـــان ت ـــا فـــي كشـــف مكتـــوب جـــرى ت ـــر المكتـــوب مبين ـــك الكشـــف غي ذل
للجمهور في التـاريخ المعنـي أو بعـده، فـإن الكشـف غيـر المكتـوب ال يعـد جـزءا مـن حالـة التقنيـة الصـناعية 

). ومـــع ذلـــك، يجـــب أن يـــذكر فـــي تقريـــر الفحـــص التمهيـــدي 3) و(2(33الســـابقة ألغـــراض تطبيـــق المـــادة 
 .70.9كتوب بالطريقة المنصوص عليها في القاعدة الدولي ذلك الكشف غير الم
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 بعض الوثائق المنشورة 64.3

ألغـراض في الحاالت التي يكون فيها أي طلب أو براءة جزءا من حالة التقنية الصناعية السابقة 
 ، ونشــر ذلــك64.1)، لــو أنــه نشــر قبــل التــاريخ المعنــي المشــار إليــه فــي القاعــدة 3) و(2(33تطبيــق المــادة 

أو تلـــك البـــراءة فـــي التـــاريخ المعنـــي أو بعـــده بـــالرغم مـــن إيداعـــه قبـــل هـــذا التـــاريخ أو المطالبـــة فيـــه  الطلـــب
بأولويــة طلــب ســابق مــودع قبلــه، فــإن ذلــك الطلــب المنشــور أو تلــك البــراءة المنشــورة ال يعــد جــزءا مــن حالــة 

يتعــين اإلشــارة إلــى ذلــك ). ومــع ذلــك، فإنــه 3) و(2(33التقنيــة الصــناعية الســابقة ألغــراض تطبيــق المــادة 
الطلـــب أو تلـــك البـــراءة فـــي تقريـــر الفحـــص التمهيـــدي الـــدولي علـــى الوجـــه المنصـــوص عليـــه فـــي القاعـــدة 

70.10. 

 65القاعدة 
 النشاط االبتكاري أو عدم البداهة

 العالقة بحالة التقنية الصناعية السابقة 65.1

)، يجب أن يأخـذ الفحـص التمهيـدي الـدولي بعـين االعتبـار العالقـة 3(33ألغراض تطبيق المادة 
القائمة بين أي مطلب محدد وحالة التقنية الصناعية السـابقة ككـل. ويجـب أال يأخـذ بعـين االعتبـار العالقـة 

مـن  طلـب ومجموعـاتبين المطلب والوثائق أو األجزاء منها كل على حدة فحسـب، بـل كـذلك العالقـة بـين الم
 تلك الوثائق أو بعض األجزاء منها، إن كانت هذه المجموعات بديهية في نظر رجل المهنة.

 التاريخ المعني 65.2

التـاريخ  )، يكـون التـاريخ المعنـي لتقـدير النشـاط االبتكـاري (عـدم البداهـة)3(33ألغراض تطبيق المـادة 
 .64.1المنصوص عليه في القاعدة 

 66عدة القا
 اءات الواجب اتخاذهااإلجر 

 لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي

 أساس الفحص التمهيدي الدولي 66.1

يجب إجراء الفحص التمهيدي الدولي على أسـاس الطلـب الـدولي كمـا أودع مـع مراعـاة  ( أ )
 الفقرات من (ب) إلى (د).

طلـــب الفحـــص عنـــد إيـــداع  34يجـــوز لمـــودع الطلـــب أن يقـــدم أي تعـــديالت بنـــاء علـــى المـــادة  (ب)
 (ثانيا). 66.4التمهيدي الدولي، أو إلى أن يتم إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي مع مراعاة أحكام القاعدة 

قبل إيـداع طلـب  19يجب أن تؤخذ بعين االعتبار أي تعديالت تجرى بناء على المادة  (ج)
الغيـة بموجـب تعـديل يجـرى الفحص التمهيدي الدولي ألغراض ذلك الفحص، ما لم يستعض عنها أو تعـد 

 .34وفقا للمادة 
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بعد إيـداع طلـب  19يجب أن تؤخذ بعين االعتبار أي تعديالت تجرى بناء على المادة  (د)
وتقـــدم إلـــى إدارة الفحـــص التمهيـــدي  34الفحـــص التمهيـــدي الـــدولي وأي تعـــديالت تجـــرى بنـــاء علـــى المـــادة 

 ص التمهيدي الدولي.(ثانيا)، ألغراض الفح66.4الدولي مع مراعاة القاعدة 

 91.1 تأخذ إدارة الفحص التمهيدي في حسبانها تصحيح خطأ سافر بنـاء علـى القاعـدة ثانيا).(د
 (ثانيا).66.4 ألغراض الفحص التمهيدي الدولي، شرط مراعاة القاعدة

لــيس مــن الضــروري أن تكــون المطالــب المتعلقــة باختراعــات لــم ُيعــّد بشــأنها تقريــر عــن  (ه)
 موضع فحص تمهيدي دولي. البحث الدولي

66.1P(ثانيًا)
P الرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي 

ــًا)43 يكــون الــرأي المكتــوب الــذي تعــده إدارة البحــث الــدولي بنــاء علــى القاعــدة ( أ ) ، 1(ثاني
شـــــــــرط مراعـــــــــاة الفقـــــــــرة (ب)، بمثابـــــــــة رأي مكتـــــــــوب إلدارة الفحـــــــــص التمهيـــــــــدي الـــــــــدولي ألغـــــــــراض 

 (أ).66.2 القاعدة

يجـــوز إلدارة الفحـــص التمهيـــدي الـــدولي أن تخطـــر المكتـــب الـــدولي بـــأن الفقـــرة (أ) ال  (ب)
تنطبــق علــى اإلجــراءات المتبعــة لــديها فيمــا يخــص اآلراء المكتوبــة التــي تعــدها إدارات الفحــص التمهيــدي 

 ، كمــا هــي محــددة فــي اإلخطــار، علــى أال ينطبــق اإلخطــار علــى1(ثانيــًا)43 الــدولي بنــاء علــى القاعــدة
حــاالت التــي يكــون فيهــا المكتــب الــوطني أو المنظمــة الحكوميــة الدوليــة الــذي يعمــل بصــفة إدارة للبحــث ال

 الــدول يعمــل أيضــًا بصــفة إدارة للفحــص التمهيــدي الــدولي. ويتــولى المكتــب الــدولي نشــر ذلــك اإلخطــار فــي
Pفرصة.الجريدة في أقرب 
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 1(ثانيـًا)43ولي بنـاء علـى القاعـدة إذا كان الرأي المكتوب الـذي أعدتـه إدارة البحـث الـد (ج)
(ب)، بمثابــة رأي مكتــوب إلدارة الفحــص التمهيــدي الــدولي  ال يعــد، بموجــب إخطــار موجــه بنــاء علــى الفقــرة

 (أ)، وجب على إدارة الفحص التمهيدي الدولي إخطار مودع الطلب بذلك كتابة.66.2ألغراض القاعدة 

ار اإلجــــراءات المنصــــوص عليهــــا فــــي تأخــــذ إدارة الفحــــص التمهيــــدي الــــدولي فــــي إطــــ (د)
(أ)، بعـــــــين االعتبـــــــار الـــــــرأي المكتـــــــوب الـــــــذي تعـــــــده إدارة البحـــــــث الـــــــدولي بنـــــــاء علـــــــى 66.2 القاعـــــــدة
(ب)،  حتــى إذا كــان الــرأي المكتــوب ال يعتبــر، بموجــب إخطــار موجــه بنــاء علــى الفقــرة 1(ثانيــًا)43 القاعــدة

 (أ).66.2 القاعدة رأيًا مكتوبًا إلدارة الفحص التمهيدي الدولي ألغراض

66.1Pًا)لث(ثا
P البحث التكميلي 

تجــري إدارة الفحــص التمهيــدي الــدولي بحثــا ("البحــث التكميلــي") الســتطالع الوثــائق المشــار إليهــا 
والتي نشرت أو أصبحت متاحة لإلدارة المذكورة إلجراء البحث عقب التاريخ الذي أعـد فيـه  64في القاعدة 

تعتبر أن بحثا من ذلك القبيل ال يخدم غرضا مفيدا. وٕاذا اكتشفت اإلدارة وجـود تقرير البحث الدولي، ما لم 
(ه)، فـال يشـمل البحـث التكميلـي 1.66) أو القاعـدة 4) أو (3(34أية من الحاالت المشار إليها في المـادة 

 إال األجزاء الخاضعة للفحص التمهيدي الدولي من الطلب الدولي.

                                                           
تنشر تلك المعلومة أيضا على موقع الويبو اإللكتروني:  مالحظة الناشر: 15
>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html<. 
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 حص التمهيدي الدوليالرأي المكتوب إلدارة الف 66.2

 إذا كانت إدارة الفحص التمهيدي الدولي: ( أ )

 ) قائمة،4(34ترى أن إحدى الحاالت المشار إليها في المادة  "1"

 أو ترى أن تقرير الفحص التمهيدي الـدولي ينبغـي أن يكـون سـلبيا بالنسـبة إلـى "2"
مطلب من المطالب على أساس أن االختراع المطلوب حمايته بمقتضاه ال يبـدو 
جديدا، أو ال يبدو أنه ينطوي على نشاط ابتكاري (أي ال يبدو أنه غير بديهي)، 

 أو ال يبدو صالحا للتطبيق الصناعي، 

 أو يتبين لها أن الطلب الدولي غير صحيح من حيث الشكل أو المحتـوى بنـاء "3"
 اهدة أو هذه الالئحة التنفيذية،على المع

أو ترى أن ثمة تعـديال يتجـاوز الكشـف عـن االختـراع فـي الطلـب الـدولي كمـا تـم  "4"
 إيداعه،

أو ترغب في أن ترفق بتقرير الفحص التمهيدي الدولي بعض المالحظات بشأن  "5"
وضوح المطالب أو الوصـف أو الرسـوم، أو معرفـة مـا إذا كانـت المطالـب تسـتند 

 إلى الوصف،كليا 

أو ترى أن أحد المطالب يتعلق بـاختراع لـم ُيعـّد بشـأنه تقريـر عـن البحـث الـدولي  "6"
 وقررت االمتناع عن مباشرة الفحص التمهيدي الدولي بشأن ذلك المطلب،

أو تــرى أنــه ال يتــوفر لــديها كشــف عــن تسلســل للنوويــدات أو الحــوامض األمينيــة  "7"
 ي مفيد،بشكل يسمح بإجراء فحص تمهيدي دول

وجب على اإلدارة المذكورة أن تخطر مودع الطلب بذلك كتابـة. وٕاذا كـان القـانون الـوطني للمكتـب الـوطني 
الــذي يتصــرف كــإدارة للفحــص التمهيــدي الــدولي ال ُيجيــز تحريــر المطالــب التابعــة المتعــددة بطريقــة مختلفــة 

(أ)، جـاز إلدارة الفحـص التمهيـدي 6.4ة عن الطريقة المنصوص عليهـا فـي الجملتـين الثانيـة والثالثـة للقاعـد
)(ب) إذا لــم تكــن المطالــب محــررة بهــذه الطريقــة. وفــي هــذه الحالــة، يجــب 4(34الــدولي أن تطبــق المــادة 

 عليها أن تخطر مودع الطلب بذلك كتابة.

يجب علـى إدارة الفحـص التمهيـدي الـدولي أن تسـرد األسـباب وراء رأيهـا بالتفصــيل فـي  (ب)
 اإلخطار.

يجب دعـوة مـودع الطلـب فـي اإلخطـار إلـى تقـديم رد كتـابي مصـحوب عنـد الضـرورة  (ج)
 بالتعديالت.

يجـــب أن تحـــدد مهلـــة الـــرد فـــي اإلخطـــار. ويجـــب أن تكـــون المهلـــة معقولـــة حســـب كـــل  (د)
حالة. ويجب أن تحدد عادة بشـهرين اعتبـارا مـن تـاريخ اإلخطـار، علـى أال تقـل عـن شـهر اعتبـارا مـن ذلـك 

حال من األحوال. وٕاذا أرسـل تقريـر البحـث الـدولي واإلخطـار فـي آن واحـد، وجـب أن تحـدد  التاريخ في أي
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المهلــة بشــهرين علــى األقــل، اعتبــارا مــن تــاريخ اإلخطــار. ويجــب أال تتجــاوز ثالثــة أشــهر اعتبــارا مــن ذلــك 
 التاريخ.

 .يجوز تمديد مهلة الرّد على اإلخطار إذا التمس مودع الطلب ذلك قبل انقضائها (ه)

 الرد الرسمي على إدارة الفحص التمهيدي الدولي 66.3

يجوز لمودع الطلب أن يرّد على دعوة إدارة الفحص التمهيدي الدولي المشار إليها فـي  ( أ )
(ج) بـإجراء التعـديالت أو بتقـديم الحجـج إن كـان ال يوافـق علـى وجهـة نظـر اإلدارة المـذكورة، 66.2القاعدة 

 الحال.أو بهاتين الوسيلتين، حسب 

 يجب تقديم الرد مباشرة إلدارة الفحص التمهيدي الدولي. (ب)

 الفرص اإلضافية لتقديم التعديالت أو الحجج 66.4

 يجــوز إلدارة الفحــص التمهيــدي الــدولي أن تصــدر رأيــًا مكتوبــًا إضــافيًا واحــدًا أو أكثــر ( أ )
 في هذه الحالة. 66.3و 66.2إن رغبت في ذلك. وتطبق القاعدتان 

يجوز إلدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تمـنح مـودع الطلـب، بنـاء علـى التمـاس منـه،  (ب)
 فرصة إضافية واحدة أو أكثر لتقديم التعديالت أو الحجج.

66.4P(ثانيا)
P بعين االعتبار وتصحيحات األخطاء السافرة أخذ التعديالت والحجج 

وتصـــحيحات  يالت والحجـــجلـــيس مـــن الضـــروري أن تأخـــذ إدارة الفحـــص التمهيـــدي الـــدولي التعـــد
 بعين االعتبار إلصدار رأي مكتوب أو إعداد تقرير الفحـص التمهيـدي الـدولي إذا تسـلمتها األخطاء السافرة

ـــرأي أو  تلـــك اإلدارة أو صـــرحت بهـــا أو ُأخطـــرت بهـــا، حســـب االقتضـــاء، ـــك ال بعـــد الشـــروع فـــي تحريـــر ذل
 التقرير.

 التعديالت 66.5

أو الرســوم، بمــا فــي ذلــك كــل حــذف فــي المطالــب أو حــذف كــل تغييــر فــي المطالــب أو الوصــف 
 مقاطع من الوصف أو إسقاط بعض الرسوم، خالف تصويب األخطاء السافرة، يعد تعديال.

 االتصاالت غير الرسمية بمودع الطلب 66.6

يجــوز إلدارة الفحــص التمهيــدي الــدولي أن تتصــل بمــودع الطلــب فــي أي وقــت كــان بصــورة غيــر 
أو كتابة أو بإجراء مقابلة شخصية معه. ويجوز لهـا أن تقـرر إن كانـت ترغـب فـي مقابلـة  رسمية إما هاتفيا

 مودع الطلب أكثر من مرة بناء على التماس منه، أو ترغب في الرد على أي كتاب غير رسمي وارد منه.

 صورة وترجمة عن الطلب السابق المطالب بأولويته 66.7

إذا كانـــت إدارة الفحـــص التمهيـــدي الـــدولي فـــي حاجـــة إلـــى صـــورة عـــن الطلـــب الســـابق  ( أ )
المطالب بأولويته في الطلب الدولي، وجب على المكتب الدولي أن يرسل تلك الصورة إلـى اإلدارة المـذكورة 

ن بنــاء علــى التمــاس منهــا، فــي أقــرب فرصــة. وٕاذا لــم تقــدم هــذه الصــورة إلدارة الفحــص التمهيــدي الــدولي أل
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، وٕاذا لــم يكــن ذلــك الطلــب الســابق قــد أودع لــدى تلــك اإلدارة 17.1مــودع الطلــب لــم يتقيــد بأحكــام القاعــدة 
بصفتها مكتبًا وطنيًا أو لم تكن وثيقة األولويـة متاحـة لتلـك اإلدارة انطالقـًا مـن مكتبـة رقميـة وفقـًا للتعليمـات 

 م يطاَلب باألولوية.اإلدارية، جاز وضع تقرير الفحص التمهيدي الدولي كما لو ل

إذا كان الطلب المطالب بأولويته في الطلب الدولي محررا بلغة خالف اللغة أو اللغات  (ب)
المعمول بها في إدارة الفحص التمهيدي الدولي، جاز لإلدارة المذكورة أن تـدعو مـودع الطلـب إلـى أن يقـدم 

تـاريخ الـدعوة، إذا كانـت صـحة المطالبـة لها ترجمة إلى هذه اللغة أو إحدى هذه اللغـات خـالل شـهرين مـن 
). وٕاذا لـم تقـدم الترجمـة فـي هـذه المهلـة، جـاز 1(33باألولوية تؤثر في تكوين الرأي المشار إليه في المـادة 

 وضع تقرير الفحص التمهيدي الدولي كما لو لم يطاَلب باألولوية.

 شكل التعديالت 66.8

أن يقـدم ورقـة بديلـة عـن كـل ورقـة  الرسـوم،، عند تعـديل الوصـف أو على مودع الطلب ( أ )
(ب).  الفقــرةمــن الطلــب الــدولي تكــون مختلفــة عــن الورقــة المودعــة ســابقا بســبب أي تعــديل، بشــرط مراعــاة 

لفــت النظــر إلــى الفــروق بــين األوراق المبدلــة ويتعــين أن تكــون الورقــة أو األوراق البديلــة مصــحوبة بكتــاب ي
ومـــن المستحســـن أيضـــا شـــرح  تعـــديالت المدخلـــة علـــى الطلـــب كمـــا أودع،ويبـــّين أســـاس ال واألوراق البديلـــة
 أسباب التعديل.

إذا أريــــد بالتعــــديل حــــذف بعــــض المقــــاطع أو إدخــــال بعــــض التغييــــرات أو اإلضــــافات  (ب)
الطفيفة، جاز تقديم الورقة البديلة المشار إليها في الفقرة (أ) في شكل صورة عن الورقة المعنيـة مـن الطلـب 

متضمنة للتغييرات أو اإلضافات، شرط أال يمس ذلك من وضوح الورقة وٕامكانيـة نسـخها مباشـرة. الدولي وال
وٕاذا ترتب علـى تعـديل مـا إلغـاء ورقـة بالكامـل، وجـب إبـالغ التعـديل فـي كتـاب مـن المستحسـن أن يتضـمن 

 أيضا شرحا ألسباب التعديل.

زم مـــن تبـــديل. وتحـــّل كـــل مـــع مـــا يلـــ 46.5عنـــد تعـــديل مطالـــب الحمايـــة، تطّبـــق القاعـــدة  (ج)
وفقا لما هو منصوص عليه فـي هـذه الفقـرة، محـّل جميـع  46.5مطالب الحماية، المقّدمة بناء على القاعدة 

 ، حسب الحال.34أو  19مطالب الحماية المودعة أصال أو المعّدلة سابقا وفقا للمادتين 

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

 تعريف 67.1

ال تلتزم أي إدارة للفحص التمهيدي الدولي بـإجراء الفحـص التمهيـدي الـدولي ألي طلـب دولـي أو 
 أي جزء منه يكون موضوعه أحد الموضوعات اآلتية:

 النظريات العلمية والرياضية؛ "1"

األصــناف النباتيــة أو الســالالت الحيوانيــة أو الطرائــق البيولوجيــة أساســا الســتوالد  "2"
 والحيوانات خالف الطرائق الميكروبيولوجية والمنتجات المستحضرة بتلك الطرائق؛ النباتات

الخطـــط أو المبـــادئ أو المنـــاهج الراميـــة إلـــى عقـــد الصـــفقات أو إنجـــاز األعمـــال  "3"
 الذهنية الصرفة أو اللعب؛
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منـــــاهج عــــــالج جســــــم اإلنســــــان أو الحيــــــوان بالجراحــــــة أو التطبيــــــب، وكــــــذلك منــــــاهج  "4"
 التشخيص؛

 مجرد تقديم المعلومات؛ "5"

بــرامج الحاســوب إن كانــت إدارة الفحــص التمهيــدي الــدولي غيــر مجهــزة إلجــراء  "6"
 فحص تمهيدي دولي لهذه البرامج.

 68القاعدة 
 انعدام وحدة االختراع (الفحص التمهيدي الدولي)

 عدم الدعوة إلى الحد من المطالب أو الدفع 68.1

ــ ــم يســتوف، وقــررت أال تــدعو إذا رأت إدارة الفحــص التمهيــدي ال دولي أن شــرط وحــدة االختــراع ل
مـــودع الطلـــب إلـــى الحـــد مـــن المطالـــب أو دفـــع رســـوم إضـــافية، تعـــين عليهـــا أن تجـــري الفحـــص التمهيـــدي 

، علـى أن تُبـيِّن (ه)66.1)(ب) والقاعـدة 4(34الدولي بالنسبة إلى الطلـب الـدولي بأكملـه مـع مراعـاة المـادة 
ريــر الفحــص التمهيــدي الــدولي أنهــا تــرى أن شــرط وحــدة االختــراع لــم يســتوف، فــي أي رأي مكتــوب وفــي تق

 وتحدد أسباب ذلك.

 الدعوة إلى الحد من المطالب أو الدفع 68.2

ــم يســتوف، وقــررت أن تــدعو  ــدولي أن شــرط وحــدة االختــراع ل إذا رأت إدارة الفحــص التمهيــدي ال
فـي الـدعوة  نسـب اختيـاره، تعـين عليهـا أن تبـيّ مودع الطلب إلى الحد من المطالب أو دفع رسوم إضافية ح

 ما يلي:

 ؛على األقل للحّد من المطالب تتمشى في نظرها مع ذلك الشرطإمكانية واحدة  "1"

فـي الطلـب  األسباب التي دفعتها إلى القول بأن شرط وحدة االختراع لم يستوفو  "2"
 الدولي؛

 ؛شهر اعتبارا من تاريخ الدعوة في غضونللدعوة  ودعوة المودع إلى االمتثال "3"

 ومقدار الرسوم اإلضافية المطلوب دفعها، إن اختار المودع ذلك؛ "4"

فـــي  (ه)68.3ودعـــوة المـــودع إلـــى دفـــع رســـم الـــتحفظ المشـــار إليـــه فـــي القاعـــدة  "5"
 غضون شهر اعتبارا من تاريخ الدعوة، ومقدار ذلك الرسم.

 الرسوم اإلضافية 68.3

حص التمهيدي الدولي المختصة مقدار الرسوم اإلضافية المفروضة على تحدد إدارة الف ( أ )
 )(أ).3(34الفحص التمهيدي الدولي والمنصوص عليها في المادة 

يجــب دفــع الرســوم اإلضــافية المفروضــة علــى الفحــص التمهيــدي الــدولي والمنصــوص  (ب)
 )(أ) إلى إدارة الفحص التمهيدي الدولي مباشرة.3(34عليها في المادة 
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يجــوز لمــودع الطلــب أن يــدفع الرســوم اإلضــافية مــع إبــداء تحفظاتــه، أي أن يتقــدم فــي  (ج)
الوقت ذاته بإعالن مسبب إلثبات أن الطلب الـدولي يتمشـى مـع شـرط وحـدة االختـراع أو أن مقـدار الرسـوم 

مهيــدي إدارة الفحــص الت فــي الــتحفظ هيئــة للمراجعــة تنشــأ فــي إطــاراإلضــافية المطلــوب مبــالغ فيــه. وتنظــر 
لــه مــا يبــرره تعــين عليهــا أن تــأمر بــرد الرســوم اإلضــافية كليــا أو جزئيــا  أن الــتحفظ الهيئــة الــدولي. فــإن رأت

لمودع الطلب. ويرفـق نـص كـل مـن الـتحفظ والقـرار المتخـذ بهـذا الصـدد بتقريـر الفحـص التمهيـدي الـدولي، 
 وتخطر به المكاتب المختارة، بناء على التماس من مودع الطلب.

يجوز أن تضم هيئة المراجعة المشار إليها في الفقرة (ج)، ضـمن عضـويتها، الشـخص  (د)
 الذي اتخذ القرار محل التحفظ، على أال تقتصر العضوية على ذلك الشخص.

يجــوز إلدارة الفحــص التمهيــدي الــدولي أن تفــرض تســديد رســما لهــا أو لفائــدتها مقابــل  (ه)
وٕاذا لم يدفع المودع أي رسم مطلوب مقابل التحفظ فـي غضـون  (ج). فحص التحفظ المشار إليه في الفقرة
"، يعتبـر الـتحفظ كمـا لـو يكـن وتتـولى إدارة الفحـص التمهيـدي 5"68.2 المهلة المنصوص عليها في القاعدة

(ج) أن  الدولي إعالن ذلـك. وُيـرد رسـم الـتحفظ إلـى المـودع إذا رأت هيئـة المراجعـة المشـار إليهـا فـي الفقـرة
 يبرره كليا.للتحفظ ما 

 اإلجراءات المتخذة في حالة الحد من المطالب على وجه غير كاف 68.4

إذا حــّد المــودع مــن المطالــب علــى وجــه غيــر كــاف الســتيفاء شــرط وحــدة االختــراع، وجــب علــى 
 )(ج).3(34إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تتخذ اإلجراءات المنصوص عليها في المادة 

 االختراع الرئيسي 68.5

)(ج)، يجـب النظـر إلـى 3(34في حالة التردد في تحديـد االختـراع الرئيسـي ألغـراض تطبيـق المـادة 
 االختراع المذكور أوال في المطالب على أنه االختراع الرئيسي.

 69القاعدة 
 بدء الفحص التمهيدي الدولي والمهلة المحددة له

 بدء الفحص التمهيدي الدولي 69.1

، يتعـــين علـــى إدارة الفحـــص التمهيـــدي (ه)الفقـــرات مـــن (ب) إلـــى مـــع مراعـــاة أحكـــام  ( أ )
 الدولي أن تبدأ الفحص المذكور عندما يتوفر لديها كل ما يلي:

 طلب الفحص التمهيدي الدولي "1"

المبلــغ المســـتحق (بالكامــل) لرســـم المعالجــة ورســـم الفحــص التمهيـــدي، بمــا فـــي و  "2"
، عنـــــد 2(ثانيـــــًا)58 اعـــــدذلـــــك رســـــم الـــــدفع المتـــــأخر المنصـــــوص عليـــــه فـــــي الق

 االقتضاء؛

اإلعالن الذي تصدره إدارة البحث الـدولي بنـاء علـى  أو إما تقرير البحث الدوليو "3"
والــرأي المكتــوب  ،)(أ) بعــدم اعتزامهــا أن تعــد تقريــرًا للبحــث الــدولي2(17 المــادة

 ،1(ثانيًا)43 المعد بناء على القاعدة



 

 )2018يوليو  1من (نص نافذ اعتبارا الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات 

130 

تبدأ الفحـص التمهيـدي الـدولي قبـل انقضـاء المهلـة المطبقـة بنـاء  على أن إدارة الفحص التمهيدي الدولي ال
 (أ) ما لم يلتمس مودع الطلب صراحة بدء الفحص قبل ذلك.1(ثانيًا)54 على القاعدة

 إذا كــــان المكتــــب الــــوطني أو المنظمــــة الحكوميــــة الدوليــــة الــــذي يعمــــل بصــــفته إدارة (ب)
الـــدولي للبحــث الـــدولي يعمــل أيضـــًا بصــفته إدارة للفحـــص التمهيــدي الـــدولي، جــاز بـــدء الفحــص التمهيـــدي 
وشـــرط  والبحـــث الـــدولي فـــي الوقـــت ذاتـــه، إن رغـــب فـــي ذلـــك المكتـــب الـــوطني أو المنظمـــة الحكوميـــة الدوليـــة

 ه).(د) و( مراعاة أحكام الفقرتين

الحكوميــة الدوليــة الــذي يعمــل بصــفة إدارة للبحــث إذا كــان المكتــب الــوطني أو المنظمــة  ثانيًا).(ب
(ب)، يرغب في بـدء الفحـص التمهيـدي الـدولي والبحـث  الدولي وٕادارة للفحص التمهيدي الدولي، وفقًا للفقرة

" 3" إلــــى "1)(ج)"2(34 الـــدولي فـــي الوقـــت ذاتــــه وكـــان يعتبـــر أن كــــل الشـــروط المشـــار إليهــــا فـــي المـــادة
عــد المكتــب الــوطني أو المنظمــة الحكوميــة الدوليــة، بصــفته إدارة للبحــث مســتوفاة، لــيس مــن الضــروري أن ي

 .1(ثانيًا)43 الدولي، رأيًا مكتوبًا بناء على القاعدة

 19إذا تضــمن البيــان عــن التعــديالت إشــارة إلــى أن التعــديالت التــي تجــرى وفقــا للمــادة  (ج)
ص التمهيــــدي الــــدولي أال تبــــدأ ذلــــك ")، وجــــب علــــى إدارة الفحــــ1(أ)"53.9تؤخــــذ بعــــين االعتبــــار (القاعــــدة 

 الفحص قبل أن تتسلم صورة عن هذه التعديالت.

إذا تضــمن البيــان عــن التعــديالت إشــارة إلــى أنــه يتعــين تأجيــل بــدء الفحــص التمهيــدي  (د)
 (ب))، تعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أال تبدأ الفحص المذكور قبل53.9الدولي (القاعدة 

 ،19صورة عن التعديالت التي تجرى وفقا للمادة أن تتسلم  "1"

أو أن تتســلم إشــعارا مــن المــودع يفيــد أنــه ال يرغــب فــي إجــراء أي تعــديالت وفقــا  "2"
 ،19للمادة 

 .46.1 أو أن تنقضي المهلة المطبقة بناء على القاعدة "3"

 على أن يؤخذ بالشرط الذي يستوفى أوال.

 34ارة إلـى أن التعـديالت التـي أجريـت وفقـا للمـادة إذا تضمن البيان عن التعـديالت إشـ (ه)
(ج)) علمــا بأنهــا لــم تقــدم، وجــب علــى إدارة 53.9قــد قــدمت مــع طلــب الفحــص التمهيــدي الــدولي (القاعــدة 

الفحــص التمهيــدي الــدولي أال تبــدأ ذلــك الفحــص قبــل أن تتســلم التعــديالت أو تنقضــي المهلــة المحــددة فــي 
 (ز)، على أن يؤخذ بالشرط الذي يستوفى أوال.60.1ة الدعوة المشار إليها في القاعد

 المهلة المحددة للفحص التمهيدي الدولي 69.2

 تبلغ المهلة المحددة إلعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي:

 شهرا اعتبارا من تاريخ األولوية، 28 "1"

لبـــدء  69.1 أو ســـتة أشـــهر اعتبـــارا مـــن الموعـــد المنصـــوص عليـــه فـــي القاعـــدة "2"
 الفحص التمهيدي الدولي،
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أو ستة أشهر اعتبارا من التاريخ الذي تستلم فيـه إدارة الفحـص التمهيـدي الـدولي  "3"
 ،55.2الترجمة المقدمة بناء على القاعدة 

 على أن يؤخذ بالمهلة التي تنقضي أخيرا. 

 70القاعدة 
 التقرير التمهيدي الدولي عن األهلية للبراءة

 لدولي (تقرير الفحص التمهيدي الدولي)إلدارة الفحص التمهيدي ا

 تعريف 70.1

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

 أساس التقرير 70.2

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

(أ) أو (ب)، 66.7المطالبـــة باألولويـــة وفقـــا للقاعـــدة إذا وضـــع التقريـــر كمـــا لـــو لـــم تـــتم  (ب)
 وجب تحديد ذلك في التقرير.

إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن ثمة تعديال يتجاوز الكشف الوارد في الطلب  (ج)
، وجــب وضــع التقريــر كمــا لــو لــم يكــن ذلــك التعــديل قــد أجــري، وتحديــد ذلــك فــي التقريــر. أودعالــدولي كمــا 

بيــان األســباب التــي دعــت اإلدارة ســالفة الــذكر إلــى اعتبــار أن التعــديل يتجــاوز الوصــف المكشــوف ويجــب 
 عنه.

إذا جرى تعديل المطالب أو الوصف أو الرسوم ولكن الورقـة أو األوراق البديلـة لـم تكـن  ثانيا).(ج
عــــدة مصــــحوبة بكتــــاب يبــــّين أســــاس التعــــديل المــــدخل علــــى الطلــــب كمــــا أودع، حســــب مــــا تقتضــــيه القا

(أ)، حســـب مـــا 66.8(ج)، أو القاعـــدة 66.8" المطبقـــة بموجـــب القاعـــدة 3"46.5"، أو القاعـــدة 3(ب)"46.5
 ينطبق، جاز إعداد التقرير كما لو لم يجَر التعديل، على أن يبّين ذلك في التقرير.

 إذا تعلقت المطالب باختراعات لم ُيعّد بشأنها تقرير عن البحث الدولي ولم تكن بالتـالي (د)
 موضع فحص تمهيدي دولي، وجب بيان ذلك في تقرير الفحص التمهيدي الدولي.

، وجــب أن يبــّين 66.1إذا ُأخــذ تصــحيح خطــأ ســافر بعــين االعتبــار بنــاء علــى القاعــدة  (ه)
(ثانيـا)، وجـب أن يبـين التقريـر ذلـك 66.4التقرير ذلـك. وٕاذا لـم يؤخـذ خطـأ سـافر بعـين االعتبـار وفقـا للفقـرة 

اســـتحال، تتـــولى إدارة الفحـــص التمهيـــدي الـــدولي إخطـــار المكتـــب الـــدولي بـــذلك ويتصـــرف  إن أمكـــن. وٕان
 المكتب الدولي حسب ما هو منصوص عليه في التعليمات اإلدارية.

(ثالثــا)، أو يــذكر أن 1.66يبــين التقريــر تــاريخ إجــراء البحــث التكميلــي بموجــب القاعــدة  (و)
 هذا البحث التكميلي لم ينجز.
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 التحديد 70.3

تحدد في التقرير إدارة الفحص التمهيدي الـدولي التـي وضـعته ببيـان اسـم تلـك اإلدارة، ويحـدد فيـه 
 أيضا الطلب الدولي ببيان رقمه واسم المودع وتاريخ اإليداع الدولي.

 التواريخ 70.4

 يبين في التقرير

 تاريخ تقديم طلب الفحص التمهيدي الدولي؛ "1"

 ذلك التاريخ تاريخ إتمام التقرير. وتاريخ التقرير، على أن يكون "2"

 التصنيف 70.5

إن وافقــت عليــه  43.3يـذكر فــي التقريــر مــن جديــد التصــنيف المبـين بنــاء علــى القاعــدة  ( أ )
 إدارة الفحص التمهيدي الدولي.

وٕاال، تعــين علــى إدارة الفحــص التمهيــدي الــدولي أن تبــين فــي التقريــر التصــنيف الــذي  (ب)
 التصنيف الدولي للبراءات على األقل.تراه صحيحا بناء على 

 )2(35البيان الصادر بناء على المادة  70.6

) فـي كلمـة "نعـم" أو "ال"، أو فـي أي مقابـل 2(35يتلخص البيان الوارد ذكره فـي المـادة  ( أ )
 لهما باللغة التي حرر بها التقرير، أو في أي إشارة مالئمة أخرى منصـوص عليهـا فـي التعليمـات اإلداريـة،

علـــى أن يصـــحب عنـــد الضـــرورة بالنصـــوص المستشـــهد بهـــا واإليضـــاحات والمالحظـــات المشـــار إليهـــا فـــي 
 ).2(35الجملة األخيرة من المادة 

) (أي الجـدة والنشـاط 2(35إذا لم يستوف أحد المعايير الثالثة المشار إليهـا فـي المـادة  (ب)
البيــان ســلبيا. وٕاذا اســتوفي معيــار أو معيــاران االبتكــاري (عــدم البداهــة) وٕامكانيــة التطبيــق الصــناعي)، كــان 

 من تلك المعايير، كل على حدة، وجب أن يحدد في التقرير المعيار المستوفى أو المعياران المستوفيان.

 )2(35النصوص المستشهد بها بناء على المادة  70.7

)، 2(35 المـادة تذكر في التقرير الوثائق التي تعد مفيدة لدعم البيان الصادر بناء علـى ( أ )
ســواء كانــت تلــك الوثــائق مــذكورة فــي تقريــر البحــث الــدولي أو لــم تكــن. وال يــذكر فــي التقريــر مــن الوثــائق 

 المذكورة في تقرير البحث الدولي إال ما تعتبره إدارة الفحص التمهيدي الدولي مفيدا.

 على التقرير أيضا.ه) (ب) و(43.5تطبق أحكام القاعدة  (ب)
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 )2(35المقدمة بناء على المادة  اإليضاحات 70.8

يجب أن تتضمن التعليمـات اإلداريـة التوجيهـات الواجـب اتباعهـا فـي الحـاالت التـي تتطلـب تقـديم 
) والحاالت التي تتطلب عدم تقديمها، وكذلك التوجيهات الالزمـة 2(35اإليضاحات المشار إليها في المادة 

 التوجيهات إلى المبادئ اآلتية: فيما يتعلق بشكل تلك اإليضاحات. ويجب أن تستند

يجـــب تقـــديم اإليضـــاحات كلمـــا كـــان البيـــان ســـلبيا بالنســـبة إلـــى أي مطلـــب مـــن  "1"
 المطالب؛

يجــب تقــديم اإليضــاحات كلمــا كــان البيــان إيجابيــا، مــا لــم يكــن مــن الســهل تخيــل  "2"
 بها؛األسباب التي استدعت االستشهاد بإحدى الوثائق باالطالع على الوثيقة المستشهد 

يجــب تقــديم اإليضــاحات بوجــه عــام بالنســبة إلــى الحالــة المنصــوص عليهــا فــي  "3"
 (ب).70.6الجملة األخيرة من القاعدة 

 الكشف غير المكتوب 70.9

، ببيـان نوعـه، 64.2يجب ذكر كل كشف غير مكتـوب يشـار إليـه فـي التقريـر بنـاء علـى القاعـدة 
 الكشــف المكتــوب الــذي يشــير إلــى الكشــف غيــر المكتــوب، والتــاريخ الــذي ُأتــيح فيــه للجمهــور االطــالع علــى

 والتاريخ الذي حدث فيه علنا ذلك الكشف.

 بعض الوثائق المنشورة  70.10

ــــى  ــــاء عل ــــر بن ــــي يشــــار إليهــــا فــــي التقري ــــراءات الت ــــات المنشــــورة وكــــل الب يجــــب ذكــــر كــــل الطلب
المطالـب بهـا (إن وجـدت). وبالنسـبة ، مـع بيـان تـاريخ النشـر وتـاريخ اإليـداع وتـاريخ األولويـة 64.3 القاعدة

إلى تاريخ األولوية، يجوز أن يبيَّن في التقريـر أن إدارة الفحـص التمهيـدي الـدولي تـرى أنـه لـم يطالـب بـذلك 
 التاريخ على الوجه الصحيح.

 بيان التعديالت 70.11

وٕاذا ترتـب يبين في التقرير ما إذا أجريت بعـض التعـديالت لـدى إدارة الفحـص التمهيـدي الـدولي. 
 على أي تعديل حذف ورقة كاملة، وجب تحديد ذلك في التقرير.

 ذكر بعض أوجه النقص ومسائل أخرى  70.12

 إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي في الوقت الذي تعد فيه التقرير:

أن الطلـــــــب الـــــــدولي يحتـــــــوي علـــــــى بعـــــــض أوجـــــــه الـــــــنقص المشـــــــار إليهـــــــا فـــــــي  "1"
 ليها أن تبين ذلك الرأي في التقرير، وأن تبرر رأيها،"، وجب ع3(أ)"66.2 القاعدة

ــــــدولي يســــــتدعي إبــــــداء إحــــــدى المالحظــــــات المشــــــار إليهــــــا فــــــي  "2" ــــــب ال أن الطل
 "، جاز لها أن تبين ذلك الرأي في التقرير، وأن تبرر رأيها؛5(أ)"66.2 القاعدة
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ذلـك  أن تبين) قائمة، وجب عليها 4(34أن إحدى الحاالت المشار إليها في المادة  "3"
 الرأي في التقرير، وأن تبرر رأيها؛

أن كشـــفا عـــن تسلســـل للنوويـــدات أو الحـــوامض األمينيـــة غيـــر متـــوفر لـــديها فـــي  "4"
 شكل يسمح بإجراء فحص تمهيدي دولي مفيد، وجب عليها أن تبين ذلك في التقرير.

 مالحظات بشأن وحدة االختراع 70.13

لـــب قـــد دفـــع رســـوما إضـــافية مقابـــل الفحـــص التمهيـــدي يبـــين فـــي التقريـــر مـــا إذا كـــان مـــودع الط
). 3(34الـــدولي، أو مـــا إذا تـــم الحـــد مـــن الطلـــب الـــدولي أو الفحـــص التمهيـــدي الـــدولي بنـــاء علـــى المـــادة 

)(أ)) 3(34 المـادةوفضال عن ذلك، إذا أجري الفحص التمهيدي الدولي على أساس مطالب تم الحد منهـا (
)(ج))، وجب أن تبين في التقرير أجزاء الطلـب الـدولي 3(34ط (المادة أو على أساس االختراع الرئيسي فق

التـــي كانـــت موضـــع الفحـــص التمهيـــدي الـــدولي واألجـــزاء التـــي لـــم تكـــن موضـــع ذلـــك الفحـــص. ويجـــب أن 
، إذا قررت إدارة الفحص التمهيـدي الـدولي أال 68.1يتضمن التقرير البيانات المنصوص عليها في القاعدة 

 الحد من المطالب أو دفع الرسوم اإلضافية.تدعو المودع إلى 

 الموظف المصرح له 70.14

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

 العنوان -الشكل  70.15

 تحدد الشروط المادية لشكل التقرير في التعليمات اإلدارية. ( أ )

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

 إدارة الفحص التمهيدي الدولي.

 مرفقات التقرير 70.16

 ُترفق بالتقرير الورقات البديلة والكتب التالية: (أ)

وتحتوي على تعديالت أجريت بناء  66.8كل ورقة بديلة مشار إليها في القاعدة  "1"
(ب) 46.5(ب) والقاعــــدة 66.8(أ) والقاعــــدة 66.8وكــــل كتــــاب مشــــار إليــــه فــــي القاعــــدة  34علــــى المــــادة 

 (ج)؛66.8المطبقة بموجب القاعدة 

ريــت وتحتــوي علــى تعــديالت أج 46.5وكــل ورقــة بديلــة مشــار إليهــا فــي القاعــدة  "2"
 ؛46.5وكل كتاب مشار إليه في القاعدة  19بناء على المادة 

 91.2المطبقــة بموجــب القاعــدة  26.4وكــل وثيقــة بديلــة مشــار إليهــا فــي القاعــدة  "3"
" وكـل كتـاب مشـار 3(ب)"91.1وتحتوي على تصحيح خطأ سافر تصّرح به تلك اإلدارة بناء علـى القاعـدة 

 ؛91.2القاعدة  المطبقة بموجب 26.4إليه في القاعدة 
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مــا لــم يســتعض عــن الورقــة البديلــة أو ُتعتبــر ملغــاة بموجــب أوراق بديلــة الحقــة أو بتعــديل مفــاده إلغــاء ورقــة 
 (ب)؛66.8بكاملها بناء على القاعدة 

وكّل ورقة وكتاب يتعلق بتصحيح خطأ سـافر لـم يؤخـذ بعـين االعتبـار بنـاء علـى  "4"
 ).ه(70.2التقرير يحتوي على البيان المشار إليه في القاعدة (ثانيا)، في حال كان 66.4القاعدة 

بــالرغم مــن الفقــرة (أ)، ُيرفــق بــالتقرير أيضــا كــل ورقــة بديلــة مســتعاض عنهــا أو ملغــاة  (ب)
ومشــار إليهــا فــي تلــك الفقــرة وكــل كتــاب مشــار إليــه فــي تلــك الفقــرة ويتعلــق بتلــك الورقــة البديلــة المســتعاض 

 التين التاليتين:عنها أو الملغاة، في الح

إذا رأت إدارة الفحــص التمهيــدي الــدولي أن التعــديل الــذي مفــاده االستعاضــة أو  "1"
اإللغاء إنما يتجاوز الكشف الوارد في الطلب الدولي كما تم إيداعه وأن التقرير يتضـمن البيـان المشـار إليـه 

 (ج)؛70.2في القاعدة 

ستعاضــة أو اإللغــاء مصــحوبا بكاتــب إذا لــم يكــن التعــديل المعنــي الــذي مفــاده اال "2"
يبّين أساس التعديل في الطلب كما تم إيداعه وأعّد التقرير كما لو لم يجر التعـديل ويتضـمن البيـان المشـار 

 ثانيا)..(ج70.2إليه في القاعدة 

وفي هـذه الحالـة، يؤشَّـر علـى الورقـة البديلـة المسـتعاض عنهـا أو الملغـاة علـى الوجـه المنصـوص عليـه فـي 
 تعليمات اإلدارية.ال

 اللغة التي يحرر بها التقرير والمرفقات 70.17

يوضــع التقريــر وكــل مرفــق باللغــة التــي ينشــر بهــا الطلــب الــدولي المتعلــق بهمــا أو بلغــة ترجمــة 
 ، باالستناد إلى تلك الترجمة.55.2الطلب الدولي، إذا بوشر الفحص التمهيدي الدولي، وفقا للقاعدة 

 71القاعدة 
 تقرير الفحص التمهيدي الدوليإرسال 

 المرسل إليه 71.1

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

 صورة عن الوثائق المستشهد بها 71.2

) فـــي أي وقـــت خـــالل ســـبع 4(36اء علـــى المـــادة يجـــوز تقـــديم الطلـــب المشـــار إليـــه بنـــ ( أ )
 سنوات من تاريخ اإليداع الدولي للطلب الدولي موضع التقرير.

(مـودع يجوز إلدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تشترط على الطرف الذي قّدم الطلب  (ب)
المصـاريف  الطلب أو المكتب المختار) دفع مصاريف إعداد الصور وٕارسالها بالبريد. ويحـدد مقـدار هـذه

) والمعقــودة بـــين إدارات الفحـــص التمهيــدي الـــدولي والمكتـــب 2(32فــي االتفاقـــات المشـــار إليهــا فـــي المـــادة 
 الدولي.
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 [تحذف] (ج)

يجوز إلدارة الفحص التمهيدي الدولي أن توكل المهمـات المشـار إليهـا فـي الفقـرتين (أ)  (د)
 و(ب) إلى أي هيئة أخرى تتحمل المسؤولية أمامها.

 72دة القاع
 ترجمة تقرير الفحص التمهيدي الدولي
 والرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي

 اللغات 72.1

يجــوز لكــل دولــة مختــارة أن تقضــي بــأن يتــرجم تقريــر الفحــص التمهيــدي الــدولي المعــد  ( أ )
 كليزية.بلغة خالف اللغة الرسمية أو إحدى اللغات الرسمية المعمول بها في مكتبها الوطني إلى اللغة اإلن

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

 إعداد صور عن الترجمات لمودع الطلب 72.2

علــى المكتــب الــدولي أن يرســل صــورة عــن ترجمــة تقريــر الفحــص التمهيــدي الــدولي المشــار إليهــا 
ذاتـــه الـــذي يرســـل فيـــه تلـــك الترجمـــة إلـــى المكتـــب أو (أ) إلـــى مـــودع الطلـــب فـــي الوقـــت 72.1فـــي القاعـــدة 

 المكاتب المختارة المعنية باألمر.

72.2P(ثانيًا)
P 1(ثانيًا)43 ترجمة الرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي كما هو ُمعّد بناء على القاعدة 

ـــى القاعـــدة ـــدولي بنـــاء عل ـــذي تعـــده إدارة البحـــث ال ـــرأي المكتـــوب ال ـــًا)43 يتـــرجم ال بمعرفـــة  1(ثاني
المكتب الدولي أو تحت مسؤوليته، بناء على التماس من المكتب المختار المعني، في الحالـة المشـار إليهـا 

". ويرســل المكتــب الــدولي صــورة عــن الترجمــة إلــى المكتــب المختــار المعنــي فــي 2(ب)"73.2 فــي القاعــدة
 ب في الوقت ذاته.غضون شهرين من تاريخ تسلم التماس الترجمة، ويرسل صورة إلى مودع الطل

 مالحظات بشأن الترجمة 72.3

يجـــوز لمـــودع الطلـــب أن يعـــّد مالحظـــات مكتوبـــة بشـــأن صـــحة ترجمـــة تقريـــر الفحـــص التمهيـــدي 
ـــاء علـــى القاعـــدة ـــدولي بن ـــذي أعدتـــه إدارة البحـــث ال ـــوب ال ـــرأي المكت ـــدولي أو ال ـــًا)43 ال  . ويجـــب عليـــه1(ثاني

 كاتب المختارة المعنية باألمر وٕالى المكتب الدولي.يرسل صورة عن مالحظاته إلى كل مكتب من الم أن

 73القاعدة 
 إرسال تقرير الفحص التمهيدي الدولي
 أو الرأي المكتوب إلدارة البحث الدولي

 إعداد الصور 73.1

ـــــاء علـــــى  ـــــي يجـــــب إرســـــالها بن ـــــائق الت ـــــدولي علـــــى إعـــــداد صـــــور عـــــن الوث ـــــب ال يشـــــرف المكت
 )(أ).3(36 المادة
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 إلى المكاتب المختارةإرسال الوثائق  73.2

 )(أ) إلـى كـل مكتـب مختـار وفقـاً 3(36 يرسل المكتب الدولي الوثائق بناء على المادة ( أ )
 شهرًا اعتبارًا من تاريخ األولوية. 30على أال يكون ذلك قبل انقضاء  1(ثانيًا)93 للقاعدة

)، 2(40 ى المـادةإذا قدم مودع الطلب إلى أحد المكاتب المختارة طلبًا صريحًا بناء علـ (ب)
 وجب على المكتب الدولي أن يباشر ما يلي بناء على طلب ذلك المكتب أو مودع الطلب:

)(أ) إلى ذلك المكتب فـي أقـرب فرصـة، 3(36 أن يرسل الوثائق بناء على المادة "1"
 ؛71.1إذا كان تقرير الفحص التمهيدي الدولي قد أرسل إلى المكتب الدولي بناء على القاعدة 

أن يرسل صـورة عـن الـرأي المكتـوب الـذي أعدتـه إدارة البحـث الـدولي بنـاء علـى  "2"
إلى ذلك المكتب في أقرب فرصة، إذا لم يكن تقرير الفحص التمهيدي الدولي قد أرسـل  1(ثانيًا)43 القاعدة

 .71.1 إلى المكتب الدولي بناء على القاعدة

لـدولي أو أي مـن االختيـارات إذا كان مودع الطلب قد سحب طلـب الفحـص التمهيـدي ا (ج)
(أ) إلـى المكتـب المختـار أو المكاتـب المختـارة التـي  أو كلها، وجب مع ذلك إرسال الوثائق بناء علـى الفقـرة

يطالهــا ســحب طلــب الفحــص التمهيــدي الــدولي إذا كــان المكتــب الــدولي قــد تســلم تقريــر الفحــص التمهيــدي 
 الدولي.

 74القاعدة 
 التمهيدي الدولي وٕارسالهاترجمة مرفقات تقرير الفحص 

 محتويات الترجمة ومهلة إرسالها 74.1

)، وجـب 1(39إذا اشترط المكتب المختار تقديم ترجمة للطلب الدولي بناء علـى المـادة  ( أ )
إليهـا فـي ) ترجمـة لكـل ورقـة بديلـة مشـار 1(39على المودع أن يرسل في المهلة المطبقـة بنـاء علـى المـادة 

الترجمــــة  ومرفقـــة بتقريــــر الفحـــص التمهيــــدي الـــدولي، مــــا لـــم تكـــن تلــــك الورقـــة محــــررة بلغـــة 70.16القاعـــدة 
للمكتـــب  المشـــترطة للطلـــب الـــدولي. وتطبـــق المهلـــة ذاتهـــا إذا كـــان مـــن الواجـــب تقـــديم ترجمـــة للطلـــب الـــدولي

 ".1)(أ)"2(64بسبب إعالن صادر بناء على المادة  22المختار في المهلة المطبقة بناء على المادة 

)، 1(39إذا لــم يشــترط المكتــب المختــار تقــديم ترجمــة للطلــب الــدولي بنــاء علــى المــادة  (ب)
 جــاز لــذلك المكتــب أن يطلــب إلــى مــودع الطلــب أن يقــدم، فــي المهلــة المطبقــة بنــاء علــى تلــك المــادة، ترجمــة

فقـة بتقريـر الفحـص ومر  70.16باللغة التي ُنشر بها الطلب الدولي لكل ورقة بديلة مشـار إليهـا فـي القاعـدة 
 التمهيدي الدولي وليست محررة بتلك اللغة.



 

 )2018يوليو  1من (نص نافذ اعتبارا الالئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات 

138 

 75القاعدة 
 [تحذف]

 76القاعدة 
 وتطبيق بعض القواعد ترجمة وثيقة األولوية

 على اإلجراءات لدى المكاتب المختارة

 [تحذف] 76.3إلى  76.1

 المهلة المحددة لترجمة وثيقة األولوية 76.4

ـــب بتقـــديم ترجمـــة ـــزم مـــودع الطل ـــار قبـــل انقضـــاء المهلـــة  ال يلت ـــة ألي مكتـــب مخت لوثيقـــة األولوي
 .39المطبقة بناء على المادة 

 المكاتب المختارةلدى  على اإلجراءات القواعد بعض تطبيق 76.5

ـــــــــق القواعـــــــــد ـــــــــا)13 تطب ـــــــــًا)49و 49و 47.1(ز) و22.1(ج) و20.8و 3(ثالث ـــــــــا)49و (ثاني  (ثالث
 (ثانيا)، شرط أن يكون من المفهوم 51و

إشـارة فيهـا إلـى المكتـب المعـين أو الدولـة المعينـة يقصـد بهـا اإلشـارة إلـى  أن كل "1"
 المكتب المختار أو الدولة المختارة على التوالي؛

) يقصـد بهـا 2(24أو المـادة  )2(23أو المـادة  22أن كل إشارة فيهـا إلـى المـادة  "2"
 والي؛) على الت3(39أو المادة  )2(40أو المادة ) 1(39اإلشارة إلى المادة 

(ج) تحــل محلهــا 49.1أن عبــارة "الطلبــات الدوليــة المودعــة" الــواردة فــي القاعــدة  "3"
 عبارة "طلبات الفحص التمهيدي الدولي المقدمة"؛

)، ال يجـوز المطالبـة بترجمـة أي تعـديل يجـرى 1(39أنه ألغراض تطبيق المـادة  "4"
الـــدولي، إال إذا أرفـــق ذلـــك التعـــديل  فـــي حالـــة إعـــداد تقريـــر عـــن الفحـــص التمهيـــدي 19بنـــاء علـــى المـــادة 
 بالتقرير المذكور؛

يقصـــد بهـــا اإلشـــارة إلـــى  47.4 (أ) إلـــى القاعـــدة47.1 أن كـــل إشـــارة فـــي القاعـــدة "5"
 (د).61.2 القاعدة

 77القاعدة 
 )(ب)1(39الحق المنصوص عليه في المادة 

 ممارسة الحق 77.1

ــة متعاقــدة تمــنح مهلــة تنقضــي بعــد  ( أ ) ــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة علــى كــل دول المهل
 )(أ) أن تخطر المكتب الدولي بالمهلة المحددة بهذا الشكل.1(39
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ينشــر المكتــب الــدولي كــل إخطــار يتســلمه بنــاء علــى الفقــرة (أ) فــي الجريــدة فــي أقــرب  (ب)
 فرصة.

تصبح اإلخطارات المتعلقة بتخفيض أي مهلة سـبق تحديـدها نافـذة بالنسـبة إلـى طلبـات  (ج)
 حص التمهيدي الدولي المقدمة بعد ثالثة أشهر من التاريخ الذي ينشر فيه المكتب الدولي اإلخطار.الف

مـــا أن ينشـــر المكتـــب الـــدولي فـــي الجريـــدة اإلخطـــارات المتعلقـــة بتمديـــد أي مهلـــة ســـبق  (د)
نشـر تحديدها حتى تصبح نافـذة بالنسـبة إلـى طلبـات الفحـص التمهيـدي الـدولي قيـد النظـر فـي تـاريخ ذلـك ال

ــة المتعاقــدة التــي تجــري اإلخطــار ذلــك  أو المقدمــة بعــد ذلــك التــاريخ، أو فــي تــاريخ الحــق إن حــددت الدول
 التاريخ الالحق.

 78القاعدة 
 تعديل المطالب والوصف والرسوم لدى المكاتب المختارة

 المهلة 78.1

 تعـديلإن رغـب فـي ذلـك، ل 41يمارس مودع الطلـب الحـق الممنـوح بنـاء علـى المـادة  ( أ )
ــــاريخ اســــتيفاء الشــــروط  ــــي خــــالل شــــهر مــــن ت ــــار المعن ــــب المخت ــــدى المكت ــــب والوصــــف والرســــوم ل المطال

)(أ)، شــريطة أن يمــارس ذلــك الحــق بعــد انقضــاء المهلــة المطبقــة بنــاء 1(39المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
نـاء علـى المـادة بأربعـة أشـهر علـى األكثـر، إذا لـم يرسـل تقريـر الفحـص التمهيـدي الـدولي ب 39على المادة 

) قبل انقضاء تلك المهلة. وفي كلتا الحالتين، يجوز له أن يمارس ذلك الحق في أي وقـت الحـق إن 1(36
 كان القانون الوطني للدولة المعنية يسمح بذلك.

فــي كــل دولــة مختــارة يــنص قانونهــا الــوطني علــى أال يبــدأ الفحــص إال بنــاء علــى طلــب  (ب)
لوطني على أن تكون المهلـة أو المـدة التـي يجـوز فيهـا لمـودع الطلـب أن خاص، يجوز النص في القانون ا

هي المهلة أو المدة ذاتها المنصوص عليها في القانون الـوطني  41يمارس الحق الممنوح بناء على المادة 
إليداع التعديالت في حالة فحـص الطلبـات الوطنيـة بنـاء علـى طلـب خـاص، شـرط أال تنقضـي تلـك المهلـة 

 ك المدة قبل انقضاء المهلة المطبقة بناء على الفقرة (أ).أو تقع تل

 [تحذف] 78.2

 نماذج المنفعة 78.3

مــع مــا يلــزم مــن تبــديل لــدى المكاتــب المختــارة. وٕاذا جــرى  13.5و 6.5تطبــق أحكــام القاعــدتين 
المـادة  ء علـىاالختيار قبل انقضاء تسعة عشر شهرا على تاريخ األولوية، فإن اإلشارة إلى المهلة المطبقة بنـا

 .39تحل محلها إشارة إلى المهلة المطبقة بناء على المادة  22
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 الجزء دال
 القواعد المتعلقة بالفصل الثالث من المعاهدة

 79القاعدة 
 التقويم

 تحديد التواريخ 79.1

ألغراض تطبيق المعاهدة وهذه الالئحة التنفيذية، يتعين على كل مـن مـودعي الطلبـات والمكاتـب 
ومكاتــب تســلم الطلبــات وٕادارات البحــث الــدولي وٕادارات الفحــص التمهيــدي الــدولي والمكتــب الــدولي الوطنيــة 

أن يحدد كل تاريخ بناء على التقويم الميالدي اليوناني. أما إذا استعمل غير ذلك من العصور أو التقـاويم، 
 قويم الغريغوري.فإنه يتعين باإلضافة إلى ذلك تحديد كل تاريخ بناء على العصر الميالدي والت

 80القاعدة 
 حساب المهل

 المهل المحددة بالسنوات 80.1

إذا حددت مهلـة مـا بسـنة واحـدة أو أكثـر، فـإن حسـاب المهلـة يبـدأ اعتبـارا مـن اليـوم التـالي لوقـوع 
الحدث المعني وتنتهي المهلة في السنة التالية المعنية وفي الشهر الـذي يطلـق عليـه االسـم ذاتـه وفـي اليـوم 

يكــون رقمــه هــو رقــم اليــوم ذاتــه مــن الشــهر ذاتــه اللــذين يكــون الحــدث المــذكور قــد وقــع فيهمــا. وٕاذا لــم  الــذي
 يكن في الشهر التالي المعني يوم بالرقم ذاته، فإن المهلة تنتهي في اليوم األخير من ذلك الشهر.

 المهل المحددة باألشهر 80.2

مهلـة يبـدأ اعتبـارا مـن اليـوم التـالي لوقـوع إذا حددت مهلـة مـا بشـهر واحـد أو أكثـر، فـإن حسـاب ال
الحــدث المعنــي، وتنتهــي المهلــة فــي الشــهر التــالي المعنــي وفــي اليــوم الــذي يكــون رقمــه هــو رقــم اليــوم ذاتــه 
لوقوع الحدث المذكور. وٕاذا لم يكن في الشـهر التـالي المعنـي يـوم بـالرقم ذاتـه، فـإن المهلـة تنتهـي فـي اليـوم 

 األخير من ذلك الشهر.

 المهل المحددة باأليام 80.3

إذا حددت مهلة ما بعـدد مـن األيـام، فـإن حسـاب المهلـة يبـدأ اعتبـارا مـن اليـوم التـالي لوقـوع الحـدث 
 المعني، وتنتهي المهلة في اليوم الذي يتم فيه بلوغ اليوم األخير من الحساب.

 التواريخ المحلية 80.4

دايــــة حســــاب أي مهلــــة هــــو التــــاريخ يكــــون التــــاريخ الــــذي يجــــب أخــــذه فــــي الحســــبان لب ( أ )
 المستعمل في الجهة وقت وقوع الحدث المعني.

يكون تاريخ انقضاء أي مهلة هو التاريخ المستعمل في الجهة التي يجـب إيـداع الوثيقـة  (ب)
 المطلوبة فيها أو تسديد الرسم المطلوب.
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 انقضاء المهلة في غير أيام العمل أو في يوم عطلة 80.5

 المهلة التي يجب أن يصل فيها مستند أو رسم ما إلى أي مكتب وطني أو منظمـةإذا انقضت 
 حكومية دولية

في يوم ال تكون فيه أبواب ذلك المكتب أو تلك المنظمة مفتوحة لعامة الجمهـور  "1"
 من أجل إجراء المعامالت الرسمية ؛

لـك المكتــب أو أو فـي يـوم ال يسـلم فيــه البريـد العـادي فــي الجهـة التـي يقــع فيهـا ذ "2"
 تلك المنظمة؛

أو في يوم يكون يوم عطلة رسمية في إحـدى الجهـات التـي يقـع فيهـا المكتـب أو  "3"
المنظمة على األقل إن كان يقع المكتـب أو المنظمـة فـي أكثـر مـن جهـة واحـدة، 

فيها القانون الوطني المطبق في ذلك المكتب أو تلـك وفي الظروف التي ينص 
تلـــك الحالـــة بالنســـبة إلـــى  ة تنتهـــي فـــي يـــوم الحـــق فـــيالمنظمـــة علـــى أن المهلـــ

 الطلبات الوطنية؛

ــة المتعاقــدة التــي يكــون  "4" ــة رســمية فــي جــزء مــن الدول أو فــي يــوم يكــون يــوم عطل
مكتبهـا السـلطة الحكوميــة المكلفـة بمـنح البــراءات وفـي الظـروف التــي يـنص فيهــا 

تنتهـي فــي يــوم الحــق القـانون الــوطني المطبــق فــي ذلـك المكتــب علــى أن المهلــة 
 في تلك الحالة بالنسبة إلى الطلبات الوطنية؛

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

 تاريخ المستندات 80.6

إذا بــدأت مهلــة فــي اليــوم الموافــق لتــاريخ مســتند أو كتــاب صــادر عــن مكتــب وطنــي أو منظمــة 
ة، جــاز ألي طــرف معنــي إقامــة الــدليل علــى أن ذلــك المســتند أو الكتــاب قــد وضــع فــي البريــد حكوميــة دوليــ

بعــد ذلــك التــاريخ. وفــي هــذه الحالــة، يؤخــذ التــاريخ الفعلــي لإلرســال بالبريــد بعــين االعتبــار ألغــراض حســاب 
 لمكتــب الــوطنيالمهلــة. ومهمــا كــان تــاريخ إرســال ذلــك المســتند أو الكتــاب بالبريــد، إذا أثبــت مــودع الطلــب ل

الدوليـة أنـه تسـلم المســتند أو الكتـاب بعـد أكثـر مـن ســبعة أيـام مـن التـاريخ الصـادر فيــه للمنظمـة الحكوميـة  أو
ورضــيا بهــذا اإلثبــات، وجــب علــى المكتــب الــوطني أو المنظمــة الحكوميــة الدوليــة اعتبــار أن المهلــة الجاريــة 

إضــافي مــن األيــام يســاوي عــدد األيــام الالحقــة لأليــام اعتبــارا مــن تــاريخ المســتند أو الكتــاب تنقضــي بعــد عــدد 
 السبعة المحسوبة اعتبارا من التاريخ المذكور على المستند أو الكتاب.

 نهاية يوم العمل 80.7

تنقضـــي المهلـــة المنتهيـــة فـــي يـــوم محـــدد فـــي موعـــد إغـــالق أبـــواب المكتـــب الـــوطني أو  ( أ )
 ند أو تسديد الرسم.المنظمة الحكومية الدولية حيث يتم إيداع المست

يجوز ألي مكتب أو منظمة الخروج عن أحكام الفقـرة (أ) بتمديـد المهلـة حتـى منتصـف  (ب)
 ليل اليوم الواجب أخذه في الحسبان.
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 81القاعدة 
 تعديل المهل المحددة في المعاهدة

 اقتراحات 81.1

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

 يجب تقديم االقتراحات الصادرة عن أي دولة متعاقدة للمدير العام. (ب)

 قرارات الجمعية 81.2

إذا عرض اقتراح ما على الجمعية، وجب على المدير العام أن يرسـل نصـه إلـى جميـع  ( أ )
تـراح فـي جـدول أعمـال الدول المتعاقدة قبل انعقاد دورة الجمعية بشهرين علـى األقـل، علـى أن يـرد ذلـك االق

 الجمعية.

عنـــد مناقشـــة االقتـــراح فـــي الجمعيـــة، يجـــوز إدخـــال تعـــديالت علـــى االقتـــراح أو اقتـــراح  (ب)
 تعديالت الحقة له.

يعــد االقتــراح معتمــدا إن لــم تصــوت ضــده أي دولــة مــن الــدول المتعاقــدة الحاضــرة وقــت  (ج)
 التصويت.

 التصويت بالمراسلة 81.3

التصـــويت بالمراســـلة، وجـــب أن يكـــون االقتـــراح موضـــع تبليـــغ كتـــابي إذا جـــرى اختيـــار  ( أ )
 يرسله المدير العام إلى الدول المتعاقدة، ويدعوها فيه إلى التصويت عليه بصورة خطية.

تحــدد فــي الــدعوة المهلــة التــي يجــب أن تصــل فيهــا الــردود المتضــمنة التصــويت بصــورة  (ب)
 المهلة عن ثالثة أشهر اعتبارا من تاريخ الدعوة.خطية إلى المكتب الدولي. ويجب أال تقل هذه 

ـــة أو ســـلبية، وال تعـــّد اقتراحـــات التعـــديل أو المالحظـــات  (ج) ـــردود إيجابي يجـــب أن تكـــون ال
 الصرفة تصويتًا.

يعــد االقتــراح معتمــدا إذا لــم تعتــرض أي دولــة متعاقــدة علــى التعــديل، وٕاذا أبــدى نصــف  (د)
 عدم مباالته أو امتناعه عن التصويت. عدد تلك الدول على األقل موافقته أو

 82القاعدة 
 عدم انتظام خدمات البريد

 التأخير في تسليم البريد أو فقده 82.1

يجــوز ألي طــرف معنــي أن يقــيم الــدليل علــى أنــه أرســل المســتند أو الكتــاب بالبريــد قبــل  ( أ )
ذا أرسـل البريـد جـوا مـا لـم يكـن البريـد انقضاء المهلة المقـررة بخمسـة أيـام. وال يكـون ذلـك الـدليل مقبـوال إال إ

البــري أو البحــري يصــل عــادة إلــى المرســل إليــه خــالل يــومين أو مــا لــم تكــن خــدمات البريــد الجــوي غيـــر 
 متوفرة. وعلى كل حال، ال يجوز قبول ذلك الدليل إال إذا أرسل البريد مسجال.
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للفقـرة (أ) وعلـى وجـه ُمـرٍض إذا أقيم الدليل على إرسال مستند أو كتاب ما بالبريـد وفقـا  (ب)
معــذورا، وٕان للمرســل إليــه ســواء كــان المكتــب الــوطني أو المنظمــة الحكوميــة الدوليــة، فــإن تــأخر البريــد يعــد 

يقـــدم الطـــرف  فقـــد، فإنـــه يســـمح باالستعاضـــة عـــن المســـتند أو الكتـــاب المفقـــود بصـــورة جديـــدة عنـــه، شـــرط أن
ة علـى أن المسـتند أو الكتـاب البـديل مطـابق للمسـتند أو المعني الدليل على وجه ُمرٍض للمكتـب أو للمنظمـ

 للكتاب المفقود.

في الحاالت المشار إليها فـي الفقـرة (ب)، يجـب تقـديم الـدليل علـى إرسـال البريـد خـالل  (ج)
المهلــة المقــررة، وكــذلك المســتند أو الكتــاب البــديل والــدليل علــى تطابقــه مــع المســتند أو الكتــاب المفقــود فــي 

أو كـان  -المستند أو الكتاب األصلي، خالل شـهر مـن التـاريخ الـذي يالحـظ فيـه الطـرف المعنـي حالة فقد 
أن البريــد قــد تــأخر أو فقــد. وعلــى كــل حــال، يجــوز تقــديم كــل ذلــك بعــد  -عليــه أن يالحــظ إن كــان يقظــا 

 انقضاء المهلة المطبقة في كل حالة بستة أشهر على األكثر.

منظمة حكومية دولية يكـون قـد أخطـر المكتـب الـدولي  يتعين على كل مكتب وطني أو (د)
بأنــه ســوف يطبــق أحكــام الفقــرات مــن (أ) إلــى (ج) إذا أرســل المســتند أو الكتــاب بوســاطة مؤسســة لتســليم 
البريد خالف مكتب البريد أن يفعل ذلك كما لو كانت تلك المؤسسة هي مكتب البريد. وفي هـذه الحالـة، ال 

لفقـــرة (أ)، علـــى أنـــه ال يجـــوز قبـــول الـــدليل إال إذا ســـجلت المؤسســـة المـــذكورة تطبـــق الجملـــة األخيـــرة مـــن ا
تفاصيل إجراءات البريـد عنـد إرسـاله. ويجـوز أن يتضـمن اإلخطـار بيانـا يفيـد أنـه ال ينطبـق إال علـى البريـد 
المرســل بوســاطة مؤسســة محــددة لتســليم البريــد أو مؤسســة تســتوفي بعــض المعــايير المحــددة. ويتعــين علــى 

 مكتب الدولي أن ينشر مضمون اإلخطار في الجريدة.ال

ــــة أن يتصــــرف تبعــــا لإلجــــراءات  (ه) ــــة دولي ــــي أو منظمــــة حكومي ــــب وطن يجــــوز لكــــل مكت
 المنصوص عليها في الفقرة (د):

حتــى وٕان لــم تكــن المؤسســة المكلفــة بتســليم البريــد مــذكورة فــي قائمــة المؤسســات  "1"
المشار إليه في الفقرة (د) أو لم تكـن تسـتوفي المعـايير المبينـة، عنـد المحددة، عند االقتضاء، في اإلخطار 

 االقتضاء، في ذلك اإلخطار،

أو حتــــى وٕان لــــم يرســــل ذلــــك المكتــــب أو تلــــك المنظمــــة إلــــى المكتــــب الــــدولي  "2"
 اإلخطار المنصوص عليه في الفقرة (د).

82Pالقاعدة 

 (ثانيا)

Pاعتذار الدولة المعينة أو المختارة 
 في مراعاة بعض المهلعن تأخرها 

82P

(ثانيا)
P1  2(48معنى "المهلة" في المادة( 

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

 أي مهلة محددة في المعاهدة أو في هذه الالئحة التنفيذية؛ "1"

الــدولي أو إدارة الفحــص أي مهلــة يحــددها مكتــب تســلم الطلبــات أو إدارة البحــث  "2"
 التمهيدي الدولي أو المكتب الدولي أو أي مهلة يطبقها مكتب تسلم الطلبات بناء على قانونه الوطني؛
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ــــانون  "3" ــــي الق ــــرد ف ــــة ت ــــار أو أي مهل ــــب المعــــين أو المخت ــــة يحــــددها المكت أي مهل
 ذلك المكتب. الوطني الذي يطبقه هذا المكتب بالنسبة إلى أي إجراء يباشره مودع الطلب لدى

82P

(ثانيا)
P2  2(48استرداد الحقوق واألحكام األخرى التي تطبق عليها المادة( 

) التي تسمح للدولة المعينة أو المختـارة 2(48تكون أحكام القانون الوطني المشار إليه في المادة 
ا، أو ردهـا بعذر التأخر في مراعاة بعض المهل هي األحكـام التـي تـنص علـى اسـترداد الحقـوق، أو إعادتهـ

إلى أصلها، أو متابعة اإلجراءات بالرغم من عدم مراعاة أي مهلة، وكذلك أي حكم آخر ينص علـى تمديـد 
 المهل أو يسمح بعذر التأخر في مراعاة المهل.

82Pالقاعدة 

 (ثالثا)

Pتصحيح األخطاء التي يرتكبها مكتب تسلم الطلبات أو المكتب الدولي 

82P

(ثالثا)
P1 اريخ اإليداع الدولي وبالمطالبة باألولويةاألخطاء المتعلقة بت 

مكتـب معـين أو مختـار أن تـاريخ اإليـداع  ألي إذا أثبت مودع الطلب على وجه مـرض ( أ )
الدولي غير صحيح بسبب خطأ ارتكبه مكتب تسلم الطلبات أو أن مكتب تسلم الطلبات أو المكتـب الـدولي 

ٕاذا كان الخطـأ خطـأ لـو كـان المكتـب المعـين أو المختـار ، و باطلةقد اعتبر عن غلط أن المطالبة باألولوية 
 أن قد ارتكبه بنفسه لصـححه بنـاء علـى القـانون الـوطني أو الممارسـات الوطنيـة، تعـين علـى المكتـب المـذكور

يصحح الخطأ ويأخذ بالطلب الدولي كما لو كان تاريخ اإليداع الدولي المصحح قد خصـص لـه أو كمـا لـو 
 .باطلةكانت المطالبة بأولويته لم تعتبر 

" أو 2(ب)"20.3إذا حدد مكتب تسلم الطلبات تاريخ اإليـداع الـدولي بنـاء علـى القاعـدة  (ب)
ولكــن المكتــب  20.6و 4.18نــاء علــى القاعــدتين (د) علــى أســاس تضــمين عنصــر أو جــزء باإلحالــة ب20.5

 المعّين أو المختار رأى ما يلي:

ثانيـا) فــي مــا يتعلــق بوثيقــة .(أ) أو (ب) أو(ب17.1 أن المـودع لــم يمتثــل للقاعــدة "1"
 األولوية؛

" أو 1(أ)"20.6أو  4.18أو أن أحــــد الشــــروط المنصــــوص عليهــــا فــــي القاعــــدة  "2"
 " لم يستوف؛2"(ه)1.(ثانيا)51

 أو أن العنصر أو الجزء ليس واردا بالكامل في وثيقة األولوية المعنية؛ "3"

جاز للمكتـب المعـّين أو المختـار أن يعامـل الطلـب الـدولي كمـا لـو كـان تـاريخ اإليـداع الـدولي قـد حـدِّد بنـاء 
(ج)، حسـب االقتضـاء، شــرط 20.5 (ب) أو ُصـحح بنـاء علــى القاعـدة20.5" أو 1(ب)"20.3علـى القاعـدة 

 (ج) مع ما يلزم من تبديل.17.1 (ج)، وعلى أن تطبق القاعدة راعاة الفقرةم

(ب) كمـا لـو كـان  ال يعامل المكتب المعّين أو المختار الطلـب الـدولي بنـاء علـى الفقـرة (ج)
ـــاء علـــى القاعـــدة ـــاريخ اإليـــداع الـــدولي بن ـــد ُحـــدِّد لـــه ت (ب) أو ُصـــحح بنـــاء علـــى 20.5" أو 1(ب)"20.3 ق

، مــن غيــر أن يتــيح للمــودع فرصــة اإلدالء بمالحظاتــه حــول المعاملــة المزمعــة أو تقــديم (ج)20.5 القاعــدة
 (د)، في غضون مهلة تكون معقولة في ظروف الحال. التماس بناء على الفقرة
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إذا أخطــر المكتــب المعــين أو المختــار المــودع بأنــه يعتــزم علــى معاملــة الطلــب الــدولي  (د)
(ج)، جـاز للمـودع أن  (ج)، وفقـا للفقـرة20.5 قد ُصحح بناء علـى القاعـدةكما لو كان تاريخ إيداعه الدولي 

(ج)، اعتبــار  يلــتمس، بموجــب إشــعار مقــدَّم إلــى ذلــك المكتــب فــي غضــون المهلــة المشــار إليهــا فــي الفقــرة
الجــزء المعنــي غيــر المتــوفر كمــا لــو لــم يكــن ألغــراض اإلجــراءات الوطنيــة لــدى ذلــك المكتــب. وفــي تلــك 

ر ذلك الجزء كما لو لم يقدَّم وال يعامل المكتب الطلب الدولي كما لو كان تـاريخ إيداعـه الـدولي الحالة، يعتب
 قد ُصحح.

82Pالقاعدة 

(رابعا)
P 

 المهلمراعاة التأخر في عذر 

82P

(رابعا)
P1  المهلمراعاة التأخر في عذر 

التنفيذيـة للقيـام (أ)  يجوز ألي طـرف معنـي أن يقـيم الـدليل علـى أن المهلـة المحـددة فـي الالئحـة 
بــأي إجــراء لــدى مكتــب تســلم الطلبــات أو إدارة البحــث الــدولي أو اإلدارة المحــددة للبحــث اإلضــافي أو إدارة 
الفحص التمهيدي الدولي أو المكتب الـدولي لـم تـراع بسـبب حـرب أو ثـورة أو اضـطرابات أهليـة أو إضـراب 

ي بشكل عام أو غيـر ذلـك مـن األسـباب المماثلـة أو كارثة طبيعية أو عدم توافر خدمات التواصل اإللكترون
فــي محــل إقامــة الطــرف المعنــي أو مقــر عملــه أو محــل نزولــه، وأن اإلجــراء المعنــي اتخــذ فــي أســرع وقــت 

 معقول ممكن.

يوجه أي دليل من هذا القبيل إلى المكتب أو اإلدارة أو المكتـب الـدولي، حسـب الحـال،  (ب)
أقـيم الـدليل علـى وجـه في فترة ال تزيد على ستة أشهر بعد انقضاء المهلة المطبقة في الحالـة المعنيـة. وٕاذا 

 المهلة.مراعاة التأخر في قبول اعتذار ، وجب ُمرٍض للمرسل إليه

مكتــب معــّين أو منتخــب قــام المــودع لديــه، فــي وقــت صــدور قــرار  ال يتعــين علــى أي (ج)
 .االعتذار، أن يراعي هذا 39أو المادة  22التأخر، باإلجراءات المشار إليها في المادة قبول اعتذار 

 83القاعدة 
 حق التصرف أمام اإلدارات الدولية

 إثبات الحق 83.1

مختصــة وٕادارة الفحــص التمهيــدي الــدولي يجــوز لكــل مــن المكتــب الــدولي وٕادارة البحــث الــدولي ال
 .49المختصة المطالبة بإثبات حق التصرف المشار إليه في المادة 

83.1P(ثانيا) 
Pعندما يكون المكتب الدولي مكتبا لتسلم الطلبات 

ـــذي يتبـــع الدولـــة  ( أ ) يحـــق ألي شـــخص لـــه الحـــق فـــي التصـــرف أمـــام المكتـــب الـــوطني ال
يكون مودع الطلب، أو أحد مودعي الطلب، إذا كان هناك أكثر مـن مـودع، مـن المقيمـين  المتعاقدة التي

 أمام المكتب الذي يعمل نيابة عن تلك الدولة، أن يتصـرف فيمـا يتعلـق بالطلـب فيها أو من مواطنيها، أو
 ".3(أ)"19.1الدولي أمام المكتب الدولي بصفته مكتبا لتسلم الطلبات بناء على القاعدة 
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يحق ألي شخص له الحق فـي التصـرف فيمـا يتعلـق بطلـب دولـي أمـام المكتـب الـدولي  (ب)
بصــفته مكتبــا لتســلم الطلبــات، أن يتصــرف فيمــا يتعلــق بــذلك الطلــب أمــام المكتــب الــدولي بــأي صــفة أخــرى 

 يتمتع بها وأمام إدارة البحث الدولي المختصة وٕادارة الفحص التمهيدي الدولي المختصة.

 اإلبالغ 83.2

علــى المكتــب الــوطني أو المنظمــة الحكوميــة الدوليــة الــذي يــزعم أن للشــخص المعنــي  أ )( 
الحــــق فــــي التصــــرف لديــــه أن يبلــــغ المكتــــب الــــدولي أو إدارة البحــــث الــــدولي المختصــــة أو إدارة الفحــــص 

 التمهيدي الدولي المختصة بناء على الطلب ما إذا كان لذلك الشخص الحق في التصرف لديه.

ك اإلبــــالغ ملِزمــــًا للمكتــــب الــــدولي أو إدارة البحــــث الــــدولي أو إدارة الفحــــص يكــــون ذلــــ (ب)
 التمهيدي الدولي حسب الحال.

 الجزء هاء
 القواعد المتعلقة بالفصل الخامس من المعاهدة

 84القاعدة 
 مصاريف الوفود

 المصاريف التي تتحملها الحكومات 84.1

المعاهـدة أو تنشـأ بموجبهـا الحكومـة التـي تتحمل مصـاريف كـل وفـد مشـترك فـي أي هيئـة تنشـئها 
 اختارته.

 85القاعدة 
 عدم توفر النصاب القانوني في الجمعية

 التصويت بالمراسلة 85.1

)(ب)، يبلــــغ المكتــــب الــــدولي قــــرارات 5(53بالنســــبة إلــــى الحالــــة المنصــــوص عليهــــا فــــي المــــادة 
عاقــدة التــي لــم تكــن ممثلــة، ويــدعوها إلــى الجمعيــة (خــالف القــرارات المتعلقــة بــإجراءات الجمعيــة) للــدول المت

اإلعالن عن تصويتها أو امتناعها عن التصويت بصورة خطية خالل ثالثة أشهر من تاريخ ذلـك اإلبـالغ. 
وٕاذا كان عدد الدول المتعاقدة المصوتة أو الممتنعة عن التصـويت بهـذا الشـكل عنـد انقضـاء المهلـة اآلنـف 

لنـاقص لكـي يتـوفر النصـاب القـانوني فـي الـدورة، فـإن القـرارات المـذكورة ذكرها يعادل عدد الـدول المتعاقـدة ا
 تصبح نافذة شرط الحصول على األغلبية المطلوبة في الوقت ذاته.

 86القاعدة 
 الجريدة

 المحتويات 86.1

 ) ما يأتي:4(55تتضمن الجريدة المشار إليها في المادة 
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نشــــرة البيانــــات المحــــددة فــــي التعليمــــات اإلداريــــة والمنقولــــة مــــن صــــفحة غــــالف  "1"
، وأي رســـم يـــرد فـــي صـــفحة الغـــالف المـــذكورة، والملخـــص، بالنســـبة إلـــى كـــل طلـــب دولـــي الطلـــب الـــدولي

 منشور؛

جــدول الرســوم الواجـــب دفعهــا لكــل مـــن مكاتــب تســلم الطلبـــات والمكتــب الـــدولي  "2"
 الفحص التمهيدي الدولي؛ وٕادارات البحث الدولي وٕادارات

 اإلشعارات المطلوب نشرها بناء على المعاهدة أو هذه الالئحة التنفيذية؛ "3"

المعلومــات المتعلقــة بحــدوث اإلجــراءات فــي المكاتــب المعّينــة والمكاتــب المختــارة  "4"
 ؛ما يخص الطلبات الدولية المنشورةفي 1.95والُمبلغة للمكتب الدولي بموجب القاعدة 

ير ذلك من المعلومات المفيدة المنصوص عليها في التعليمات اإلداريـة، شـرط غ "5"
 أال يكون االنتفاع بها محظورا بناء على المعاهدة أو هذه الالئحة التنفيذية.

 التوقيت -شكل النشر وسائله  –اللغات  86.2

المكتـــب الـــدولي فـــي الوقـــت ذاتـــه ويتكفـــل تنشـــر الجريـــدة بـــاللغتين اإلنكليزيـــة والفرنســـية  ( أ )
 .بالترجمة باللغتين اإلنكليزية والفرنسية

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

 ترعى التعليمات اإلدارية الشكل الذي تنشر فيه الجريدة ووسائل نشرها. (ج)

"، فيمــا 1"86.1 شــار إليهــا فــي القاعــدةبــأن تكــون المعلومــات المالمكتــب الــدولي يتكفــل  (د)
فـي تـاريخ نشـر الطلـب الـدولي أو فـي أقـرب فرصــة  يخـص كـل طلـب دولـي منشـور، قـد نشـرت فـي الجريـدة

 ممكنة بعد ذلك التاريخ.

 النشر الدوري 86.3

 يحدد المدير العام النظام الدوري لنشر الجريدة.

 البيع 86.4

 وأسعار البيع األخرى للجريدة.يحدد المدير العام قيمة االشتراكات 

 العنوان 86.5

 يحدد المدير العام عنوان الجريدة.

 التفاصيل األخرى 86.6

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

 تبليغ المنشورات بناء على التماس 87.1

الـدولي وٕادارات الفحـص الـدولي والمكاتـب الوطنيـة، بنـاء علـى  ُيبلِّغ المكتب الدولي إدارات البحث
التمــاس مــن اإلدارة أو المكتــب المعنــي، بالمجــان، كــل طلــب دولــي منشــور والجريــدة وأي منشــورات أخــرى 
ذات أهميـــة عامـــة يتـــولى المكتـــب الـــدولي نشـــرها فـــي مـــا يخـــص المعاهـــدة وهـــذه الالئحـــة التنفيذيـــة. وترعـــى 

 تفاصيل اإلضافية المتعلقة بالشكل الذي تبلَّغ به المنشورات ووسائل التبليغ.التعليمات اإلدارية ال

 88القاعدة 
 تعديل الالئحة التنفيذية

 شرط التصويت باإلجماع 88.1

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

 (رسم التحويل)؛ 14.1القاعدة  "1"

 [تحذف] "2"

 ))؛3(12(المهلة المشار إليها في المادة  22.3القاعدة  "3"

 (حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة بالبحث الدولي)؛ 33القاعدة  "4"

ـــة التقنيـــة الصـــناعية الســـابقة ألغـــراض إجـــراء الفحـــص  64القاعـــدة  "5" (تحديـــد حال
 الدولي)؛التمهيدي 

 (تعديل المهل المحددة في المعاهدة)؛ 81القاعدة  "6"

 ).88.1هذه الفقرة (القاعدة  "7"

 [تحذف] 88.2

 شرط عدم معارضة بعض الدول 88.3

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

 (الحد األدنى لمجموعة الوثائق)؛ 34القاعدة  "1"

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

 ")؛1)(أ)"4(34(موضوع الفحص بناء على المادة  67القاعدة  "3"
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 ).88.3هذه الفقرة (القاعدة  "4"

 اإلجراءات 88.4

 88.3أو  88.1يجــب إبــالغ اقتراحــات تعــديل أي حكــم مــن األحكــام المشــار إليهــا فــي القاعــدتين 
لكل الدول المتعاقدة قبل شهرين على األقل من افتتاح دورة الجمعية التي تدعى إلى اتخـاذ قـرار بشـأن تلـك 

 االقتراحات، إن كان للجمعية أن تبت فيها.

 89القاعدة 
 التعليمات اإلدارية

 النطاق 89.1

 تتضمن التعليمات اإلدارية أحكاما بشأن ما يأتي: ( أ )

 المسائل التي تحيلها هذه الالئحة التنفيذية صراحة إلى التعليمات اإلدارية؛ "1"

 كل التفاصيل المتعلقة بتطبيق هذه الالئحة التنفيذية. "2"

اتفـاق ة التنفيذية أو أي ال يجوز أن تتناقض التعليمات اإلدارية مع المعاهدة أو هذه الالئح (ب)
 يعقده المكتب الدولي مع إدارة للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي.

 المصدر 89.2

يضع المدير العام التعليمات اإلدارية ويصـدرها بعـد التشـاور مـع مكاتـب تسـلم الطلبـات  ( أ )
 وٕادارات البحث الدولي وٕادارات الفحص التمهيدي الدولي.

العــام أن يعــدِّل التعليمــات اإلداريــة بعــد التشــاور مــع المكاتــب أو اإلدارات يجــوز للمــدير  (ب)
 المعنية بالتعديل المقترح مباشرة.

يجـــوز للجمعيـــة أن تـــدعو المـــدير العـــام إلـــى تعـــديل التعليمـــات اإلداريـــة. ويتخـــذ المـــدير  (ج)
 العام اإلجراءات الالزمة بناء على ذلك.

 النشر والدخول حيز التنفيذ 89.3

 تنشر التعليمات اإلدارية وأي تعديالت تدخل عليها في الجريدة. ) ( أ

يوضـح فـي كـل منشـور التــاريخ الـذي تـدخل فيـه األحكــام المنشـورة حيـز التنفيـذ. ويجــوز  (ب)
أن تختلــف التــواريخ بــاختالف األحكــام، علــى أنــه ال يجــوز اإلعــالن عــن دخــول أي حكــم حيــز التنفيــذ قبــل 

 نشره في الجريدة.
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 واوالجزء 
 القواعد المتعلقة بعدة فصول من المعاهدة

89Pالقاعدة 

 (ثانيا)

Pإيداع الطلبات الدولية والمستندات األخرى ومعالجتها وتحويلها 
 في شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونية

89P

(ثانيا)
P1 الطلبات الدولية 

رونيــة وفقــا يجــوز إيــداع الطلبــات الدوليــة ومعالجتهــا فــي شــكل إلكترونــي أو بوســائل إلكت ( أ )
، علــى أن يســمح مكتــب تســلم الطلبــات بإيــداع (ه)للتعليمــات اإلداريــة، مــع مراعــاة الفقــرات مــن (ب) إلــى 

 الطلبات الدولية على الورق.

تطبق هذه الالئحة التنفيذية، مع ما يلزم من تبديل، على الطلبـات الدوليـة المودعـة فـي  (ب)
 أي أحكام خاصة في التعليمات اإلدارية. شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونية شرط مراعاة

تتضمن التعليمات اإلدارية األحكـام والشـروط المتعلقـة بإيـداع الطلبـات الدوليـة المودعـة  (ج)
كليــا أو جزئيــا فــي شــكل إلكترونــي أو بوســائل إلكترونيــة وبمعالجــة تلــك الطلبــات، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل 

بـــإقرار التســـلم واإلجـــراءات المتعلقـــة بتحديـــد تـــاريخ لإليـــداع  المثـــال ال الحصـــر، األحكـــام والشـــروط المتعلقـــة
الـــدولي والشـــروط الماديـــة واآلثـــار المترتبـــة علـــى عـــدم االمتثـــال لتلـــك الشـــروط وتوقيـــع المســـتندات ووســـائل 

 12التصــديق علــى المســتندات وٕاثبــات هويــة األطــراف التــي تتراســل مــع المكاتــب واإلدارات وتطبيــق المــادة 
كتــــب تســــلم الطلبــــات والنســــخة األصــــلية وصــــورة البحــــث. ويجــــوز أن تتضــــمن تلــــك فيمــــا يخــــص صــــورة م

 التعليمات أحكاما وشروطا مختلفة بشأن الطلبات الدولية المودعة بلغات مختلفة.

ال يكــون المكتــب الــوطني أو المنظمــة الحكوميــة الدوليــة ملزمــا بتســلم الطلبــات الدوليــة  (د)
بأنـه  لكترونية أو بمعالجة تلـك الطلبـات إّال إذا أخطـر المكتـب الـدوليالمودعة في شكل إلكتروني أو بوسائل إ

مستعد لذلك امتثاال لألحكـام المطبقـة مـن التعليمـات اإلداريـة. ويتـولى المكتـب الـدولي نشـر تلـك اإلفـادة فـي 
 الجريدة.

ال يجـــوز لمكتـــب تســـلم الطلبـــات الـــذي وجــــه إخطـــارا إلـــى المكتـــب الـــدولي بنـــاء علــــى  (ه)
أن يـــرفض معالجـــة طلـــب دولـــي مـــودع فـــي شـــكل إلكترونـــي أو بوســـائل إلكترونيـــة إذا كـــان ذلـــك  (د) الفقـــرة

 الطلب يستوفي الشروط المطبقة بناء على التعليمات اإلدارية.

89P

(ثانيا)
P2 المستندات األخرى 

مــع مــا يلــزم مــن تبــديل علــى المســتندات والمراســالت األخــرى المتعلقــة  1(ثانيــا)89تطبــق القاعــدة 
 الدولية. بالطلبات

89P

(ثانيا)
P3 التحويل بين المكاتب 

متى نصت المعاهدة أو هذه الالئحـة التنفيذيـة أو التعليمـات اإلداريـة علـى تحويـل طلـب دولـي أو 
مكتـــب وطنـــي أو منظمـــة إخطـــار أو تبليـــغ أو كتـــاب أو مســـتند آخـــر أو تبليغـــه أو إرســـاله ("التحويـــل") مـــن 
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أخرى، جاز أن يباشـر ذلـك التحويـل فـي شـكل إلكترونـي أو بوسـائل حكومية دولية إلى مكتب آخر أو منظمة 
 إلكترونية إذا اتفق المرِسل والمرَسل إليه على ذلك.

89Pالقاعدة 

 (ثالثا)

Pالنسخ المعدة في شكل إلكتروني عن المستندات المودعة على الورق 

89P

(ثالثا)
P1 النسخ المعدة في شكل إلكتروني عن المستندات المودعة على الورق 

يجوز لكل مكتب وطني أو منظمة حكومية دولية أن يجيز لمـودع الطلـب إيـداع نسـخة معـدة فـي 
شكل إلكتروني عن طلبه الدولي أو غيره من المستندات المتعلقة بالطلـب الـدولي المـودع علـى الـورق، وفقـا 

 للتعليمات اإلدارية.

 90القاعدة 
 الوكالء والممثلون العامون

 تعيين الوكيل 90.1

يجوز للمودع أن يعين شخصا له حق التصرف أمام المكتـب الـوطني الـذي يـودع لديـه  ( أ )
الطلــب الــدولي أو لــه حــق التصــرف فيمــا يتعلــق بالطلــب الــدولي أمــام المكتــب الــدولي باعتبــاره مكتبــا لتســلم 
 الطلبــات إذا أودع الطلــب الــدولي لــدى المكتــب الــدولي كوكيــل يمثلــه أمــام مكتــب تســلم الطلبــات والمكتـــب

 وٕادارة الفحص التمهيدي الدولي.وأية إدارة محدَّدة للبحث اإلضافي الدولي وٕادارة البحث الدولي 

يجـــوز للمـــودع أن يعـــين شخصـــا لـــه حـــق التصـــرف أمـــام المكتـــب الـــوطني أو المنظمـــة  (ب)
 التحديد.الحكومية الدولية الذي يعمل بصفة إدارة للبحث الدولي كوكيل يمثله أمام تلك اإلدارة على وجه 

يجـــوز للمـــودع أن يعـــين شخصـــا لـــه حـــق التصـــرف أمـــام المكتـــب الـــوطني أو المنظمـــة  )ثانيا.(ب
كوكيـل يمثلـه أمـام تلـك اإلدارة علـى وجـه اإلضـافي للبحـث محـدَّدة الحكومية الدولية الذي يعمل بصفة إدارة 

 التحديد.

المنظمـــة  يجـــوز للمـــودع أن يعـــين شخصـــا لـــه حـــق التصـــرف أمـــام المكتـــب الـــوطني أو (ج)
الحكومية الدولية الذي يعمل بصفة إدارة للفحص التمهيدي الدولي كوكيل يمثله أمام تلـك اإلدارة علـى وجـه 

 التحديد.

يجوز للوكيـل المعـين وفقـا للفقـرة (أ) أن يعـين بـدوره وكـيال ثانويـا واحـدا أو أكثـر لتمثيـل  (د)
 بموجبه. ويعتبر ذلك الوكيل الثانوي وكيال للمودع:المودع، ما لم يذكر خالف ذلك في المستند الذي ُعيِّن 

وأيـة إدارة محـدَّدة أمام مكتب تسلم الطلبات والمكتب الدولي وٕادارة البحث الـدولي  "1"
وٕادارة الفحـــص التمهيــدي الـــدولي، شـــرط أن يكــون لكـــل شـــخص ُيعــيَّن وكـــيال ثانويـــا بهـــذا للبحــث اإلضـــافي 

ذي يــودع لديــه الطلــب الــدولي أو حــق التصــرف فيمــا يتعلــق الشــكل حــق التصــرف أمــام المكتــب الــوطني الــ
 ؛بالطلب الدولي أمام المكتب الدولي باعتباره مكتبا لتسلم الطلبات، حسب الحال

أو إدارة الفحــص أو أيــة إدارة محــدَّدة للبحــث اإلضــافي أمــام إدارة البحــث الــدولي  "2"
عـــيَّن وكـــيال ثانويـــا بهـــذا الشـــكل حـــق التمهيـــدي الـــدولي علـــى وجـــه التحديـــد، شـــرط أن يكـــون لكـــل شـــخص يُ 
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أو إدارة التصرف أمام المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية الذي يعمل بصفة إدارة للبحـث الـدولي 
 .أو إدارة للفحص التمهيدي الدولي، حسب الحالمحدَّدة للبحث اإلضافي 

 الممثل العام 90.2

يمــــــثلهم جميعــــــا (أي "الوكيــــــل العــــــام") وفقــــــا  إذا تعــــــدد المودعــــــون ولــــــم يعيِّنــــــوا وكــــــيال ( أ )
مـــن قبـــل  9(أ)، جـــاز تعيـــين أحـــد المـــودعين الـــذي يحـــق لـــه إيـــداع طلـــب دولـــي وفقـــا للمـــادة 90.1 للقاعـــدة

 المودعين اآلخرين كممثلهم العام.

(أ) أو ممـثال عامـا 90.1إذا تعدد المودعون ولم يعينوا جميعـا وكـيال عامـا وفقـا للقاعـدة  (ب)
، أن يـودع طلبـا 19.1(أ)، فإن المـودع المـذكور أوال فـي العريضـة والـذي يحـق لـه، وفقـا للقاعـدة وفقا للفقرة 

 دوليا لدى مكتب تسلم الطلبات يعتبر بمثابة الممثل العام لكل المودعين.

 اآلثار المترتبة على األعمال التي يباشرها الوكالء والممثلون العامون أو تباشر لمصلحتهم 90.3

على أي عمل يباشره وكيل ما أو يباشر لمصلحته األثـر ذاتـه المترتـب علـى أي يترتب  ( أ )
 عمل يباشره المودع المعني أو المودعون المعنيون، أو يباشر لمصلحته أو لمصلحتهم.

في حالة تعدد الوكالء الـذين يمثلـون المـودع ذاتـه أو المـودعين ذاتهـم، يترتـب علـى أي  (ب)
الـوكالء أو يباشـر لمصـلحته األثـر ذاتـه المترتـب علـى العمـل الـذي يباشـره عمل يباشره أي واحد من أولئـك 

 المودع المذكور أو المودعون المذكورون، أو يباشر لمصلحته أو لمصلحتهم.

ممثـل ، يترتب على أي عمـل يباشـره 5(ثانيا)90الثانية من القاعدة مع مراعاة الجملة  (ج)
المترتــب علــى العمــل الــذي يباشــره كــل المــودعين أو يباشــر  عــام أو وكيلــه، أو يباشــر لمصــلحته األثــر ذاتــه

 لمصلحتهم.

 طريقة تعيين الوكيل أو الممثل العام 90.4

يتولى تعيـين الوكيـل المـودع الموقِّـع علـى العريضـة أو طلـب الفحـص التمهيـدي الـدولي  ( أ )
عـام كـل مـودع يوقـع، حسـب أو توكيل منفصل. وٕاذا تعدد المودعون، تولى تعيين الوكيل العام أو الممثـل ال
 اختياره، على العريضة أو طلب الفحص التمهيدي الدولي أو توكيل منفصل.

، يجــب تقــديم التوكيــل المنفصــل لمكتــب تســلم الطلبــات 90.5مــع مراعــاة أحكــام القاعــدة  (ب)
أو إدارة افي أو اإلدارة المحدَّدة للبحث اإلضـأو للمكتب الدولي، شرط أن يقدم التوكيل إلدارة البحث الدولي 

ــــا للقاعــــدة  ــــل وفق ــــل بموجــــب توكي ــــيِّن وكي ــــدولي، حســــب الحــــال، إذا ُع ــــدي ال (ب) أو 90.1الفحــــص التمهي
 ".2(ج) أو (د)"ثانيا) أو .(ب

إذا لم يكن التوكيل المنفصل موقعًا، أو إذا لم يكن التوكيـل المنفصـل المطلـوب متـوفرًا،  (ج)
، فـإن التوكيـل يعـد كمـا لـو لـم 4.4نـه يتمشـى مـع القاعـدة أو إذا لم يكـن بيـان اسـم الشـخص المعـين أو عنوا

 يكن ما لم يصحح وجه النقص.
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واإلدارة المختصـــة بـــإجراء بحـــوث يجـــوز لمكتـــب تســـلم الطلبـــات وٕادارة البحـــث الـــدولي  (د)
وٕادارة الفحــص التمهيــدي الــدولي والمكتــب الــدولي التخلــي عــن شــرط تقــديم توكيــل منفصــل لــه بنــاء إضــافية 

 وفي هذه الحالة، ال تطبق الفقرة (ج).(ه).  (ب)، شرط مراعاة الفقرة الفقرةعلى 

إذا قــدم الوكيــل أو الممثــل العــام إشــعارًا بالســحب كمــا هــو مشــار إليــه فــي القواعــد مــن  (ه)
بنــاء  (د)، عــن شــرط تقــديم توكيــل منفصــل ، ال يجــوز التخلــي، بنــاء علــى الفقــرة4(ثانيــًا)90إلــى  1(ثانيــًا)90

 (ب). رةعلى الفق

 التوكيل العام 90.5

يجــوز تعيــين وكيــل باالرتبــاط بطلــب دولــي مــا باإلشــارة فــي العريضــة أو طلــب الفحــص  ( أ )
التمهيــدي الــدولي أو إشــعار منفصــل إلــى وجــود توكيــل منفصــل ُعــيِّن بموجبــه ذلــك الوكيــل لتمثيــل المــودع 

 م")، شريطة أن:باالرتباط بأي طلب دولي قد يودعه ذلك المودع (أي "التوكيل العا

 يكون التوكيل العام قد أودع وفقا للفقرة (ب)، "1"

وترفق صورة عن التوكيل العام بالعريضة أو طلب الفحـص التمهيـدي الـدولي أو  "2"
 اإلشعار المنفصل، حسب الحال. وليس من الضروري أن تكون تلك الصورة موقعة.

وٕاذا ُعيِّن وكيـل مـا بموجـب توكيـل  يجب إيداع التوكيل العام لدى مكتب تسلم الطلبات. (ب)
ــا للقاعــدة  ــا).أو (ب(ب) 90.1عــام وفق "، وجــب إيــداع التوكيــل العــام لــدى إدارة البحــث 2أو (ج) أو (د)"ثاني

 أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي، حسب الحال.أو اإلدارة المحدَّدة للبحث اإلضافي الدولي 

بحث الدولي أو إدارة مختصة بإجراء بحوث يجوز ألي مكتب لتسلم الطلبات أو إدارة لل (ج)
" القاضــي 2(أ)" إضــافية أو إدارة للفحــص التمهيــدي الــدولي التنــازل عــن الشــرط المنصــوص عليــه فــي الفقــرة

 بإرفاق صورة عن التوكيل العام بالعريضة أو طلب الفحص أو اإلشعار المنفصل، حسب الحال.

لتوكيــل العــام لمكتــب تســلم الطلبــات أو بــالرغم مــن الفقــرة (ج) يجــب تقــديم صــورة عــن ا (د)
اإلدارة المحــدَّدة للبحــث اإلضــافي أو إدارة الفحــص التمهيــدي الــدولي أو المكتــب الــدولي، حســب الحــال، إذا 

للمكتــب أو  4(ثانيــا)90إلــى  1(ثانيــا)90تقــدم الوكيــل بإشــعار بالســحب كمــا هــو مشــار إليــه فــي القواعــد مــن 
 اإلدارة أو المكتب الدولي.

 اإللغاء والعدول 90.6

يجــوز لألشــخاص الــذين عينــوا وكــيال أو ممــثال عــام أو لخلفهــم أن يلغــوا هــذا التعيــين.  ( أ )
ــا للقاعــدة  ــانوي مــن قبــل ذلــك الوكيــل وفق ــا أيضــا. 90.1وفــي هــذه الحالــة، يعــد تعيــين كــل وكيــل ث (د) ملغي

 (د).90.1دة ويجوز كذلك للمودع المعني أن يلغي تعيين وكيل ثانوي تم بناء على القاع

(أ) إلغاء أي تعيين سابق لوكيل يكـون 90.1يترتب على تعيين وكيل بناء على القاعدة  (ب)
 قد أجري بناء على تلك القاعدة، ما لم يذكر خالف ذلك.

يترتــب علــى تعيــين ممثــل عــام إلغــاء أي تعيــين ســابق لممثــل عــام، مــا لــم يــذكر خــالف  (ج)
 ذلك.
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 أن َيعدل عن تعيينه بموجب إخطار يوقعه بنفسه.يجوز للوكيل أو للمثل العام  (د)

(ب) و(ج)، مـــع مـــا يلـــزم مـــن تبـــديل، علـــى الوثيقـــة التـــي تتضـــمن 90.4تطبـــق القاعـــدة  (ه)
 اإللغاء أو العدول المنصوص عليه في هذه القاعدة.

90Pالقاعدة 

 (ثانيا)

Pالسحب 

90P

(ثانيا)
P1 سحب الطلب الدولي 

شـهرا اعتبـارا مـن  30في أي وقت قبل انقضاء  يجوز للمودع أن يسحب الطلب الدولي ( أ )
 تاريخ األولوية.

يصــبح الســحب نافــذا عنــدما يتســلم المكتــب الــدولي، أو مكتــب تســلم الطلبــات، أو إدارة  (ب)
 )، حسب االختيار، إشعارا من المودع.1(39الفحص التمهيدي الدولي في حالة تطبيق المادة 

إذا وصـل اإلشـعار بسـحب الطلـب الـدولي، الـذي ال يجرى النشر الدولي للطلب الـدولي  (ج)
يرسله المودع أو يحيله مكتـب تسـلم الطلبـات أو إدارة الفحـص التمهيـدي الـدولي، إلـى المكتـب الـدولي، قبـل 

 االنتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية.

90P

(ثانيا)
P2 سحب التعيينات 

شــهرا  30فــي أي وقــت قبــل انقضــاء  يجــوز للمــودع أن يســحب تعيــين أي دولــة معينــة ( أ )
اعتبارا من تاريخ األولوية. ويترتب على سـحب تعيـين دولـة تـم اختيارهـا سـحب االختيـار المقابـل لـذلك بنـاء 

 .4(ثانيا)90على القاعدة 

إذا تــم تعيــين دولــة مــا بغــرض الحصــول علــى بــراءة وطنيــة وبــراءة إقليميــة، تعــين فهــم  (ب)
يعني سحب التعيين بغرض الحصول على براءة وطنية فقط، ما لم يـذكر  سحب تعيين تلك الدولة على أنه

 خالف ذلك.

ـــــى  (ج) ـــــاء عل ـــــدولي بن ـــــب ال ـــــة ســـــحب للطل ـــــة بمثاب ـــــدول المعين ـــــين كـــــل ال يعـــــد ســـــحب تعي
 .1(ثانيا)90 القاعدة

يصــبح الســحب نافــذا عنــدما يتســلم المكتــب الــدولي، أو مكتــب تســلم الطلبــات، أو إدارة  (د)
 )، حسب االختيار، إشعارا من المودع.1(39الدولي في حالة تطبيق المادة الفحص التمهيدي 

ال يجـــرى النشـــر الـــدولي للتعيـــين إذا وصـــل اإلشـــعار بالســـحب الـــذي يرســـله المـــودع أو  (ه)
يحيله مكتب تسـلم الطلبـات أو إدارة الفحـص التمهيـدي الـدولي إلـى المكتـب الـدولي قبـل االنتهـاء مـن إعـداد 

 لناحية التقنية.النشر الدولي من ا
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90P

(ثانيا)
P3 سحب المطالبة باألولوية 

يجوز للمودع أن يسـحب المطالبـة باألولويـة التـي تجـرى فـي الطلـب الـدولي وفقـا للمـادة  ( أ )
 شهرا اعتبارا من تاريخ األولوية. 30) في أي وقت قبل انقضاء 1(8

ـــة، جـــاز للمـــودع أن (ب) يمـــارس الحـــق  إذا تضـــمن الطلـــب الـــدولي عـــدة مطالبـــات باألولوي
 المنصوص عليه في الفقرة (أ) فيما يخص مطالبة واحدة باألولوية أو عدة مطالبات أو كل المطالبات.

يصــبح الســحب نافــذا عنــدما يتســلم المكتــب الــدولي، أو مكتــب تســلم الطلبــات، أو إدارة  (ج)
 المودع.)، حسب االختيار، إشعارا من 1(39الفحص التمهيدي الدولي في حالة تطبيق المادة 

ـــإن أي مهلـــة  (د) ـــة، ف ـــي تـــاريخ األولوي ـــر ف ـــة تغيي ـــى ســـحب المطالبـــة باألولوي ـــب عل إذا ترت
محسوبة اعتبارا من تاريخ األولوية األصلي ولم تنقض بعد تحسب اعتبارا من تاريخ األولوية المترتب على 

 (ه).ذلك التغيير، مع مراعاة أحكام الفقرة 

 )(أ)، يجــوز للمكتــب الــدولي، مــع2(21يهــا فــي المــادة فــي حالــة تطبيــق المهلــة المشــار إل (ه)
ذلك، أن يجري النشر الدولي علـى أسـاس تلـك المهلـة التـي تحسـب اعتبـارا مـن تـاريخ األولويـة األصـلي إذا 
وصــل اإلشــعار بالســحب الــذي يرســله المــودع أو يحيلــه مكتــب تســلم الطلبــات أو إدارة الفحــص التمهيــدي 

 االنتهاء من إعداد النشر الدولي من الناحية التقنية. الدولي إلى المكتب الدولي بعد

90P

(ثانيا)
P3P(ثانيا)

P  ضافياإلالتماس البحث سحب 

قبـل تـاريخ إرسـال تقريـر فـي أي وقـت  ضـافيالتمـاس البحـث اإليجوز للمودع أن يسـحب  ( أ )
الــدولي أو إعــالن بــأن ذلــك التقريــر لــن يعــّد، إلــى المــودع وٕالــى المكتــب الــدولي بموجــب  ضــافيالبحــث اإل

 (أ).8(ثانيا)45القاعدة 

المكتـــب أو يتســـلم  ضـــافياإلدارة المحـــدَّدة للبحـــث اإلتســـلم تيصـــبح الســـحب نافـــذا عنـــدما  )ب(
 يجــوزقــرة (أ)، وفــي غضـون المهلــة المنصــوص عليهـا فــي الف الـدولي، حســب االختيــار، إشـعارا مــن المــودع

) وفقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي القاعــدة 1(20إرســال ذلــك التقريــر أو اإلعــالن بموجــب المــادة  رغــم ذلــك
فــي موعــد ال يســمح بوقــف  ضــافيإلــى اإلدارة المحــدَّدة للبحــث اإلاإلشــعار ذلــك إذا وصــل (ب) 8(ثانيــا)45

 إرسال التقرير أو اإلشعار المشار إليهما في الفقرة (أ).

90P

(ثانيا)
P4 سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو االختيارات 

يجـــــوز للمـــــودع أن يســـــحب طلـــــب الفحـــــص التمهيـــــدي الـــــدولي أو أي اختيـــــار أو كـــــل  ( أ )
 شهرا اعتبارا من تاريخ األولوية. 30االختيارات في أي وقت قبل انقضاء 

 يصبح السحب نافذا عندما يتسلم المكتب الدولي إشعارا من المودع. (ب)

إذا قـــدم المـــودع اإلشـــعار بالســـحب إلدارة الفحـــص التمهيـــدي الـــدولي، وجـــب علـــى تلـــك  (ج)
اإلدارة أن تضــع علــى اإلشــعار تــاريخ تســلمه وتحيلــه إلــى المكتــب الــدولي فــي أقــرب فرصــة. ويعــد اإلشــعار 

 كما لو كان قد قدم للمكتب الدولي في التاريخ الموضوع على اإلشعار.
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90P

(ثانيا)
P5 التوقيع 

إلـــى  1(ثانيـــا)90ى المـــودع أن يوقـــع أي إشـــعار بالســـحب مشـــار إليـــه فـــي القواعـــد مـــن يجـــب علـــ
. وفــي حــال تعــدد المــودعين، وجــب التوقيــع علــى جمــيعهم. وال يحــق للمــودع الــذي يكــون بمثابــة 4(ثانيــا)90

 (ب) أن يوقع ذلك اإلشعار بالنيابة عن سائر المودعين.2.90الممثل العام بناء على القاعدة 

90P

)(ثانيا
P6 أثر السحب 

ال يترتــب علــى ســـحب الطلــب الـــدولي أو أي تعيــين أو أي مطالبـــة باألولويــة أو طلـــب  ( أ )
(ثانيا) أي أثر في أي مكتب معين أو مختـار 90الفحص التمهيدي الدولي أو أي اختيار بناء على القاعدة 

 ).2(40) أو المادة 2(23إذا بدأ بفحص الطلب الدولي أو معالجته وفقا للمادة 

، وجب وقـف المعالجـة الدوليـة للطلـب 1(ثانيا)90إذا سحب الطلب الدولي وفقا للقاعدة  (ب)
 الدولي.

تعــّين علــى اإلدارة ، (ثانيــا)3(ثانيــا)90وفقــا للقاعــدة  ضــافيالتمــاس البحــث اإلإذا ســحب  )ثانيا.(ب
 الدولي. ضافيوقف البحث اإل

ـــــــدولي أو ســـــــحبت كـــــــل  (ج) ـــــــدي ال ـــــــب الفحـــــــص التمهي ـــــــا إذا ســـــــحب طل ـــــــارات وفق االختي
 ، تعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي وقف معالجة الطلب الدولي.4(ثانيا)90 للقاعدة

90P

(ثانيا)
P7  (ب)4(37الحق المنصوص عليه في المادة( 

يجب علـى كـل دولـة متعاقـدة يـنص قانونهـا الـوطني علـى مـا ورد فـي الجـزء الثـاني مـن  ( أ )
 الدولي بذلك كتابة.)(ب) أن تخطر المكتب 4(37المادة 

يجب على المكتب الدولي أن ينشر اإلخطار المشار إليه في الفقرة (أ) في الجريدة فـي  (ب)
أقــرب فرصــة. ويصــبح اإلخطــار نافــذا بالنســبة إلــى الطلبــات الدوليــة المودعــة بعــد تــاريخ ذلــك النشــر بشــهر 

 واحد.

 91القاعدة 
 األخطاء السافرة الواردةتصحيح 

 األخرى المستنداتو الطلب الدولي  في

 األخطاء السافرة تصحيح 91.1

يجـوز تصـحيح خطــأ سـافر فـي الطلــب الـدولي أو مســتند آخـر قدَّمـه المــودع، وفقـا لهــذه  ( أ )
 القاعدة إذا التمس المودع ذلك.

 يكون تصحيح الخطأ رهنا بتصريح من "اإلدارة المختصة" أي: (ب)

إذا كــان الخطــأ فــي العريضــة المدرجــة فــي الطلــب الــدولي أو فــي تصــويب لــذلك  "1"
 مكتب تسلم الطلبات؛ –الجزء 
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إذا كان الخطأ في الوصف أو المطالب أو الرسوم أو في تصـويب فيهـا، ومـا لـم  "2"
 إدارة البحث الدولي؛ –" 3" تكن إدارة الفحص التمهيدي الدولي هي المختصة بناء على البند

إذا كان الخطأ في الوصف أو المطالب أو الرسوم أو فـي تصـويب فيهـا، أو فـي  "3"
، وتم تقديم طلب للفحص التمهيـدي الـدولي ولـم ُيسـحب وانقضـى التـاريخ 34أو  19 تعديل بناء على المادة

 إدارة الفحص التمهيدي الدولي؛ – 69.1 الذي يبدأ فيه الفحص التمهيدي الدولي وفقا للقاعدة

" وقــدِّم إلــى 3" إلــى "1ن الخطــأ فــي مســتند لــم ُيشــر إليــه فــي البنــود مــن "إذا كــا "4"
مكتب تسـلم الطلبـات أو إدارة البحـث الـدولي أو إدارة الفحـص التمهيـدي الـدولي أو المكتـب الـدولي، خـالف 

ذلــك المكتــب أو تلــك اإلدارة أو المكتــب الــدولي،  – 19 خطــأ فــي الملخــص أو فــي تعــديل بنــاء علــى المــادة
 لحال.حسب ا

ـــى هـــذه القاعـــدة إال إذا كـــان مـــن  (ج) ـــاء عل ال تصـــرِّح اإلدارة المختصـــة بتصـــحيح خطـــأ بن
السافر لإلدارة المختصة أن ما كان مقصودا شيء غير مـا يظهـر فـي المسـتند المعنـي فـي التـاريخ المطبـق 

 ولم يكن من الممكن قصد شيء آخر سوى التصحيح المقترح. (و) بناء على الفقرة

ن الخطـــأ فـــي الوصـــف أو المطالـــب أو الرســـوم أو فـــي تصـــويب أو تعـــديل فيهـــا، إذا كــا (د)
تأخــذ اإلدارة المختصــة فــي حســبانها محتويــات الوصــف أو المطالــب أو الرســوم فقــط والتصــويب أو التعــديل 

 (ج). المعني عند االقتضاء، ألغراض الفقرة

ب فيهـا أو فـي مسـتند إذا كان الخطـأ فـي العريضـة الـواردة فـي الطلـب الـدولي أو تصـوي (ه)
"، تأخذ اإلدارة المختصة في حسبانها محتويات الطلب الدولي نفسه والتصـويب 4(ب)" مشار إليه في الفقرة

"، مـع أي مسـتند آخـر مقـدَّم مـع العريضـة 4(ب)" المعني عند االقتضاء، أو المسـتند المشـار إليـه فـي الفقـرة
لويــــة متــــوفرة لــــإلدارة بشــــأن الطلــــب الــــدولي وفقــــا أو التصــــويب أو المســــتند، حســــب الحــــال، وأي وثيقــــة أو 

للتعليمــات اإلداريــة، وأي مســتند آخــر فــي ملــف اإلدارة المخصــص للطلــب الــدولي فــي التــاريخ المطبــق بنــاء 
 (ج). (و)، وذلك ألغراض الفقرة على الفقرة

 على النحو التالي: (ه)يكون التاريخ المطبق ألغراض الفقرتين (ج) و (و)

تـــاريخ اإليـــداع  –خطـــأ فـــي جـــزء مـــن الطلـــب الـــدولي كمـــا تـــم إيداعـــه إذا كـــان ال "1"
 الدولي؛

إذا كــان الخطــأ فــي مســتند خــالف الطلــب الــدولي كمــا تــم إيداعــه، بمــا فــي ذلــك  "2"
 تاريخ تقديم المستند المعني. –خطأ في تصويب أو تعديل للطلب الدولي 

 التالية:ال يجوز تصحيح خطأ بناء على هذه القاعدة في الحاالت  (ز)

إذا كــان الخطــأ عبــارة عــن إســقاط لعنصــر واحــد بالكامــل أو أكثــر مــن عناصــر  "1"
واحدة بالكامل أو أكثـر مـن ) أو ورقة 2(3 الطلب الدولي المشار إليها في المادة

 الطلب الدولي؛

 إذا كان الخطأ في الملخص؛ "2"
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ة الفحــــص ، مــــا لــــم تكــــن إدار 19 إذا كــــان الخطــــأ فــــي تعــــديل بنــــاء علــــى المــــادة "3"
التمهيـــــــدي الـــــــدولي مختصـــــــة بالتصـــــــريح بتصـــــــحيح ذلـــــــك الخطـــــــأ بنـــــــاء علـــــــى 

 "؛3(ب)" الفقرة

إذا كان الخطأ في المطالبة باألولوية أو في إشـعار بتصـحيح المطالبـة باألولويـة  "4"
(أ) إذا كــان تصــحيح الخطــأ مــن شــأنه 1(ثانيــا)26 أو إضــافتها بنــاء علــى القاعــدة

 األولوية؛أن يحدث تغييرا في تاريخ 

 .38.3(ثانيا) و26و 20.5و 20.4على أال تؤثر هذه الفقرة في إعمال القواعد 

إذا تبيَّن لمكتب تسلم الطلبات أو إدارة البحث الدولي أو إدارة الفحص التمهيدي الدولي  )ح(
أو المكتب الدولي وجود خطأ سافر في ظاهره في الطلب الدولي أو مسـتند آخـر يمكـن تصـحيحه، جـاز لـه 

 دعوة المودع إلى التماس التصحيح بناء على هذه القاعدة.

 التماس التصحيح 91.2

شـهرا مـن  26إلـى اإلدارة المختصـة فـي غضـون  91.1 يقدَّم التماس التصحيح بناء علـى القاعـدة
تاريخ األولوية. ويحدد في االلتماس الخطأ المطلوب تصحيحه والتصحيح المقترح، ويجوز أن يحتـوي علـى 

مع ما يلزم من تبديل على الطريقة التـي يجـب  26.4 ب إن اختار المودع ذلك. وتطبق القاعدةشرح مقتض
 اعتمادها لبيان التصحيح المقترح.

 التصريح بالتصحيح وأثر التصحيح 91.3

أو رفــــض  91.1تبـــت اإلدارة المختصـــة فـــي التصـــريح بالتصــــحيح بنـــاء علـــى القاعـــدة  ( أ )
ودع والمكتــب الــدولي بالتصــريح أو الــرفض فــي أقــرب فرصــة، كمــا التصــريح فــي أقــرب فرصــة، وتخطــر المــ

تخطر بأسباب الرفض إن قررت رفض التصريح. ويتخذ المكتـب الـدولي اإلجـراءات المنصـوص عليهـا فـي 
التعليمات اإلدارية، بما في ذلك إخطار مكتب تسلم الطلبات وٕادارة البحـث الـدولي وٕادارة الفحـص التمهيـدي 

 معيَّنة والمختارة بالتصريح أو الرفض حسب ما يقتضيه الحال.الدولي والمكاتب ال

، يصـــحح المســـتند 91.1 فـــي حـــال التصـــريح بتصـــحيح خطـــأ ســـافر بنـــاء علـــى القاعـــدة (ب)
 المعني وفقا للتعليمات اإلدارية.

 في حال التصريح بتصحيح خطأ سافر، يكون التصحيح نافذا على النحو التالي: (ج)

الطلـــب الـــدولي كمـــا تـــم إيداعـــه، اعتبـــارا مـــن تـــاريخ اإليـــداع إذا كـــان الخطـــأ فـــي  "1"
 الدولي؛

إذا كــان الخطــأ فــي مســتند خــالف الطلــب الــدولي كمــا تــم إيداعــه، بمــا فــي ذلــك  "2"
 خطأ في تصويب أو تعديل في الطلب الدولي، اعتبارا من التاريخ الذي تم فيه تقديم المستند.

، يتــــولى 91.1 لتصــــحيح بنــــاء علــــى القاعــــدةإذا رفضــــت اإلدارة المختصــــة التصــــريح با (د)
ـــدِّمها  ـــد يق ـــات مقتضـــبة أخـــرى ق ـــدولي نشـــر التمـــاس التصـــحيح وأســـباب رفـــض اإلدارة وأي تعليق المكتـــب ال
المـــودع، مـــع الطلـــب الـــدولي إن أمكـــن ذلـــك، بنـــاء علـــى التمـــاس يقدِّمـــه المـــودع إلـــى اإلدارة المختصـــة فـــي 
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ص يحدَّد مقداره في التعليمات اإلدارية. وتدرج نسخة غضون شهرين من تاريخ الرفض وشرط دفع رسم خا
إن أمكــن، إذا لــم ُينشــر  20 عــن االلتمــاس واألســباب والتعليقــات (إن وجــدت) فــي التبليــغ بنــاء علــى المــادة

 ).3(64 الطلب الدولي بموجب المادة

ليس من الضروري ألي مكتب معـّين أن يأخـذ فـي حسـبانه تصـحيح خطـأ سـافر إذا مـا  (ه)
قد بدأ معالجة الطلب الدولي أو فحصه قبل تاريخ إخطـاره بالتصـريح بالتصـحيح مـن اإلدارة المختصـة كان 

 (أ).91.3 بناء على القاعدة

ال يجـــوز للمكتـــب المعـــين االمتنـــاع عـــن مراعـــاة تصـــحيح تـــم التصـــريح بـــه بنـــاء علـــى  (و)
ــاء علــى القا 91.1 القاعــدة لــو كــان هــو اإلدارة  91.1 عــدةإال إذا رأى أن التصــحيح مــا كــان ليصــرِّح بــه بن

المختصة، علـى أن مـن غيـر الجـائز ألي مكتـب معـّين أن يمتنـع عـن مراعـاة أي تصـحيح تـم التصـريح بـه 
مــن غيــر أن يتــيح للمــودع فرصــة اإلدالء بمالحظاتــه بشــأن إزمــاع المكتــب علــى  91.1 بنــاء علــى القاعــدة

 في ظروف الحال.االمتناع عن مراعاة التصحيح، في غضون مهلة تكون معقولة 

 92القاعدة 
 المراسالت

 ضرورة إرفاق كتاب بالمستند وتوقيعه 92.1

إذا قــّدم مــودع الطلــب مســتندا خــالف الطلــب الــدولي ذاتــه عنــد اتخــاذ اإلجــراءات الدوليــة  ( أ )
المنصــوص عليهــا فــي المعاهــدة وفــي هــذه الالئحــة التنفيذيــة، ولــم يكــن المســتند فــي شــكل كتــاب، وجــب عليــه 

 ق به كتابا يذيله بتوقيعه ويحدد فيه الطلب الدولي الذي يتعلق به المستند.يرف أن

ـــك لمـــودع  (ب) ـــم تســـتوف الشـــروط المنصـــوص عليهـــا فـــي الفقـــرة (أ)، وجـــب إبـــالغ ذل إذا ل
الطلـب ودعوتـه إلــى اسـتدراك الســهو خـالل مهلـة محــددة فـي الــدعوة. ويجـب أن تكـون المهلــة المحـددة بهــذا 

حتـى  الة. وحتى إذا انقضت تلك المهلة بعد المهلـة المطبقـة لتسـليم المسـتند (أوالشكل معقولة حسب كل ح
إذا كانت المهلة األخيرة قد انقضـت بالفعـل)، وجـب أال تقـل عـن عشـرة أيـام أو تزيـد علـى شـهر اعتبـارا مـن 

عـن أخـذه  تاريخ إرسال الدعوة بالبريد. وٕاذا استدرك السهو خالل المهلة المحددة في الدعوة، وجب االمتناع
 بعين االعتبار، وٕاال تعين إخطار مودع الطلب بأن المستند لن يؤخذ بعين االعتبار.

إذا لم يالحظ أن الشروط المنصوص عليها في الفقـرة (أ) لـم تـراع، وأخـذ المسـتند بعـين  (ج)
 االعتبار عند اتخاذ اإلجراءات الدولية، فإن عدم مراعاة تلك الشروط ال يؤخذ بعين االعتبار.

 اللغات 92.2

والفقـــرة (ب) مـــن هـــذه القاعـــدة، يجـــب تحريـــر أي  55.3و 55.1مـــع مراعـــاة القاعـــدتين  ) أ (
كتـاب أو مســتند يقدمــه مـودع الطلــب إلدارة البحــث الـدولي أو إلدارة الفحــص التمهيــدي الـدولي باللغــة ذاتهــا 

الـــدولي بنــاء علـــى القاعـــدة التــي يحـــرر بهــا الطلـــب الـــدولي المتعلــق بـــه. ولكــن، إذا أرســـلت ترجمـــة للطلــب 
 ، وجب استعمال لغة تلك الترجمة.55.2(ب) أو قدمت بناء على القاعدة 23.1
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يجــوز لمــودع الطلــب أن يحــرر أي كتــاب يرســله إلــى إدارة البحــث الــدولي أو إلــى إدارة  (ب)
ارة الفحــص التمهيــدي الــدولي بــأي لغــة خــالف اللغــة المحــرر بهــا الطلــب الــدولي، شــرط أن تصــرح لــه اإلد

 المذكورة باستعمال تلك اللغة.

 [تحذف] (ج)

يجب أن يكون كل كتاب يرسله مودع الطلب إلى المكتب الـدولي محـررا باإلنكليزيـة أو  (د)
 بالفرنسية أو أي لغة نشر أخرى حسبما تجيزه التعليمات اإلدارية.

إلــى يجــب أن يكــون كــل كتــاب أو إخطــار يرســله المكتــب الــدولي إلــى مــودع الطلــب أو  (ه)
 أي مكتب وطني محررا باإلنكليزية أو بالفرنسية.

 إرسال البريد من المكاتب الوطنية والمنظمات الحكومية الدولية  92.3

كــل مســتند أو كتــاب يصــدره أو يرســله مكتــب وطنــي أو منظمــة حكوميــة دوليــة ويعــد حــدثا يبــدأ 
ـــبريد  انطالقــا مــن تاريخــه حســاب أي مهلــة بنــاء علــى المعاهــدة أو هــذه الالئحــة التنفيذيــة، يجــب إرســاله بال

الجوي. ويجوز استعمال البريد العادي بدال من البريد الجوي، إذا كان البريد األول يصل عادة إلـى المرسـل 
 إليه خالل يومين من تاريخ إرساله أو إذا لم يكن البريد الجوي متوفرا.

 .لخإاستعمال التلغراف والمبرقة الكاتبة وجهاز الفاكس،  92.4

(أ)، ولكـــن مـــع مراعـــاة الفقـــرة (ح) أدنـــاه، 92.1و 11.14بـــالرغم مـــن أحكـــام القاعـــدتين  أ ) (
 يجـــوز إرســـال أي وثيقـــة مـــن وثـــائق الطلـــب الـــدولي وأي وثيقـــة أو كتـــاب الحـــق للطلـــب الـــدولي بـــالتلغراف أو

وعـــة أو المبرقـــة الكاتبـــة أو بجهـــاز الفـــاكس أو بـــأي وســـيلة اتصـــال مماثلـــة أخـــرى تكفـــل تقـــديم الوثيقـــة مطب
 مكتوبة، كلما أمكن ذلك.

ـــر التوقيـــع الظـــاهر علـــى وثيقـــة مرســـلة بجهـــاز الفـــاكس ألغـــراض المعاهـــدة وهـــذه  (ب) يعتب
 الالئحة التنفيذية بمثابة توقيع صحيح.

إذا حـاول المـودع إرسـال وثيقــة بإحـدى الوسـائل المشـار إليهــا فـي الفقـرة (أ)، واســتحالت  (ج)
دام  لم يتم تسلم جزء منها، فإن تلك الوثيقـة تعتبـر كمـا لـو لـم يـتم تسـلمها مـا قراءة الوثيقة جزئيا أو كليا، أو

مـــن المســـتحيل قراءتهـــا أو إرســـالها. ويجـــب علـــى المكتـــب الـــوطني أو المنظمـــة الحكوميـــة الدوليـــة إخطـــار 
 المودع بذلك في أقرب فرصة.

ة عــن أي يجــوز للمكتــب الــوطني أو المنظمــة الحكوميــة الدوليــة طلــب النســخة األصــلي (د)
وثيقة مرسلة بإحدى الوسائل المشار إليها في الفقرة (أ)، مصحوبة بكتاب يبين ذلـك اإلرسـال السـابق خـالل 

يوما من تاريخ اإلرسال، شـرط أن يكـون المكتـب الـدولي قـد ُأخطـر بـذلك الطلـب ونشـر ذلـك الخبـر فـي  14
 وثائق أو بعضها.الجريدة. ويجب أن يحدد في اإلخطار ما إذا كان الطلب يتعلق بكل ال

إذا لـــم يقـــدم المـــودع النســـخة األصـــلية عـــن وثيقـــة مطلوبـــة بنـــاء علـــى الفقـــرة (د)، جـــاز  (ه)
للمكتـــب الـــوطني المعنـــي أو للمنظمـــة الحكوميـــة الدوليـــة المعنيـــة، تبعـــا لنـــوع الوثيقـــة المرســـلة ومـــع مراعـــاة 

 ،26.3و 11القاعدتين 
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 )،التنازل عن الطلب المنصوص عليه في الفقرة (د "1"

أو دعــوة المــودع إلــى تقــديم النســخة األصــلية عــن الوثيقــة المرســلة، خــالل مهلــة  "2"
 معقولة حسب كل حالة ومحددة في الدعوة،

ــــة إرســــال دعــــوة التصــــحيح مــــع اتخــــاذ اإلجــــراءات  ــــي أو للمنظمــــة المعني علمــــا بأنــــه يجــــوز للمكتــــب المعن
تضـمنت الوثيقـة المرسـلة أخطـاء أو تبـين منهـا " أو بدال من ذلـك، إذا 2" أو "1المنصوص عليها في البند "

أن النســـخة األصـــلية تتضـــمن أخطـــاء يجـــوز للمكتـــب الـــدولي أو المنظمـــة الحكوميـــة الدوليـــة إرســـال دعـــوة 
 لتصحيحها.

إذا لــم يكــن تقــديم النســخة األصــلية عــن وثيقــة مــا مطلوبــًا وفقــًا للفقــرة (د)، لكــن المكتــب  (و)
يــة رأى أن مــن الضــروري تزويــده بالنســخة األصــلية عــن تلــك الوثيقــة، الــوطني أو المنظمــة الحكوميــة الدول

 ".2(ه)" جاز له دعوة المودع إلى ذلك حسب ما ورد في الفقرة

 (و): " أو2(ه)"منصوص عليها في الفقرة إذا لم يستجب المودع للدعوة ال (ز)

 فــإن الطلــب الــدولي يعتبــر مســحوبا ويتعــين علــى مكتــب تســلم الطلبــات أن يعلــن "1"
 ذلك إذا كانت الوثيقة المعنية هي ذلك الطلب الدولي؛

 .فإن الوثيقة المعنية تعتبر كما لو لم تُقدم، إذا كانت الحقة للطلب الدولي "2"

 ال يلـــزم المكتـــب الـــوطني أو المنظمـــة الحكوميـــة الدوليـــة بتســـلم أي وثيقـــة مرســـلة بإحـــدى (ح)
الوسـائل المشـار إليهــا فـي الفقــرة (أ) مـا لـم يخطــر المكتـب الــوطني أو المنظمـة المكتـب الــدولي بأنـه مســتعد 

 لتسلم تلك الوثيقة بتلك الوسيلة ويكون المكتب الدولي قد نشر ذلك الخبر في الجريدة.

92Pالقاعدة 

 (ثانيا)

Pتسجيل التغييرات المتعلقة ببعض البيانات في العريضة 
 ص التمهيدي الدوليأو طلب الفح

92P

(ثانيا)
P1 تسجيل التغييرات من قبل المكتب الدولي 

ــــدولي  ( أ ) ــــب ال ــــات، يســــجل المكت ــــب تســــلم الطلب ــــى التمــــاس مــــن المــــودع أو مكت ــــاء عل بن
 التغييرات المتعلقة بالبيانات التالية الذكر والواردة في العريضة أو في طلب الفحص التمهيدي الدولي:

 اسمه أو محل إقامته أو جنسيته أو عنوانه؛ شخص مودع الطلب أو "1"

 شخص الوكيل أو الممثل العام أو المخترع أو اسمه أو عنوانه. "2"

ال يســـجل المكتـــب الـــدولي التغييـــر الملـــتمس إذا وصـــله التمـــاس التســـجيل بعـــد انقضـــاء  (ب)
 شهرًا من تاريخ األولوية. 30
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 93القاعدة 
 حفظ الملفات والسجالت

 الطلباتمكتب تسلم  93.1

 يحــتفظ كــل مكتــب مــن مكاتــب تســلم الطلبــات بالســجالت المتعلقــة بكــل طلــب دولــي أو طلــب دولــي
مزعوم، بما في ذلك صورة له، طوال عشر سنوات على األقل اعتبارا من تاريخ اإليداع الـدولي، أو اعتبـارا 

 من تاريخ التسلم إن لم يمنح تاريخ لإليداع الدولي.

 المكتب الدولي 93.2

 30يحتفظ المكتب الدولي بملف كل طلب دولي، بما في ذلك النسخة األصـلية، طـوال  ( أ )
 سنة على األقل اعتبارًا من تاريخ تسلم النسخة األصلية.

 تحفظ الملفات والسجالت األساسية للمكتب الدولي ألجل غير مسمى. (ب)

 إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي 93.3

 10البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي بملف كل طلب دولي تتسلمه، طـوال تحتفظ إدارات 
 سنوات على األقل من تاريخ اإليداع الدولي.

 النسخ 93.4

ألغــراض تطبيــق هــذه القاعــدة، يجــوز حفــظ الملفــات والصــور والســجالت فــي نســخ فوتوغرافيــة أو 
يســتوفي االلتزامــات المترتبــة علــى القواعــد  إلكترونيـة أو غيــر ذلــك مــن النســخ بشــرط أن تعــد تلــك النســخ بمــا

 بشأن حفظ الملفات والصور والسجالت. 93.3إلى  93.1من 

93Pالقاعدة 

(ثانيًا)
P 

 طريقة تحويل الوثائق

93P

(ثانيًا)
P1  التحويل عبر مكتبة رقمية –التحويل بناء على التماس 

داريـة علـى تحويـل طلـب متى نصت المعاهدة أو هذه الالئحة التنفيذية أو التعليمات اإل ( أ )
دولي أو إخطار أو تبليغ أو كتاب أو مستند آخر أو تبليغه أو إرساله ("التحويـل") مـن المكتـب الـدولي إلـى 
أي مكتب معّين أو مختار، فال يباشر ذلك التحويل إال بنـاء علـى التمـاس مـن المكتـب المعنـي وفـي الوقـت 

مـا يتعلـق بوثيقـة محـددة بعينهـا أو فئـة محـددة أو عـدة الذي يحدده ذلك المكتـب. ويجـوز توجيـه االلتمـاس في
 فئات محددة من المستندات.

يعـــد التحويـــل بنـــاء علـــى الفقـــرة (أ) نافـــذًا عنـــدما يجعلـــه المكتـــب الـــدولي متاحـــًا للمكتـــب  (ب)
ــذلك المكتــب أن يســترجع الوثيقــة  المعــّين أو المختــار المعنــي فــي شــكل إلكترونــي فــي مكتبــة رقميــة يحــق ل

منها، وفقًا للتعليمات اإلدارية، إذا ما اتفق المكتب الدولي والمكتب المعّين أو المختار المعني علـى المعنية 
 ذلك.
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94Pالقاعدة 

16
P 

 إمكانية االطالع على الملفات

 إمكانية االطالع على الملف المحفوظ لدى المكتب الدولي 94.1

بنــاء علــى التمــاس مــن المــودع أو أي شــخص حصــل علــى تصــريح منــه، يقــدم المكتــب  ( أ )
 .تكلفة الخدمةالدولي صورا عن أي مستند يتضمنه ملفه، مقابل تسديد 

يقــدم المكتــب الــدولي صــورا عــن أي مســتند يتضــمنه ملفــه، بنــاء علــى التمــاس مــن أي  (ب)
والفقـرات مـن (د) إلـى (ز).  38مراعـاة المـادة شخص ولكن ليس قبل النشر الـدولي للطلـب الـدولي وبشـرط 

 ويجوز اشتراط تسديد تكلفة الخدمة مقابل تقديم صور المستندات.

P(ج)

17
P  (ب)  الفقـرةيقدِّم المكتـب الـدولي صـورًا عـن تقريـر الفحـص التمهيـدي الـدولي بنـاء علـى

ذلـك القبيـل تمـاس مـن نيابة عن المكتب المختار الذي يلتمس ذلك. وينشر المكتب الدولي تفاصـيل أي ال
Pفي الجريدة في أقرب فرصة.

18 

ال يتيح المكتب الدولي إمكانية االطالع على أية معلومات يتضـمنها ملفـه وُحـذفت مـن  (د)
(ل) وعلــى أي مســتند يتضــمنه ملفــه ويتعلــق بالتمــاس بنــاء علــى تلــك 2.48المنشــورات بنــاء علــى القاعــدة 

 القاعدة.

المــودع، ال يتــيح المكتــب الــدولي إمكانيــة االطــالع علــى بنــاء علــى التمــاس مســبَّب مــن  (ه)
 أية معلومات يتضمنها ملفه وعلى أي مستند يتضمنه ملفه ويتعلق بذلك االلتماس، إذا رأى أن:

تلك المعلومات تبدو أنها ال تلبي الغـرض المنشـود المتمثّـل فـي إطـالع الجمهـور  "1"
 على الطلب الدولي؛

ي بوضـــوح إلـــى اإلضــرار بالمصـــالح الشخصـــية أو ونشــر تلـــك المعلومـــات ســيؤد "2"
 االقتصادية لشخص ما؛

                                                           
، في ما يتعلق بالطلبات 1998 و، كما هي نافذة اعتبارًا من األول من يولي94تطبق القاعدة  مالحظة الناشر: 16

، بعد ذلك 1998 ويوني 30، كما هي نافذة حتى 94الدولية المودعة في ذلك التاريخ أو بعده فقط. ويستمر تطبيق القاعدة 
 30كما كانت نافذة حتى  94 التاريخ في ما يتعلق بالطلبات الدولية المودعة قبل ذلك التاريخ. ويرد في ما يلي نص القاعدة

 :1998 ويوني
 94"القاعدة 

 استصدار الصور من المكتب الدولي
 وٕادارة الفحص التمهيدي الدولي

 االلتزام بتقديم الصور 94.1
بناء على طلب المودع وأي شخص مرخص منه، يقدم كل من المكتب الدولي وٕادارة الفحص التمهيدي الدولي صورا  

 ."تكلفة الخدمةعن أي مستند يتضمنه ملف الطلب الدولي أو الطلب الدولي المزعوم الذي يتقدم به المودع، مقابل تسديد 
، على الطلبات الدولية 2004ة اعتبارًا من األول من يناير (ج)، كما هي نافذ94.1تطبق القاعدة  مالحظة الناشر: 17

(ج) أيضًا على تقديم صور عن تقرير الفحص التمهيدي الدولي 94.1 . وتطبق القاعدةأو بعده المودعة في ذلك التاريخ
ول من يناير أو بعده، سواء كان تاريخ اإليداع الدولي للطلب يقع قبل األ 2004بشأن أي طلب دولي، في األول من يناير 

 أو فيه أو بعده. 2004
تنشر المعلومات عن أسماء المكاتب المختارة التي التمست من المكتب الدولي تقديم صور عن  مالحظة الناشر: 18

 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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 وال توجد مصلحة عامة سائدة في االطالع على تلك المعلومات. "3"

مـــع مـــا يلـــزم مـــن تبـــديل بخصـــوص الطريقـــة التـــي يعـــرض بهـــا المـــودع المعلومـــات  4.26وُتطبـــق القاعـــدة 
 موضوع التماس مقدَّم بموجب أحكام هذه الفقرة.

حـال لـم يـتح المكتـب الـدولي للجمهـور إمكانيـة االطـالع علـى معلومـات طبقـا للفقـرة في  (و)
(د) أو الفقرة (ه)، وكانت تلك المعلومـات واردة أيضـا فـي ملـف الطلـب الـدولي المحفـوظ لـدى مكتـب تسـلم 

هيــدي الطلبــات أو إدارة البحــث الــدولي أو اإلدارة المحــدَّدة ألغــراض البحــث اإلضــافي أو إدارة الفحــص التم
 الدولي، وجب على المكتب الدولي إخطار ذلك المكتب وتلك اإلدارة بذلك في أقرب فرصة.

ــّد لمجــّرد  (ز) ــدولي إمكانيــة االطــالع علــى أي مســتند يتضــمنه ملفــه وأِع ال يتــيح المكتــب ال
 االستخدام الداخلي.

1.94P

(ثانيا)
P إمكانية االطالع على الملف المحفوظ لدى مكتب تسلم الطلبات 

بناء على التمـاس مـن المـودع أو أي شـخص حصـل علـى تصـريح منـه، يجـوز لمكتـب  (أ)
تسلم الطلبات أن يتيح إمكانية االطالع على أي مستند يتضمنه ملفه. ويجـوز اشـتراط تسـديد تكلفـة الخدمـة 

 مقابل تقديم صور المستندات.

النشـر يجوز لمكتب تسلم الطلبات، بنـاء علـى التمـاس مـن أي شـخص ولكـن لـيس قبـل  (ب)
الدولي للطلب الدولي وبشرط مراعـاة الفقـرة (ج)، أن يتـيح إمكانيـة االطـالع علـى أي مسـتند يتضـمنه ملفـه. 

 ويجوز اشتراط تسديد تكلفة الخدمة مقابل تقديم صور المستندات.

ال يتـــيح مكتـــب تســـلم الطلبـــات إمكانيـــة االطـــالع بموجـــب أحكـــام الفقـــرة (ب) علـــى أيـــة  (ج)
(ل) أو أنهـا غيـر 2.48ل المكتـب الـدولي بأنهـا ُحـذفت مـن المنشـورات طبقـا للقاعـدة معلومات أخِطر من قب

 (د) أو (ه). 1.94متاحة للجمهور طبقا للقاعدة 

1.94P

(ثالثا)
P إمكانية االطالع على الملف المحفوظ لدى إدارة البحث الدولي 

إلدارة بنــاء علــى التمــاس مــن المــودع أو أي شــخص حصــل علــى تصــريح منــه، يجــوز  (أ)
البحـــث الـــدولي أن تتـــيح إمكانيـــة االطـــالع علـــى أي مســـتند يتضـــمنه ملفهـــا. ويجـــوز اشـــتراط تســـديد تكلفـــة 

 الخدمة مقابل تقديم صور المستندات.

يجــوز إلدارة البحــث الــدولي، بنــاء علــى التمــاس مــن أي شــخص ولكــن لــيس قبــل النشــر  (ب)
ح إمكانية االطـالع علـى أي مسـتند يتضـمنه ملفهـا. الدولي للطلب الدولي وبشرط مراعاة الفقرة (ج)، أن تتي

 ويجوز اشتراط تسديد تكلفة الخدمة مقابل تقديم صور المستندات.

ال تتــــيح إدارة البحــــث الــــدولي إمكانيــــة االطــــالع بموجــــب أحكــــام الفقــــرة (ب) علــــى أيــــة  (ج)
(ل) أو أنهـا غيـر 2.48معلومات أخِطرت من قبل المكتب الدولي بأنها ُحذفت من المنشورات طبقا للقاعدة 

 (د) أو (ه). 1.94متاحة للجمهور طبقا للقاعدة 

ُتطبق الفقرات من (أ) إلى (ج)، مع ما يلزم مـن تبـديل، علـى اإلدارة المحـدَّدة ألغـراض  (د)
 البحث اإلضافي.
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 إمكانية االطالع على الملف المحفوظ لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي 94.2

المـــودع أو أي شـــخص حصـــل علـــى تصـــريح منـــه، تتـــيح إدارة  بنـــاء علـــى التمـــاس مـــن (أ)
الفحــص التمهيــدي الــدولي إمكانيــة االطــالع علــى أي مســتند يتضــمنه ملفهــا. ويجــوز اشــتراط تســديد تكلفــة 

 الخدمة مقابل تقديم صور المستندات.

بنــاء علــى التمــاس مــن أي مكتــب مــن المكاتــب المختــارة ولكــن لــيس قبــل إعــداد تقريــر  (ب)
تمهيدي الدولي وبشرط مراعاة الفقـرة (ج)، تتـيح إدارة الفحـص التمهيـدي الـدولي إمكانيـة االطـالع الفحص ال

 على أي مستند يتضمنه ملفها. ويجوز اشتراط تسديد تكلفة الخدمة مقابل تقديم صور المستندات.

ال تتـــيح إدارة الفحـــص التمهيـــدي الـــدولي إمكانيـــة االطـــالع بموجـــب أحكـــام الفقـــرة (ب)  (ج)
(ل) أو 2.48أية معلومات أخِطرت من قبل المكتب الدولي بأنها ُحـذفت مـن المنشـورات طبقـا للقاعـدة  على

 (د) أو (ه). 1.94أنها غير متاحة للجمهور طبقا للقاعدة 

94.2P

)(ثانيا
P إمكانية االطالع على الملف المحفوظ لدى المكتب المعّين 

كاتـب المعّينـة يسـمح للغيـر بـاالطالع علـى إذا كان القانون الوطني الذي يطبقه أي مكتب من الم
ملف طلب وطنـي، جـاز لـذلك المكتـب أن يسـمح بـاالطالع علـى أي مسـتندات تتعلـق بالطلـب الـدولي وتـرد 
فــي ملفاتــه فــي حــدود مــا يســمح بــه القــانون الــوطني بشــأن إمكانيــة االطــالع علــى ملفــات الطلبــات الوطنيــة، 

)(أ). ويجـوز اشـتراط تسـديد تكلفـة الخدمـة 2(30ا فـي المـادة ولكن ليس قبل أبكر التواريخ المنصوص عليهـ
 مقابل تقديم صور المستندات.

 إمكانية االطالع على الملف المحفوظ لدى المكتب المختار 3.94

إذا كان القانون الوطني الذي يطبقه أي مكتب من المكاتب المختارة يسمح للغير بـاالطالع علـى 
أن يسـمح بـاالطالع علـى أي مسـتندات تتعلـق بالطلـب الـدولي، بمـا ملف طلـب وطنـي، جـاز لـذلك المكتـب 

فيها أي مستند متعلق بالفحص التمهيدي الـدولي والـوارد فـي ملفـه، فـي حـدود مـا يسـمح بـه القـانون الـوطني 
بشأن إمكانية االطالع على ملفات الطلبات الوطنيـة، ولكـن لـيس قبـل أبكـر التـواريخ المنصـوص عليهـا فـي 

 أ). ويجوز اشتراط تسديد تكلفة الخدمة مقابل تقديم صور المستندات.)(2(30المادة 

 95القاعدة 
 تلقي المعلومات والنصوص المترجمة من المكاتب المعّينة والمكاتب المختارة

 المعلومات المتعلقة بحدوث اإلجراءات في المكاتب المعّينة والمكاتب المختارة 95.1

المكتــب الــدولي المعلومــات التاليــة بشــأن طلــب دولــي فــي يقــدم كــل مكتــب معــّين أو مختــار إلــى 
 غضون شهرين من وقوع أي من األحداث التالية، أو في أسرع وقت معقول ممكن بعد وقوعها:

، تـاريخ 39أو المـادة  22عقـب أداء المـودع لإلجـراءات المشـار إليهـا فـي المـادة  "1"
 لي؛أداء تلك اإلجراءات وأي رقم طلب وطني أسند للطلب الدو 

في حـال كـان المكتـب المعـّين أو المختـار ينشـر صـراحة الطلـب الـدولي بموجـب  "2"
 قانونه الوطني أو ممارساته، رقم وتاريخ ذلك النشر الوطني؛
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ــــب المعــــّين  "3" ــــاريخ مــــنح البــــراءة، وفــــي حــــال كــــان المكت ــــراءة، ت فــــي حــــال مــــنح ب
البــراءة بموجــب قانونــه الــوطني، رقــم  المختــار ينشــر صــراحة الطلــب الــدولي فــي الشــكل الــذي ُمنحــت بــه أو

 وتاريخ ذلك النشر الوطني.

 االلتزام بتقديم صور عن النصوص المترجمة 95.2

يقــدم كــل مكتــب معــين أو مختــار إلــى المكتــب الــدولي، بنــاء علــى التمــاس منــه، صــورة  ( أ )
 المختار.عن ترجمة الطلب الدولي التي يكون مودع الطلب قد قدمها للمكتب المعّين أو 

يجوز للمكتـب الـدولي أن يـزود أي شـخص بصـور عـن النصـوص المترجمـة والمتسـلمة  (ب)
 .التكلفةوفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ)، بناء على التماس ومقابل تسديد 

 96القاعدة 
 جدول الرسوم

 جدول الرسوم المرفق بالالئحة التنفيذية 96.1

ــــا)45و 15 القواعــــدتحصــــل الرســــوم المشــــار إليهــــا فــــي  ــــة السويســــرية. وهــــي  57و 2(ثاني بالعمل
 موضحة في جدول الرسوم المرفق بهذه الالئحة التنفيذية. ويعد هذا الجدول جزءا ال يتجزأ منها.
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 جدول الرسوم

 

 مقدار الرسوم الرسوم
 رسم اإليداع الدولي: .1
 )15.2(القاعدة  

 

330 1 
15 

 باإلضافة إلى اسويسري افرنك
من فرنكًا سويسريًا عن كل ورقة 

اعتبارًا من الورقة الطلب الدولي 
 الحادية والثالثين

 رسم المعالجة للبحث اإلضافي: .2
 )2(ثانيا)45(القاعدة  

 فرنك سويسري 200

 رسم المعالجة: .3
 )57.2(القاعدة  

 فرنك سويسري 200

 التخفيضات

 :ريةاإذا أودع الطلب الدولي وفقًا للتعليمات اإلد ،التاليةتخفَّض من رسم اإليداع الدولي المبالغ  .4

في شكل إلكتروني إذا لـم تكـن العريضـة  )(أ
 في ملف لمعالجة النصوص:

 
100 

 
 فرنك سويسري

 العريضــة تفــي شــكل إلكترونــي إذا كانــ )ب(
 :في ملف لمعالجة النصوص

 
200 

 
 فرنك سويسري

فــــي شــــكل إلكترونــــي إذا كــــان كــــل مــــن  )ج(
العريضة والمطالب والملخـص فـي ملـف 

 لمعالجة النصوص:

 
 

300 

 
 

 فرنك سويسري

(بعــــد إعمــــال  1تحــــت البنــــد  يســـتفيد مــــودع الطلــــب الــــدولي مـــن تخفــــيض فــــي رســــم اإليــــداع الـــدولي .5
ورسـم المعالجـة  2تحـت البنـد  ضـافيورسم المعالجـة للبحـث اإلعند االقتضاء)  4التخفيض بناء على البند 

 إذا كان المودع: ٪90بنسبة  3تحت البند 
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شخصًا طبيعيًا ومواطنًا يقيم في دولة مدرجة ضمن الدول التي يقّل نصيب الفرد فيها مـن  ( أ )
دوالر أمريكــي (وفقــا ألرقــام متوســط نصــيب الفــرد  25 000النــاتج المحلــي اإلجمــالي عــن 

الثابتــة للــدوالر األمريكــي مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي فــي الســنوات العشــر األخيــرة بــالقيم 
التــي نشــرتها األمــم المتحــدة)، علــى أن يكــون األشــخاص الطبيعيــون مــن  2005فــي ســنة 

طلبــات دوليــة فــي  10مــواطني تلــك الدولــة ومــن المقيمــين فيهــا قــد قــاموا بإيــداع أقــل مــن 
 طلبــًا دوليــًا فــي الســنة (باألعــداد المطلقــة) وفقــاً  50الســنة (لكــل مليــون نســمة) أو أقــل مــن 

 ألرقام متوسط اإليداع السنوي في السنوات الخمس األخيرة التي نشرها المكتب الدولي؛

أو شخصًا، طبيعيًا أو ال، وهو مواطن يقيم في دولة مدرجة ضـمن الـدول التـي صـنفتها  (ب)
 األمم المتحدة في البلدان األقل نموًا؛

ه، َمن ال يستوفي المعايير المنصوص شرط أال يوجد ضمن مالكي الطلب الدولي المستفيدين، وقت إيداع
إذا تعّدد مودعو الطلب الواحد، وجب أن يستوفي  (ب)، وشرط ضمان أنه (أ) أو عليها في البند الفرعي

(ب). ويحدّث المدير العام قوائم الدول المذكورة في  جميعهم المعايير المحّددة في البند الفرعي (أ) أو
سنوات على األقل وفقا لتوجيهات الجمعية. وتستعرض الجمعية  كل خمس 19(أ) و(ب) البندين الفرعيين

 األقل. (أ) و(ب) كل خمس سنوات على المعايير المنصوص عليها في البندين الفرعيين

______________________ 
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